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JARAGUÁ DÓ SUL - CIDADE SíMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

Chegou o dia D. Apuração· começa dia 16
Em Santa Catarina, 364

candidatos disputam 59 va

gas na eleição maís impor
tante da história do País.
São cinco candidatos a go
vernador, 19 ã senador,
92 a deputado federal e

248 a deputado estadual.'
Para assinalar os cinco vc

tos _ governador, depu
tado ,estadual, deputado fe

deral e dois a senador -

.

o eleitor terá, neste dia

15, um minuto, segundo
determinação do TRE.
Em Jaraguá do Sul, mais

de 36 mil eleitores vão às

urnas, em número de 162,
distribuídas em 63 diferen
tes locais. No município de

Corupá, cerca de seis mil

eleitores votarão nas 26 ur
nas existentes. Em Jaraguá
e Corupá, integrantes da
17a. Zona Eleitoral, mil e

cem pessoas trabalharão
durante as'eleições deste

sábado. No Fórum (Cartó
rio Eleitoral), haverá plan
tão para a entrega dos tí
tulos aos retardatários.
APURAÇÃO COMEÇA

. DIA 16
O período de votação

vai das 8 às 17 horas. O
eleitor deve comparecer à

.

urna onde recadastrou-se.
munido do novo título. Os
que, porventura, ainda
não tenham retirado o do
cumento, poderão fazê-lo,
em última instância, no

Fórum, durante todo o día
de hoje. A apuração dos
votos de Jaraguá e Coru

pá dar-se-á a partir das 8

VASEL REBATE AS
CRITICAS DE SCmOCHT

As acusações e' críticas
formuladas Pelo ex-verea.,
dor e ex-candidato a pre
feito Reginaldo Schiochet,
na edição passada, estão
sendo rebatidas pelo pre
feito Durval Vasel, que
publica,' na página cinco
desta edição, ·um esclare
cimento à comunidade" ja
raguaense. O imbróglio
poder continuar. Leia, na
última página, as informa
ções de bastidores.

sendo feriado nacional

(Proclamação da Repúblí
. ca) e data das eleições, os

postos permanecerão aber
tos das 6 às 20 horas, para
a venda de álcool e gaso
lina, conforme determina

Ontem, dia 14, no au- ção do Conselho Nacional
ditório do Tribunal do Jú- do Petróleo. No domingo

estarão fechados. E de
acordo com portaria do se

cretário de Segurança PÚ
blica, Manoel Antônio Fo

gaça de Almeida, está proi
bida a venda de bebida al
coólica desde à zero hora
do dia 15, às 24 horas do
dia 16, em Santa Catari
na. Da mesma forma, nes
te período, não poderão
ser usadas armas de fogo.
A lei, aos infratores, será

Neste dia 15, mesmo rígida.

HF alerta sobre falsos fiscais

.

horas de domingo, dia 16,
no Ginásio de Esportes Ar
tur Müller, tendo à frente
o juiz eleitoral e presíden-

- te da junte apuradora, Dr.
Ruy . Francisco Barreiros
Fortes.

ri,. o juiz eleitoral trans

mitiu instruções sobre a

apuração do pleito eleito
ral aos membros, escruti
nadores e datilógrafos das

quatro mesas. Roberto Do

nath, Walmor José Garcia,
Décio Buchmann e Solon
Schrauth são os membros
das mesas e o secretário

geral, Mário Müller.
BEBIDAS ALCOÚLICAS E
postos

O delegado da Receita
Federal em Joinville, Wil
mar Anderle, informando
ter tomado conhecimento
de que nas principais cí

dades.da jurisdição da De

legacia, pessoas alheias
aos quadros funcionais da
Receita Federal apresen
tam-se às empresas, dizen
do-se funcionárias da or

ganização, insinuando co
nhecimento sobre as de

clarações de rendimentos
das pessoas jurídicas con

tactadas ou das pessoas fí
sicas dos dirigentes, com o.

objetivo de facilitar a ven
da geralmente de revistas
fiscais. Anderle alerta que
os funcionários da Receita
Federal são portadores de

identidade funcional e que

nenhum deles, em hipóte
se alguma, usam o conhe
cimento que tem da situa

ção dos contribuintes para
qualquer finalidade que
não seja o dever do ofício.

POSTO DA JUCESC

A Associação Comercia]
e Indústrial de Jaraguá do

Sul, tendo em vísta a mu

dança do horário de expe
diente das repartições pú
blicas estaduais decretada

pelo Governo, informa que
o Posto da Junta Comer
cial do Estado, que fun
ciona no Centro Empresa
rial, observa o seguinte
horário: Manhã _ das 8 às
11 horas e à Tarde _ das
14 às 17h30min.

EMPRESAS GARANTEM CURSO nCNICO

Os sindicatos patronais
e representantes das maio
res empresas de Jaraguá
do Sul aprovaram e garan
tiram esta semana, a alo

cação de recursos para a

aquisição de todos os equi
pamentos necessários ao

funcionamento .

da parte
prática do curso de técni
co em Processamento de

Dados, do Colégio Estadual
Holando Marcelino GOB-

calves, O curso, que já
funciona com a parte teó
rica e integra o currículo
do 2° grau, terá condições
de já- em 1987 funcionar
na prática, suprindo gran.
de lacuna na formação de

profissionais de nível mé
dio em Jaraguá do Sul,
para suprir as centrais de

.

processamento de dados
das empres�s..

JARAGuA DO SUL

C-apital Latim:> Amelfcana do
Motor 'Elétrico
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lapas inauguroU'prédio. Sem M,inistro
Sem a propalada presen

ça do Ministro da Previ
dência SOCial Raphael de
Almeida Magalhêes e com

Ih50min de atraso da hora
aprazada para o início da
cerimônia ínaugural, foi
entregue à comunidade ja
raguaense e mícrorregto
nal, o prédio próprio do
lAPAS em Jaraguá do Sul,
na Av. Getúlio Va gas,
onde funcionam também o

INAMPS e o INPS. A obra
de 1.470m2, foi constrata
da a sua construção em

novembro do ano' passado,
iniciada no dia 2 de janei
ro e entregue no dia 11
de novembro, terça-feira
passada.

O seu custo, segundo
Lourenço Brãncher, Supe
rintendente do IAPAS/SC,
atingiu Cz$ 4.918.747,00:
Brancher informou que
Santa Catarina é o oitavo
maior arrecadador previ
denciário do País, repre
sentando 2,87% do total, ao
passo que a árrecadação
de Jaraguá do Sul, em ter
mos estaduais, representa
4,04%, figurando entre os

dez maiores arrecadado-

res. Em julho, Jaragué re
- colheu à . Previdência C�$'
21.886.505,00. Santa Cata�
rína arrecada, em. média,
Cz$ 530 milhões ao mês -.

O' Superíntendente do,
lAPAS· acrescentou que :e

agência de Jaraguá do Sul

jurísdícíona tambémCoru, .

pá e·Schroeder . Guareraí-:
rim teve críadáa sue agên
cia, cujo responsável será"
o Sr.· Antônio Carlos

. Zimmermann. EIe functo-:
nará a partir de janeiro;
em dependência iocada. As
inscrições pera o concur

so. de agente admínístratí
vo já foram realizadas,
atingindo cerca de cem'

inscritos. As provas. acon
tecerão no dia 30 de no

vembro.

Na.cerimônia ínaugural '

do prédio do lAPAS, mar-:
cou presença o seu Pre
sidente, Eugênio Doín vi-.
eira, autorídades previden- _

cíärías do Estado, prefeito
Durval Vasel, vereadores,
empresários e candidatos a

cargos eletivos, entre ou

tros convidados.

Partidos: comícios leram positivos
Os partidos políticos en

cerram quarta-feita a cam

panha, através de comí
cios. O PMDB realizou na

lIra da Figueira, o PDS em

Nereu Ramos e o PFL .na
Barra do Rio Cerro, com

as presenças dos respectí
vos candidatos a deputado
estadual. _ Na avaliação dos
dirigentes, a grande afluên
cia foi Um fator positivo, o
que, aliás, marcou os co

micros, apesar da apatia
do eleitorado, uma vez que
não estão sendo realizadas
eleições � nível municipal.
O PMDB, na terça-feira,
defronte a Estação Ferro
viária, reuniu, segundo cál
culos, cerca de três mil

pessoas, com a presença .

do seu candidato a go
vernador, Pedro Ivo Cam-

pos.
,

-

O resultado do trabalho
e da mobilização, será de
positado neste día 15 nas

urnas.

RECADASTRAMENTO
IMOBILIÁRIO

Informa o prefeito Dur
val Vasel a obtenção de
recursos da ordem" de Cz$
1.650 mil, do Prourb, atra-,
vês do Gaplan, para o re

cadastramento imobiliário
da área urbana da cidade.,
Deste total, a município'
reembolsará 35%, os res

tantesa fundo. perdido, O
recadastramento possibilí.
tará o conhecimento da :

real situação do município
e aumentará a arrecadação
tríbutéfía.

.

NO DIA 15 voes TERÁ UMA ARMA. FAÇA BOM USO DELA.· aRIIMI EXPOSITORES CROMADOS

MOVIMENTAÇÄO ·-INDUStRIAL.
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Turma 1961 da Escola Técnica festeja' Gente & InformaçõesA .Turma de 1961, da profissão que quase não
Escalá. Técnica de Comer- deu tempo de seus ínte
cio São Luis,' comemora- grantes pararem por ins
rá no próximo mês de de- tentes para uma olhada na

zembro o. seu jubileu de esteira do tempo e para
prata. São 25 anos que se comemorar os anos gosto
passaram a dignificar. uma

-

sos do São Luís de uma

extraordínáría turma de
formandos. O contabilista
e posteríormente advogado
Humberto Pradí. já vem

puxando as orelhas do

pessoal, nó sentido de as

sinalar tão importante da
ta na vida de cada um, do

colégio e de seus profes-·
sares, quase todos vivos
ainda. Como o fim-de-ano
na Pérola sempre é cheia
de comemorações é idéia
do dr. Pradi comemorar

se o evento em março,
provavelmente. que é -

quando os motivos para
uma confratemízação se

ajustam roais para assina
nalar tão importante data.
E o "Correio do Povo" es

tá torcendo para que isso
venha a ocorrer. Pra fren

te, turma!

- Com o apoio da Fun

dação Cultural de Jaraguá
do Sul, que doou Cz$ 6
mil, o Coral da SCAR vai
se apresentar no próximo
día 301novembro, em Flo

rianópolis, na missa das 10
horas, na TV

-

Cultura. Se
rá pela segunda vez.
- Corpo de Bombeiros

convidando para a soleni
dade de entrega da comen

da "A Ordem da Macha
dinha" a Gerd Edgar Bau
mer e Wolfgang Weege,
no dia 26, às 20h. na

ACIJS, em reconhecímen
to ao trabalho em prol da
corporação.
- O Rotary Club de Ja

raguá do _ Sul inscreverá
dia 23 próximo, as famí
lias carentes, para o Natal
da Criança _ Pobre. cujos -

pacotes, como acontece
todos os anos; serão en

tregues dia 201 dezembro.
Será na Igreja Matriz.
- Foi aberta ontem à

noite. dia 14, a 4a. Festa
das Flores, no Agropecuá
rio. que mostra orquídeas,
bromélias e plantas or

namentaís, Permanecerá
aberta até _o dia 17. No lo
cal haverá churrasco e al
moço.
- Dia 20/novembro, às

20h, na Comunidade Evan
gélica Centro, apresenta
ção de "Hortus Musicus",
grupo vocal e instrumen
tal da Comunidade Evan
gélica do Bairro Fortale
za. em Blumenau, onde o

Pastor Schwanz exerce o

pastorado.
- O professor e histo

riador Emílio da Silva,
'foi tema de reportagem no

jornal "O Estado", segun
da-feira, dia 10, onde mos

tra as fotografias e docu
mentos hístórícos que o

mestre guarda coro tanto
carinho. ;

- O Bazar da Pechin
cha. da Casa da Amizade,
proporcionou boa _ renda,
parte dela doada à Creche
Constancia Piazera. Via
coluna, os agradecimentos
as empresas que doaram

grande quantidade de rou

pas, o que possibilitou o

êxito.
- A propósito, a Casa

da Amizade programou
para o día 111dezembro, o
tradicional Bazar de Natal,
com venda de bolachas
com condimentos alemães,
enfeites e toalhas da

Lepper decoradas com mo

tivos natalinos.
- O municípío de Mas

saranduba comemorou no

dia 11, 25 anos de eman

cipação político-adminis
trativa. Integrante da mí

crorregíão do Vale do
Itapocu, é

_
administrada

pelo prefeito Zeferino Ku
klínski e vice Ralf Rein
ke.
- O Dr. José Alberto

Klitzke, foi empossado dia
3, promotor de justiça. (x)
Muito elogiada a nova lo

ja Stylo Modas, dos ami

gos Errol e Mariana Kret
zer, pelo bom gosto e re

quinte da sua decoração.
'- Nossa agenda branca

registra neste sábado, día
- 15. os casamentos de: nà
Barra - 18h, José Pedro
Maestrí/Blenílda Schappo;
no Rio Molha, 18h, Oswal
do Pereira Jr.lGiany Bar
din e 19h, S. Luzia. Vil
mar Delagnolo/Mería Már
cia Welter.
- Dia 29 próximo, no

Beira Rio, às 23h, a 3a.
Noite do Bebíquíeto. aber
tura do verão 86/87. (x)
Antes porém, día 22, na

Praça Ângelo Pi�era, a

Feira de Arte e Artesana
to. A Banda Má Compa
nhia será uma das atra
ções.
- O Grupo Folclórico

Bumba Meu Boi, do mes

tre Manequínha, comple
ta neste dia 15, _

43 anos de

fundação, sempre difundin
do o' boi-de-mamão, _ ape
sar da falta de apoio e de
seriedade com que é tra
tado ..

- O jaraguaense Mar
cos Laffin, acadêmico de
ciências contábeis e resi
dente em Joínville, lançou
"Seis Pedaços de Dois",
antologia poética editada
pelas Edições Ipê. Lemos
e gostamos. Parabéns e

avante!.
- Troca idade neste sá

bado, em Itaiaí, a Sra.
Evanir Teresinha Pradí,
esposa do Dr. Antônio
Pradi, nosso amigo e "leí
tor. Parabéns e felícída-
des!.

O ANIVERSARIO DO
DIRETOR

Dentre as muitas maní

festações de regozijo pela
passagem de maís um aní
versáríe do nosso diretor,
destaca-se um cartão ar

tesanalmeIite preparado
para a data, das mãos do

poeta e historiador, nosso

constante leitor em São
Paulo. o sr.:Rudolf Hirsch
feld, que não perde a

oportunidade para ativar
cada vez maís o seu pro
fundo amor pela terra ca

tarinense e jaraguaense.
Naquele cartão eles escre

veu: "Alles Gute zuni Ge-
-burtstag wuenschen Ihnen
von Herzen Rudolf
Hirschfeld und Frau ·Ger
da". Somos muito agrade
cidos pela bela mensagem. ESCOLA DE MÚSICA

Nos dias 9, 10 e .111de
zembro, serão realizadas
as matrículas da Escola de
Música, na SCAR, das 9
às 12h e das 16 às 19h. O
dia d 1 será somente para
os alunos novos. A Escola
de Música da SCAR ofe
rece cursos de plano, vio
lão. violino, flauta-doce,
flauta transversa, saxofo
ne, trompete, citara e

acordeon. Além disso, no

mesmo período, estarão
abertas inscrições para au

las de viola clássica e vío
loncelo. A SCAR, localiza
se na rua Amazonas, fun
dos da Parafusos Ewald.

Exclusividade T.

Macehíone - AcesSory -

Divtna Decadência

HWY - I e Park Avenue

Rua Preso Epítácío Pes-
soa, 868

" .

João e
Fone 72-1201

Venha conhecer as últimas novidades da moda

infanto-juvenil que seus filhos vão adorar. Para
todos Os gostos e para todas as ocasiões.

Rua João Píccoli, 161, em Jaraguá do Sul.

Jaraguá do Sul.

Casa de Praia

CorujaMamãe Alugo na praia de Bal
neário Camboriú, a par
tir de 13 de jane.to/87.
Informações Fone ....
72-0075. 1S a f

•

a r I

endereço'
Roupas Infantis, perfumes e bíjoutenas

Jtua Bario do Rio Branco 168 _ Fone 72-0695
Jaraguá do Sul· em novo

A SAFARI CO�RClO DE ARTIGOS DE. CA
.

ÇA E PESCA LTDA, comunica que desde o día
04 de novembro, terça-feira, está ateadendo em

suas novas e amplas instalações, na Av. Marechal
Deodoro 583, defronte a Igreja Matriz São Sebas

tíäo, onde continua atendendo a seus. amigos e

clientes, aguardando a sua breve vlsíta,
.

J6ias, relógios, pulseiras, anéis, alianças,
prataria, artigos em ouro e tudo o mais para
presentes na .,'

Relo'joaria Ivenida·
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n" 9

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE:72.2607

Sorveteria Ki-Delícia Em Jaraguá do Sul, uma nove opção para você.
Venha, comprove e usufrua das saborosas sensações Kl ..Delicia.
Aceitamos encomendas para festas, aniversários, casamentos e ou

tros acontecimentos.
Rua-Jolnvllle n9 2.680 _,defronte da Arweg.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Médico neoa O atestaüo �e óbito EneroeS.I�rOliziuSemana dePrevelção de leideltes
Famílíares da Sra. Fran, te, no caso o Dr. Francís- A Enetge S.A. Alímen-

.

>

I .'
.

císca Schmidt Steíndel, es- co, negou-se a fornecer .o tos Especiais, de Guarami
tiveram- na redação,' da, atestado d€ óbito, neces- .rím, realízoú _ de 03 a 07
nunciando o médico Fran- sário para o preparo da de novembro, . a X Sema
cisco Vieira Rodrigues, documentação, mesmo a na de Prevenção de Aci

por negar o atestado de paciente ter sido atendida dentes (SPAT), promovida
óbito a uma paciente que pelo próprio. Foram pelo pela D�ví�ão de Segurança
atendeu no pronto-socorro menos três días que a fa- e Comíssão Interna de Pre
e que veio a falecer. O. mílía buscou o documerito, venção de Acidentes, co

fato aconteceu no dia 31 infrutiferamente, tendo in- ordenada pelo supervisor
de outubro. A Sra. Fran- clusive procurado a dire- de segurança Dalmiro Lê
cisca Schmidt Steindel, foi cão do hospital para de� do Borba e pelo presíden
atropelada por uma moto, mover o médico a assinar te da CIPA José Olízír de

sofrendo graves ferimen- o atestado, sempre negado, Bastos.
_

tos, sendo imediatamente por fim, assinado pelo Dr. A abertura. da SPAT
conduzida para o pronto Ademar. deu-se com o pronuncia- Flagrante de uma das palestras, durante a SPAT/86 da
socorro do 'Hospital São mento do Diretor da Ener, Energe.

-

José, onde foi' atendida A atitude revoltou os ge S.A." Engenheiro Luiz

pelo Dr. Francisco, que familiares, pela falta de Sérgio Valle, que dentre
lhe prestou os primeiros senso de profissionalismo outras, destacou a impor
socorros. Não resistindo e por desrespeito a própria tância da participação de
aos ferimentos, veio a fa- memória da falecida, por todos na prevenção de
lecer cerca de 40 minutos' parte do Dr. Francisco acidentes. No decorrer da

após. Vieira Rodrigues. semana, dentre as atívida-
Ocorre que o plantonis- des, foram proferidas três

palestras: "ACidentes de
. Trajeto", pelo Sr. Omír
Pedro de Matos, do Cen
tro de Treinamento do Se
nai de Jaraguá do Sul;
"Primeiros Socorros", pela
Sra. Iolanda Atanásio, en

fermeira da W,eg e, "Cus
tos dos Acidentes e a Pre
venção e Integração como
Fatores de Diminuição dos SORTEIO E CONCURSO
Mesmos", _ proferida pelo
Sr. Ubíraiara Piazera Di- No decorrer da Semana
pold, gerente de recursos de Prevenção de Aciden
humanos da Fundição Tu- tes da Energe, vários brín
py S.A. des foram distribuídos aos
As palestras contaram funcionários, quer p/ parti

com a partícípação muito cipação no concurso de
boa dos funcionários da cartazes e loteria de se

empresa, além das che- gurança, assim como sor
fias. A palestra sobre cus- teios realizados entre os
tos de acidentes, .realíza-. participantes de toda a

da dia 7 à noite, em de- programação. Dentre os

pendência da Escola Bási- acertadores da loteria de
ca Almirante Tamandaré, segurança, foram sortea
foi aberta também a ou- 'dos um relógio de pulso,
tras empresas do munící- ganho por Sueli Terezinha
pio, onde, dentre outros, da Silva e Cz$ 100,00, ga-

SENAI LANÇA CURSO DE SUPERVISORES

O Senai _ Centro de Hans Peter Kreuchauf.
Treinamento de Jaraguá Jaraguá do Sul é a se

do Sul, lançará quinta-fe i- gunda cidade do Estado a

ra, dia 20" às 19 horas, o ser contemplada com o

Curso de Supervisores de curso. As empresas ínte
Primeira Linha, que tem resssadas poderão fazer a

objetivo de formar super- inscrição já no dia 20, por
visores em tecnologia e ocasrao do lançamento,"
operacionalidade na área onde se fará presente tam
de mecânica geral e na bém,. dentre outros, o di
área gerencíel-admínistre- retor regional do Senai,
tiva. O curso, de 722 ho- Dr. Célio Goulart.
ras/aula, será desenvolvi, A informação do dire
do em 20 meses e a sua tor do CT Senai,

-

Pedro

operecíonaãzacão dá-se Paulo Pamplona, é acres

graças ao convênio entre cida de que acham-se
o Departamento Nacional abertas as inscrições pa
do Senaí e a GTZ, insti- ra o curso de desenho téc

tuição alemã, que será re- nico-mecânico, com 1.200

presentada na solenidade horas (três semestres) e,

pelo coordenador nacional para os cursos de tornei
do programa no Brasil, ro, ajustador e eletricista,

EDUCAÇÄO ESPECIAL: ENCONTROICURSO
No dia 31 de outubro,

no Colégio Abdon Batis
ta, foi promovido encontro

com professores de classes
especiais, alfabetização, la.
série, diretores de escolas
da rede pública municipal
e estadual para discutir
d

í

f i c u 1 d a des de

aprendizagem com a par
ticipação de pedagoga e

psicóloga da Fundação Ca
tarinense de Educação Es
pecial. E na 19a. UCRE,
estiveram representantes
da. Fundação Catarínense

, de Educação Especial, pa
ra díscutír junto as APAEs

de Jaraguá do Sul e Gua
. ramírím, linras de atuação
na área de deficiência
mental.

�

Por outro lado, de 10 a

14 de novembro, realizou
se o Curso de Artes pa
ra Excepcionais; promovi
do pela Suresp/19a. Vere,
no Centro Shalon, em Ne-

. reu Ramos, com a partící
pação de professores de
Blumenau, Brusque, Join
ville e Jaraguá do Sul,
com o objetivo de dínamí,'
zar as atividades desen
volvidas pedagogicamente
com os excepcionais.

marcou presença o presi
dente da Associação Co
mercial, Industrial e Agrí
cola de Guaramirim, Fran
cisco Herbert Schork.
O gerente de recursos

humanos da Fundição Tu

py, com grande experiên
cia no campo da preven
ção, fez uma amostragem
e relatou expenencias
ocorridas na Tupy. Dipold
sintetizou que investir em

segurança é lucro, apesar
do .retorno não ser ime-
diato.

-

nho . por Francisco Ricar
do Schiochet. No sorteio
entre os funcionários que
completaram um ano sem

acidentes em 31 de outu
bro de 1986, a ganhadora
da bicicleta foi a Sra. EI
za de Fátima Mariano.
No concurso de cartazes,

categoria fabril, Santina
Medeiros foi a primeira
colocada, recebendo um

jogo de copos de cristal,
ficando o segundo lugar·
para Maria Mader,

_

con

templada com um jogo pa
ra bolos. O primeiro lugar
na categoria escritório/
chefias, coube a Ronaldo
Miron da Silva, que rece

beu um jogo de espetos.
Além destes, o funcio

nário Geraldo Sapeline foi
premiado com um relógio
de parede por sua parttel
pação ein. todas as reu

niões da CIPA, durante a

atual gestão. A SPAT da

Energe atingiu o êxito es

perado e motivou a todos
para. cada vez maís, pre
venirem-se de' eventuaís
acidentes,

.

tanto no traba
lho, como de trajeto e no

lar.

LIONS CLUBE CIDADE INDUSTRIAJ,
BONECAS VIVAS 86 _ RESULTADO

Renda bruta _ votos e café _ Cz$ 172.414,99
Despesas totais ., Cz$ 28.913,86
Saldo líquido da campanha _ Cz$ 143.50�,12

O AGRADECE\.Jl:NTO _,;:. À todas as empresas, pessoas e instituições que
contribuiram para o sucesso desta ÚNICA campanha anual de arreca

dação do clube,
A DESTINAÇÄO _ O total desta renda será para obras assístencíaís,
objetivando basicamente as campanhas preventivas de: visão escolar
(acuidade), de prevenção à diabete, de lábios leporinos e de socorros

emergenciais. Jaraguá do Sul, Novembro de 1986
Oswaldo (Ignez) Pereira _ Presidente; Pedro (Jurema) de Almeida
Secretário e Jaime (Márcia) de Souza _ Tesoureiro.

Estamos atendendo com novo horário

AOS SÁBADOS NÃO HÁ EXPEDIENTE;

TARDE
'13hi5min às 18h15min

.MANHÃ
7h20min às Ilh56min [l"lI Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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; Th(�f '-5.140, de '04-1'1..;86.
'

:(�'"'ú,u Vieira • nurdes

: M...qoal'dt�r '

, � re, orasilelIo, solteiro, -ia-

i ;vrador., nat:ur� ge. Jara-:
: guà dõ Sul, do,tp:ic\liada e
,

residente, em�Tifa<g.a Mos-
ca neste distr-ifÓ;' :filhö de

'Lu'iz Vieira' e<�d� .Ana
: We1tífurthet;"Vieiä; --'pra,
brasileira,

",

soltei'�à, lavra-

ANIVERSARlANTÉS
,_.. ....·�......i··;.._""- .'·.:'-·"v· ';.. "

"

\ ,',," .: 't:.',-:': .�.: �:_�, '_�;':,}1,;;: 4-.t�
:Anlvei'sdriiüí}- hOfe;;·_"15.".
�

Sr. Wi�(jI)./',�',KeJhibàch
! (Bibe),{'Si'à�,_:Sq{iUige Bea-
I ,,' _' .. ' , , "', • '

1 triz Sílva<Macedó; sr. Pe-
�drb Rioeiftj--Netô; Sr, 'Lau.
i
ri <Deodcre- Demathe, , FIá

: via 'Franci'ne Marcaríní,
; Alzira Maria Bortolini, na
. Lapa7PR1f ':. ". .: "

•

Dia: .16/noyelJlbr,o. ._.

Sr. ,i: Milto.n" 'Kohlbach
l (Néco),;,_, Srw. --Màriä, -de
, Lourdes sVoítolíne;��ggel't,
Sra.: RÓl$lUdÇl W.i:Qte� Sr,'
�u.tôniQ ,;A;."I; Sçhmi-tt,: Sr.
Edson:':D0ef�ng, '_,;-St:."':F.r:edo-,

; li��Sasßß,:·,S17.â.psé .Ireneu
I

I?;qIl$tein, Sr.;,Sß-rgiÇ>;,.N�k
zel�B-J�1;,;qNw;j.,n; Höf�aI:ll:1./
SJ.'�. {Ji)ºl�$:, ße��E;l :PI@

; ($\i:.'eIl\,i, R.tQ!,:�egri:040;,
; GUm-ar LlM�:S!J!f�rt. ' ,

; Dti�.l{/,poy�1!rp >:' :
f . :;rSn;l:!� "«AUlal'l,:ttl!.a _'cM'Uller
;, El-l,�:pgeriL'\,mn_'�Blum.; Sra.
: EJzi�i LeQilkex ; :Ana, Doril-
; d:a:�:iBe.:Y�f, Sr;�ue,rino Pon

i tk.eHi, Sendra Suely Sie-'
,

íert, ,Da.niela,- filha Henri·
; qUe (C�rm�m) Fugel Filho,
i Paulo � Henrique e Isabel
'Gtistiflà, "filhos Siegfried:
(MâTia· Isabel" Schneider)
Gil'énthel\':em Fpolis. >

Dta;;�f8lnövembro <"

, ;;'Sr'a'.A:C;uilhermina ,saUer,
t _ • ,...

_

_
A •

� $l'r,:- D!linar; AntOnIO Mo-

! retti" Sra.:'Wanny W-eller,
i Sra,,, Ud�a de ·Araújo ,Mo
l féHä�\" Rosâl1gela ,Cardoso.
• l>lao'19Inovembro -, "

i �'Sra,; . -Olga, 'esposa ,de
1 João Lúcio da Costa, Sr.

: .Rnb.ens-:Ntc.olUZ2:i, Sr. Pe
! dro EugêniO Brugnago, em

! Sr. Paulo; Sr. R.udolfo
'f: i Bleich. ,

'

it\ t Dia 20/novembrq;",�,:� ,

1 Sra. Olga H e,ns:ch,el
! MahI:l,�,� Sra� '()!�a�, S.tin�
! ghen, ',:eI�l Cambé-P�; ,. Sr.,

,i Marcos Spengler, em Ctba;
j Sra. Otilia.Zapella, Alper.$
j taedt,,: Sra.. ,�M�ria Alba
i Stinghen, e,,�,Mß.rço ".André
!

Moser. "

'

, Dia 21lnovem.,rQ·
Sr.' Alfredo Horst, Sr.

Alfredo,. Baeumle; Srª: Ivo
I ne- Masc'arenhas' Scklbà,
i em Ctba, João Maria de

: Godói, Sra. Priscilla Mo
: nain Silva Moura, em

i Curitiba.
!

f'Rii�,.�"'"\t.V
.... D;��e� s· p- a c h a n I e

ENTREGUE os DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OFERECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO. - .

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGtJÁ - AV. GETÚLIO VARGAS, 26 - FONES: 72-1261
72-2078 FALE COM O LÚCIO E RETORNE SEMPRE.

dora, natural de -Maripá,
Palotína; Pa:(an,á, domici
liada e residente na Tifa
da Mosca, neste distrito,
filha de Afonso Marquardt
e de Elfrida Marquardt.
Edital 15.141 de 04-11-86.
Marson Grülzmacher e Ci
dalía Draeger
Ele, brasileiro, solteiro,
marceneiro, natural de
Pomerode, neste Estado,
domiciliado e residente
em Rio Cerro 11, neste dis
trito, filho .de Selvino
Grützmacher e de Ilca
Steinert Grützmacher. Ela,
brasileira, solteira, operá
ria, natural de Itoupava,
Blumeneu. neste Estado,
domicilada e residente em

Rio Cerro 11, neste distri
to, filha de Roland Drae
ger e de Elvira Borchardt
Draeger.
Edital 15.142 de 04-tl-86.
Cópia recebida do cartó-,
río de São Bento do Sul,
neste Estado.

.

Valdir Ganske e Eronildes
,

Martins
ELe, brasileiro, solteiro, in
dustríárío, natural de Ve-
'rê, Paraná, domiciliado e

residente em Estrada No
va, neste distrito, filho de
Artur Ganske e de Verô
nica Ganske. Ela, brasilei
ra, industriária, natural de
Rio. Preto do Sul, Mafra,
neste Estado, domícílíada
e residente na Rua André
Ku�owsky, em São Bento
do Sul, neste Estado, filha
de Jorge Martins e de Ro-
sa Padilha.

'

Edital 15,143 de 04-11-86.
Pedro Zalewski e Zelma
Lezcowltz

'

Ele,. brasileüro, solteiro,
operário, natural de Bene
dito Novo, neste Estado,
domiciliado, e residente
na Rua Bertha Weege, 101,
nesta cidade, filho de Car
los Zalewski e de Cecilia
Michalack. Ela, brasileira,
solteira, operária, natural
de Jaraguá do. Sul, domi-'
liada e residente na Rua
�ertha Weege, 101, nesta
<;idade, filha de Anton
Lezcowitz e de Maria Lez-
cowitz.

,

Edital 15.144' de 04-11-86,
Anazari,() Dettner e Alei
ma.. Maria Martins
Ele, ,brasileiro, solteiro, in_
dustriário, natural de Gua
ramirim, neste. Estado, do
miciliado e residente na
Rua Antonio Carlos Fer
reira,

'

1,560, nesta cidade,
filho de Fredolin Dettner
e de Catarina Tecla Dett
ner. Ela, brasileira, soltei
ra, costureira, costureira,

,

CORREIO PÁGINA 04DO pavo,

natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Irmão
Leandro, 1.0n, nesta cída, ' MAROOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, -oficiaI do R�
de, filha de Nivaldo Mar- gistto Civil do 19 DiStrito da Co'marca de Jaraguâ do Sul, ßs
tins e de Amelía Paulína tado de Santa Catarina. Brasil, faz saber que comparecerem em

da Costa Martíns,
Cart6rio exibindo os documentos exigidos pela leí, a fim de se
habilitarem para casar. os sellUintes:

Edital -15.145 de 05-11-86. Rua Francisco Hruschka, Silva Klein. Ela, brasilei
João Jair Nazárlo e Mar- 105, nesta cidade, filha de ra, solteira, auxiliar de
li Teresínha Martins Heinz Kluck e de Adelina escrítóriö, natural de Ja
Ele, brasileiro, solteiro, Balod Kluck, raguá do Sul, domícilía
operário, natural de Ivaí- Edital 15.1'49 de 05-11-86. da e residente na Rua Ju
porã, Paraná, domiciliado Iracídío José Mínattí e lio Tíssi, 605, nesta cída
e residente em. Jaraguá- Marlstela Mendes do Pra- de, filha de Plínio Ropelato
Esquerdo, 'neste distrito, do e de Maria Marta Rope
filho de . Jair Manoel Na- Ele, brasileiro, solteiro, lato.
zário Ei de Rita Sartorato motorista, natural de Ro- Edital 15.153 de . 07-11-86.
Nazário. Ela, brasileira, deío, neste Estado, domí- Arno Luiz Voltolíní e Ro
solteira, operária, natural ciliado e residente na Rua sane Maria Panoch
de Jaraguá do Sul, domí- Epitacio Pessoa, 553, nes- Ele, hrasiJeiro. solteiro.
ciliada e residente na Rua te cidade, filho de L1l17 operário, natural de Jara
José Emmendoerfer, nesta Mínatti e de Maria da guá do Sul, domiciliado e

cidade, filha de José Mar. Gloria Minatti. Ela, brast- residente em Nereu Ra
tins e de Maria Klain Mar- leíra, solteira, do lar, na- mos, neste distrito, filho
tíns. tural de Curitiba, Paraná, de ,Luiz Voltolini e de
Edital 15.146 de 05-11-8fi, domiciliada e residente na Amalia Piseher Voltolini.
Vilmar Kieckhoefel e Ma- Rua Epitácio Pessoa, 553, Ela, brasileira, solteira"
ria de LOurdes Rodrigues nesta cidade, filha de operária, natural de Jara-
.Ele, brasileiro, solteiro, Constantina Mendes do 'guá do Sul, domiciliada e

vidraceiro, natural de Mas- Prado. residente em Garíbaldi,
saranduba. neste Estado, Edital 15.150 de 06-11-86. neste distrito, filha de
domiciliado e residente na Moacir Davíde Dassí e Lí- José Panoch e de Ada
Rua Adão Noroschny, 227, dta Aparecida Kons Furlaní Panoch.
nesta cidade, filho de Har- Ele, brasileiro, solteiro, Edital 15.154 de 07-11-86.
rold Kieckoefel e de Cita agricultor, natural de'Há, Marcio Alberto Bankhardt
Kíeckoefel, Ela, brasileira, neste Estado, domiciliado e Inês Mércla Krause
divorciada, balconista, na. e residente na Ilha da Fí- Ele, brasileiro, solteiro, Te

tural de Rio Negrinho .gueíra, neste.distrito, filho presentante comercial, na.
neste Estado, domiciliada de Fermino Dassí e de tural de Massarandube;
e residente na Rua Adão Nair Vilma Dassi. Ela, bra. neste Estado, domiciliado
Noroschny, 227, nesta ci- -sileíra, solteira, operária, e residente na Rua Procó
dade, filha de Antonio natural de Jaraguá do Sul, pio Gomes de Oliveira,
Rodrigues e de Elsinha Ro- domiciliada e residente na 1644, nesta cidade, filho
drigues

'

Ilha da Figueira, neste dis- de Alberto Bankhardt e de
Edital 15.147 de 05-11-86. trito, filha de Irineo José Iszeloure Bankhardt. Ela,
Edson Luis da Silva e Ta- Kons e de Réinilda Petri braSIleira, solteira, balco
nla Mara lOock Kons. nista, natural de Jaraguá
Ele, brasileiro, solteiro, Edital 15.151 de 06-11-86. do Sul, domiciliada e re

operário, natllra,1 de Gas- Vitorio Silva dos Santos e sidente na Rua Rio Bran
par, neste Estado, domici- Alvina Ruden co, 456, nesta cidade, filha
liado e residente, na Rua Ele, brasileiro, divorciado, de Adalberto Krause e de
dos Escoteiros, 192, nesta motorista, natural de Si- Maria Richter Krause.
cidade, filho de MarQari- mão, Minas Gerais, domi- 'Edital 15.155 de 07-11-86.
da ,da Silva. Ela, brasilej- ciliado e residente na Rua Adelar Getel1na e Odete
,ra, solteira, operária, na- Julio Ferreira, 190, nesta Chiodini
tural de Rio Negro, Para- cidade, filho de João Np- Ele; brasileiro, solteiro,
ná, domiciliada e residen- vais dos Santos e de Fran- operário, natural de Ser
te na Rua dos Escoteiros, cisca Marçal da Silva dos tão, Rio Grande do Sul,
192, nesta cidade, filha de Sanjos. Ela, brasileira, sol- domiciliado e residente na

DOfival Fernando Klock e teira, do lar, natural de Rua Frederico Curt Alber
de Laurici Klock. Vidal Ramos, neste Esta-' to Vasel, 262, nesta cida
Edital 15.148 de 05-11-86. do, domiciliada e residen- de, ,filho de Olice Getelina
Cesar Luiz Klein e Mirian te na Rua Julio Ferreira, e de Neide Clara Getelina.

,
Kluck ' 190, nesta cidade, filha de Ela, brasileira, ,solteira,
Ele, brasileiro, solteiro, Pedro Sebastião Ruden e operária, natural de Jara
bancario, natural de Gua- de Caitana da Silva, Ru- guá do Sul, domiciliada e

ramirim, neste Estado, do- den. residente na Rua Frederi
miciliado e residente na Edital 15.152 de 01-11-86. co Curt Alberto Vasel,
Rua João Sotter Corrêa, Valmor Klein e Rosieler 262, nesta cidade, filha de
108, em Guaramirim, nes- Dorocio Ropelalo Leoncio Chiodini e de Lu
te Estado, filho de Antô- Ele, brasileiro, solteiro, cia Spezia Chiodini.
nio Orlando Klein e de balconista, natural de Ja- Edital 15.156 de 10-11-86.
Mafalda Lübke Klein. Ela, raguá do Sul; domiciliado Kunl Carlos Thielke e Ro
brasileira, solteira, indus- e residente na Rua Maria senete Oenning
triária, natural de Guara:' Ubelina' da Silva, 328, Ele, brasileiro, solteiro,
mirim, neste Estado, do- nesta cidade, filho de João agricultor, natural de To
miciliada e residente na Carlos Klein e de Lúcia cll'l ledo, Paraná, nomiril;('Irl')

--------------��������������------�

PrlclalDas de

L 'ú c i o
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'À ,Pedido
Prefeito, Durval

'

Vasei," Esclarece I COlunidade .Jaraguallse'.
.

. ",'" "

e residente na Rua Joa

quim Franciscó 'de Paula,
174, nesta, cidade, filho de E té

.
'

iblí d
'

'

bl 'Af'm ma ena pa rca a no seus pro emas... ir-
Lindolfo Thielke é'

-

de .Jornal Correio do Povo mar, porém, que Raulíno
Emma Kapp Thielke, Ela, (25 a 31 de outubro/86), o Rosskamp está 'mais por
brasileira; solteira, operá- Ex _ Vereàdor Regínaldo . dentro de nossos pröble
ria, natural de Manoel Ri� Schiochet, comprova di- mas e expectativas comu
bas, Paraná, domiciliada e -

versas facetas de s'Ua per- nitárias _ em relação ao
residente em Vila Rau, sonalidade política, candidato ADEMAR DU
neste distrito, filha de Quando tenta justificar WE _, significa que Regi
Adolfo Oenning e de Olin, "0 seu não-apoíoao candi, naldo Schíochet. realmen
da Roecker Oenning.

_ dato ADEMAR DUWE, te, está por fora do con
,Edital 15..157 de 10-11-86.- Schiochet demonstra sua texto histórico de nosso

Cópia' recebida do cartó- falta de cornprometímen;o mun.cípío.
.río de Guaramirirn, neste

'com a comunidade [ara- E preciso fazer parte
.

' Estado.
guaense que, lamentavel- , ativa de uma comunidade,

, Altair Sardagna e Ilda Iva-
mente, não pode aceitar para sentir as suas aspira-

nete .Rodrlgues '

uma atitude tão mesqui- ções e!ou necessidades.
'Ele, brasileiro, solteiro, nha. radical e contrária ao Para comprovar que Re-
comércíante, natural de

progresso do 3Ç Parque ginaldo Schiochet está
Pouso Redndo. neste Esta- "Industrtal de 'Sànta Cata, apelando e desesperado
do, domiciliado e resíden- rina, haja vista que ADE- politicamente, pergunta-

- te na Rua 28, d� A�(\!':to. MAR DUWE, em: primeiro' mos, O que será que Rau-
23�1, em Cueremirim, nes- , lugar, antes de ser um can- líno Rosskamp fará, con
té Estado. filho de .Arrne- didato politico, é um fUho eretamente, por Jaraguá
lindo Sardazna e de Te- J'" d S I d Sul '2'" de 'aragua o u que o ....

resa Sardagna.' Ela, brasí-
muito tem contribuído, A atuação deste candi-'

leira, solteira, secretária, conforme suas possíbílida- dato ficará restrita a Joín.
natural de Cuaremírim. des, para o desenvolvi- ville. sem dúvida nenhu
neste, Estado, domíciliada mente do homem' do .ín- ma. E lá que reside. Foi'.

e residente na Rua Frie-,' teríor de nosso município lançado por lideranças po-
drichWilhefm Sonnenhohl. e'região, líticas da Manchester Ca-

'

LlAO, nesta cidade, filha de
De acordo' com a afír-. tarínense, A máquina ad

-Isidío Rodrigues, e de Hi-
mação: t'

•••voto.num can- rnin'stratíve
�

que tará o
léria Reinert Rodrigues.

'

d'dato de fora que - está ' pl0 .com o Governador do
Edital -1.5 1.58 de 10-.11,%,

por" dentro", Rej!inpldo, Estado é .a _Prefeitura Mu
Maurtcío dos Anios e Ma-

.Schiochet ec;tá re:n.enanrlo .n'cínal de Joínv'Ue. e não
da Aparecida K�",m.ir,,1<;

e preterindo Jara!7u� elo de Jaraguá do SuL
Ele, brasileiro. (!1v";rri;orln' Sul. bem como tentando a Somente uma pessoa
eletricista, natural de .ln'", qualquer preço iustifícar a obstinada pelo poder, não
'ville, neste Ps+ado, rl,.,mi-,

sua "dor-de-cotovelo" por
" percebe que o flUJ{0 nolí

ciliado e re!':idente na Pl1il não ter sido candidato em ,tico natural segue deter
Procopio Góroes de QU- lugar de ADEMÃR DUWE. minada .hterarquíe ...
veíra. 1530. nesta c'darlo', .

A propósito, se o PMDB, Sinceramente. o Fx-Ve
filho de Macér!o Olen:hin

.tívesse escolhido Ragínal-. reador. Regínatdo . Sch'o
dós Ánios e' dp. Rosa F<>r�

'do Schiochet. não conse- ,chet apelou � _deixou bem
nandes dos Anios. Ela, g�iria ,2.000 votos.. ,

'

claro ,qué está com "dor-
brasileira; soltpirfl, do IflT,' Um cidadão que des- de-cotovelo".
natural de ItaióonUs. ne"tp'

preza, na. prática, um mem- Quandó Schiochet' crW
Estado, domiciliada e re-

bro de nossa,' cidade, ca a candidatura de ADE
sidente na Rua Procooio

apoiando 'alguém" de fora, ,MAR. D_lJ'VyE" �lll 'matéria
GOmes de Oliveira, 15�O, .

bl d G t d
Em relação a "extirpa-

age com ignorânCia, des- . Ptl ,Ica, a, na" 'az� a ,e
ram-nos da forma comq onesta tidade� filha de ,

f I' d Jaraoua (7 de novembro!prestigio e a ta ,e ver-,' 't' ,'. ", fizera,m do DI'reto'n·o ..." é.Tofin Ki'lzmirski e de Fara- '

-I'
. 86' no Correlo do Povo

- hvldes Machado. dadeiJo senso po ItICO., ' ;, ,,' . ,', bom salientar que, em
Além de Raulino Ross-, JQ8 a 14, de novempro(86) 1984 com Fogaça, ReginalFdital 15.159 de 10-11-86 .. kamp ser' de JotnviHe,,>, e, na edição �o:,Jorn�1 d� .

do teve pouco espaço po-Jad Zall"ella e Rosmerl b' Al oço da Rad o J anuaportanto de fora, tam em, ' m,
"

, '_ I, ,ar F
, lítico. ,1;m_ 1965, com umHafemann '

iá-pertenceu à Arena e ao (10 de novem1;>ro d�_1986), DI'-reto'rl'o' renovado e dl'S-Ele. brilsileiro, sölteiro; 1n- '

-',

I' t' d
'

t a d falt de •.

PDS e, agora, atua pe o ,

.es a e!ll0ps r, ,n ,o ., '_a, posto a trabalhar, houvedustríário, natural de Tim- PMDB.:. . inrq�aç�n é pouca ,.per-
bó,' nest!'! Estado, domici- ce.pção polítk'a.

' convite para que Schiochet
Hado e residente na Rua' O povo e!ll geral já sa- ,

A candidatura dê ADE- participasse mas, infeliz-
Antonio Catlos FerreirÇl, be que não adianta

_
votar,

MAR DUwE 'foi 'apoiada mente, por falta de humil-
1233, nesta éidade, filho de '

em candidato de fora, in-
_ podem consultar as pes- dade, OInitiu-se �, pratica

Mario Zanella e de Anna ,dependentemeIite de smas soas envolvidas e as atas mente, sumiu da política...
Bogo Zanella. Ela, brasilei- qualida�es e/ou, capacida- de reunião do partido _

Aliás, antes da convenção
ra, solt�ira,' comerciária, des. Esta para nascer o d�- em r,euniãó do,' Diretório do partido, no dia 07 de
Íl_"'tural 'de 'Guarami'rim, putado estadual que del-

d PMDB d' J
.,' -,'

'd julho de 1985, afirmava,UI - -

d 1" t" o e arßQua ,o ' ,

neste Estado, domicilia<!la, :x;e _e rea,I�ar suas a IVI-," Sul, no dla i5 de maio de, conforme foi publicado no

e' residente n;:a Rua Presi- dades pohhcas, em favor,
1986

-, 80'01 d" Jornal Gazeta de Jaraguá,.'{'-'-

d
'

'd d b ' por '<lOS mem-
"

('fante Costa' e Silva, 27, e sua Cl a e, para ene: b 'd· 'PMDB .,' que ficaria no partido co-
f·

. tiros o. 1'" Cnf'�ta cidi'lde, filha de Leo-' IClar ou ra qua quer, com, Além, do',mais, Vert:>ado- mo simp es soldado... 0-

nolc1o Hafemann e de' obras e/ou empreendimen-
res e SecreMribs' da Muni- mo se pode, ver, foi ape- Em ,Jaraguá do Sul, por

Adelia Maiochi Hafemann. tos. Somente a arrogância' cipalidade também e!':tfio nas um lance. Agor-a, com muito tempo, o PMDB vai
e a teimosia de Reginaldo eDoi'liados" n.a' campanha;' o �otovel� um tanto do- defender o' interesse 'da,Schiochet desprezam o le-"

pnlítica que p.àrantirA l�!Tla' londo, SchlO�het vem: c::om maiOria e, nas eleições, legítimo representante de
và�a pàrri no!':sa' r;dé\dp, ar de entendIdo e vahcma- remos uma' prova concre

nossa querida Jaraguá 00
na ASsembléia Lep;'piativa. dor, tentar justificar a sua ta do apoio à cildidatura�ul e _

da microrregião. ' , falta de competência poli- de ADEMAR DUWE ... !
'

De forma ampla e gene- ,Como afirma Schioche!, tlca. Para refrescar a tne-
'

ralizada, qvalque'i canpi- este grupq" mais represen- mória; saiba que o seu nO- ' DURVAL VASEL
dato conhece as 'cidades e .. tati,vo .que a sua. pessoa" me, para Deputado Esta.. Prefeito Muntdpal

Casaßlenlos
PÁGINA 05

"

• -.=: •••_- ••��--..,.

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
maIldei . p�ssar o presente '

:edital" ,que será publicado
peJa: imprensa em Cart6-
rfo' onrle será afÍxado'du.

, ra,nte, 15. dia.

pois já comprovou nesses
quase quatro anos. de tra

balho, DE FORMA LIVRE,
também apóia. uma candí- ,

datura: A do Legitimo Re

presentante de Jaraguá do
Sul e da Mtcrorregíão,
Ademar Duwe.

.

Apenas para avaliar,

comparemos a importân
cia e o valor das opi
niões. .. E simples: Regi
naldo Schiochst pertence
ao grupo do Fogaça e ou

tros dissidentes que já de
veriam ter assumido uma

postura digna, ao invés de
traírem Jaraguá do Sul.

. Estas pessoas não opöi
am

. candídatos de nossa

cidade. Realizam um tra
balho para desgastar a

candidatura de ADEMAR
DUWE. Pessoas deste qui
late não merecem a con

fiança do povo iaraguaen
se. Mesmo admttíndo a li
berdade de pensamento, é
bom frisar' que estes ele
mentos não lutam por Ja
ragu,á dó Sul. Vivem em

nossa . cidade, . desfrutam
dos seus "benefícios, mas

apóiam candidatos de fo
Ta .... desprestigiam candt-.
datos de Jarazuá do Sul.
A comunidade não pode ,

esouecer tal atitude.
A política atual caracte

riza-se pelo plurlpartlda
r+smo. Mais que o parti
cin, as pessoas serão esco

lbtdas 'pelas suas qualída
cif'� e nRo simolpsmente
oplas siplas. nrl'rtidRrirl�.
N<>!'lti'!_ N>r,,�pctiva, ADE-'

.

""..1'A 'R nuWJ:: '" �t11l1ll_es,
h"nesto e trabalhador.

dual, não foi aceito por
nenhum membro do DIre
törto.; E. os" $eqêtáriós
também não aprovaram..
'Dfanfe destes argumen
tos, é desnecessário eonsí.
derar qualquer critica do
Ex � Vereador Regínaldo
Schiochet. No entanto, va
mos analisar um '. pouco
mais as Criticas deste dis
sidente do PMDB, lamen
tavelmente.

,

.
Ouanto a, sua colocação

"não estamos dispostos a

colaborar com candidatu
ras embutidas ou enrustí
das do PDS no seio do
PMDB ...", poderíamos apre
sentar uma série de argu
.mentos. Ficamos com um

bastante expressivo: O
Presidente Sarney era do
POS, nunca fez algo pelo
PMDB. A,gora, porém, no

PMDB. Govema o Pats� A
gran4eza de uma pessoa
não se mede, pela sua sí
gla partidária. Os valores
de uma pessoa são maís
amplos e relacionados com
o todo de sua personalida
de.
Se quiséssemos justiH

ficar mudanças de siglas
partidárias, ficaríamos com
o candidato apoiado pelo
próprio Reginaldo Schío
chet, Raulino Rosskamp..

que já pertenceu à Arena, -

ao PDS' e, hoje, integr4 as

fileiras do PMDB.
.

Ao Ex-Vereador Regi
na.Ido Schiochet, sugeri
mos: Não' lute sozinho
contra a cotrent-e ,olíVca;
esqueça um -pouC"o ri bi
partidarismo do' 'passado;
valorize as, pes$éas que
elas saberão vàlori:zá-lo, ..
seja mais simples ti! mênos
arrogante.
Quando se vive em gru

po e se tomam decisões
em equip�, cohiuntamen
te, as pessoas individualis
tas e prepotentes ficam à
margem, pois as suas
idéias, isoladamente. vão
se chocar, com os interes-.
ses da maioria.

Neste s�ntido, é bom
. que o Ex-Vereador Regi.
naldo Schiochet analise a
,sua posição e busque es
paço político onde 'possa
,ditar suas idéias e opi
niões radicais.
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'';, ,,; ,.:�' Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata
:;. do !po'r-,t�éni,cos treinados' na fábricá e o �om aten

dimento' é" um direito seu,"
.,

. .
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• "f ';::

,,:.. , Peçé!-s e· acess � r' eriginais e 'assistência ,téc-
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1 . :BLACK . & D' ,

; AET, GE, ELETROLUX,
'FAME oe,FORNOS "LYER.
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, .' 'Jaraguá do Sul _ ·SC.
... !., _'" -:."'-,� ..... t �.'- ...
.... ,(, .: ..

...... ;.

,E s C r e v e I
Ferdlnando Plske _ Nesta. ',nãQ justific.a! Onde não há 'go e ínícíeí -com ó novo o
"Meu caro Schmöckel _. previsão,' a gente põe a mesmo choro para embe
Prímeíro. parabéns pelos previsão. Uma questão ele- lezar o prédio dos: Cor-
65 anos. Quanto ao Cor- mentar. meu caro Watson! retos. Nova investida e o

reio, conquanto louvável Mas tem burocracia que centenário já faz 10' anos
seu elogio pela entrega do não se deixa sensibilizar. que passou.
jornal no próprio sábado, Principalmente qua ndo, Se nada mudar na admí,
data da edição, continua .vem de fóra pra dentro nístração dos Correios,
com altos e ·baixos. -Veja, 'da repartição. Aí os brios pouca coisa se 'poderá es

o exemplar da Associação ficam muito ferídos.. E· a perar por aqui, apesar de
. Comercial só chegou aqui dor é muito grande... partir como parte de uma
na terça-íeíra. E é coloca- Eles não tem a versatilida- ACIJS; das maís operosas
do na Caixa Postal 138 e de dos homens que vivem' e atuantes do Pais.
todos os dias nosso esta- na iniciativa privada, que Assim mesmo encampe
feta passa lá pelo menos sabem o que é concorrên- mos a idéia da ampliação
uma vez. O grande pro- cía, etc. e tall -......... do prédio, que é mais do
blema do nosso Correio é Vale lembrar que em que necessário. Só quem é
a falta de pessoal e as pés- fins de 1915 e começos de cego é que não vê· a ne-

simas condições do prédio, 16, 'por iniciativa própria cessidade. E Olhe lál
desconfortável, acanhado, procurei o Agente local, Ao Presidente da Empre
feio, obsoleto e amplamen- fazendo-o ver da necessi- sa Brasileira de Correios
te superado. A nossa "grí- dade de uma pintura do e Telégrafos, ao Senhor
taria" (veja que fazem prédio, quando da passa- Ministro das Comunica
seis ou sete anos que a gem do centenário. Boa ções e ao Senhor Presi
ACIJS reclama a'. amplia- vontade havia muita, mas dente José Sarney: Que
ção do prédio) continua ficava só nisso. Procurei, remos uma ampliação, já!
vindo de Florianópolis e então, o Diretor Regional. Agora só faltem me bo-

.

de Brasília a clássica res- Não foi fácil a entrevista, .tar na cadeia, por ter me
posta: "Lamentamos infor- '

porque queriam saber an- tido a minha colher na al
mar que no orçamento do .

tes o que eu só queria di- çada de tim Monopólio.
presente exercício não há zer ao diretor. Em nenhum Era isso que tínhamos a

previsão de recursos' para ínstante saímos do forma- comentar, prezado Piskel
essas obras". Mas cons- lismo quase palaciano. Co- E muito obrigado pelas
tróem agências em Ibíra- çoua cabeça e disse que saudações ao meu aníver-
,ma, Taíó. Benedito Novo, iria 'consultar os escalões sário. A cerveja. tomamos
e escambau. Não que essas sQ,periores.· Que mandaria outro dia, por que também
cidades _ não

..

mereçam. resposta. O Diretor tem- está em falta. Lamentável
Mas, e Jaraguá, seu Eu- ROS depois deixou o car- mente!
gênio?"
N.R. _ Tem toda razão

o Capitão Piske. Verdade
que elogiamos por que es
tavam a merecer ,á, nossa

manífestação, visto, que
dependemos, do Correio
para que possamos ser li
do ·logo que o jornal saia
da Impressora, Sabemos, FAZ SABER, a quem interessar possa e es-
também, que falta maís pecialmente

.

a CARLOS RICHARDS MOLINA e
alguma coisa para melho- JORGE RICHARDS MOLINA, que por este Juizo.
rar a parte interna. Só não tramitam autos de Processo de execução n'9 121/83,nos manifestamos· ainda contra sí movido por BANCO SU1.BRASILEIRO
por .' que com as eleições S/A, no qual foi procedida a penhora do' seguinte
as agências. vivem abar- bem pertencente ao executado Carlos Ríchards
rotadas de mensagens de Molina: "Um Prédio. à Rua.Jaguaré, n'9 2'18 e o
políticos em. busca do ele1-

.

respectivo terreno medindo,4,425m de frente. igual
torado. Só por issol largura nos fundos, por 25 metros da frente aos
,"{ Mas com relação ao pré- fundos de ambos os lados, encerrando a área de
dio, o que está ai é uma 1l0,62m2, confrontando do lado esquerdo. visto
pouca' verzonha. Infeliz- da rua. com a casa 280, cio lado direito, com a
mente ainda continua a casa 210, e nos íundos com quem de direito, ímö-
arcaica e gasta hierarquia vel esse adquírído pela transcrição n<? 106.612 fei-
entre o agente e ö diretor ta no livro 3-BX, às fls. 40, em 25 de setembro de'
com seus superíores, É um 1912", conforme registro de Imóveis do 109 Car-
Deus nos acuda vencer

.

tório da Comarca. de São Peulc _ SP, referida pe-
etapas para se alcançar nhora efetivada dia 31.05.85. INTIMA-SE os de-
alguma melhoria 'qtie todo vedores CARLOS RICHARDS MOLINA e JORGa
mundo está careca de sa- RIC}:JARDS MOLINA e SS/MM, por este edital de
ber que precisa. Menos o prazo de trinta dias, cientes do processado, e de
Correio. Veja o pega que que poderão opor embergos à execução. se o de-
tivemos há tempos comi'o. sejarem no prazo dé dez (10) dias, contados do
Diretor Regional. E s��. !ir término do prazo .fixado neste edital. Fqblica-se
p.orque? Só porque qJ.�k:: t.:.o presentei Uql�, y�� no DiâLioJ.�a JU!!tiç� � afi-
namos ajudar·a divulg-ar.., xa-se-o no átrio dQ. Forßfu a fiUá 28 de Agosto.
a existência do -novo Guia hO()O. Dap,o ,�, pá��4P ti��l��:ç,i,cJ.àde fie Guàr?m:t�.
·Postal de (1985) Brasileiro. rim, SC,. I!!J �a�óf��) dq��l-tm�d:ivd � An�:J;��!
Continuam ainda> muitQ aos ylIlte !'!�9l;lftr9'Tde oW�.tQ gl'! mil noye,ce��9s,ape-gados ao ranço do au-

'. �) oi�ef�M.�, se��\c�,�.,Jas.cfi�c�j��.o, a man��i_ß,at�..
,

toritârismo. Dizer que no" logra ar ,e sllbsctevl .- -

,

orçamento não háprevisão,'
.,', '.,� � "'Ärtur leíi�then Filho --< Juf�'ae<'blreíto

de recursos, explica mas

Juízo. de Direito da Comarca de Guaramir1m .; SC
Edital de Intimação, com prazo' de trinta (30) dias,

r: de CARLOS. RICHARDS MOLINA e J_ORGE RI
CQARDS MOLl�A.
O Doutor-Artur Jenichen Filho, Julz de Direito da
Comarca de Guaramirim, Estado de Santa Catari
na, na forma da Lei, etc...
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lagaa . de Birra' Velha s.e.rá desa'ssereada
.

Uma .des .maís antigas,-,"promoções ,de esportes a lagóa, impedindo' ínclu-
.

reivindicações de Barra nál.lticos durante as tem- 'síve a realização de' pro-
'

· Ve�ha deverá ser atendida .poredas de veraneio. A vas esportivas pelo asso,"
é,ln breve, O governo do despoluição da água dará ' reamento. Com a retirada
Estado já autorizou a li: condições para a' entrada da areia. este .metenel' sei.
citação para a dragagem ,'de muitos cardumes, que virá para urbanização de
da-lagoa de Barra Velha. afastaram-s e diante da in- toda extensão dasmargens
,O equipamento foi- adqui- tensa poluição que assolou ,da lagoa.'

, '.

rido, 'pela Secretaria dos
'

=S:=:��"6:::: .. AQUI JAZAPRESSAEA ....
o!to- quilômetros da lagoa, .....' .........

:JW.�!�i�: ��=��
...

.IMPRUDEN_CIANOTRA,
.

NSITO.que o squpamento custou
Gz$ 4 milhões e 500 mil.

,

A lagoa'atinge em', al

guns. trechos a 50 metros
, de largura e profundída-

, de de até seis metros. To- ,

da esta área deverá ser

beneficiada num prazo de.
.

360 dias, levando-se em

conta que a draga tem cá

pacid�de
.

para re�ír�r ape
nas 'mil metros cúbicos de
areia. Pelos cálculos téc
nicos' serão retirados 250
mil metros cúbicos.
A dragagem pemiitirá

ao prefeito Régis; investir
na, área esportiva, com

Lanznaster.
O seu relojoeiro

Jóias, relógios, alianças, cristais, troféus, meda
lhas e presentes.

Marechal 364 ., Fone 12-1261

MICtro'ÊMPRÉSAS: ISS

�$�.ENT�_O�� �
..

O Edtcutivo Municipal
encaminhou à Câmara de

Vereadores, o projeto-de
lei que altera a Lei Muni
cipal 1.025/85, de 11.06.85,
isentando. do Imposto so-

· bre Serviços, as microem
presas, assím consideradas
f:tS pessoas jurldicas, que
obtíverem, anualmente,
��c�ta igualou inferior
'10 valor nominal de 10 mil
OTNs, apurada segundo o

valer unitário desse titu
lo no mês de janeiro do.
é\IlO

. blase. Atualmente a

lsepção atinge até 1.000
OTNs.
Outro projeto, de auto-.

ria do vereador José Gil
,}lerto Menel, reconhece de

· utílídade pública munící-
.

palt o Clube de Diretores

Lojistas de Jaraguà do
Sul. li o Tribunal Pleno do

·

Tribunal dê Contas do Es
tado, em expediente ao

Legisla:tivo, recomendou a

Câmara a aprovação das '-.

contas. de 1965, da- Prefei"
tura Municipal de Jaraguá

. de Sul.

_.;.:i:?:

'.Esta'é uma-cidade que cresce rapidamente 'para todos os lados. � cada dia;maior
....... ' .' número de veículos circula pelas ruas! Com ISSO, o trânsito pIOra, ,.

__
r

a vida fica mais difícil. .

O pior de tudo. é a correria. Gente querendo chegar não se sabe onde. pondo em
.

.

. risco a própria segurança e a de outras pessoas.
Não cometa esse erro. Espere. Vá.com calma. Não faça,com que a pressa e a

�

imprudência coloquem a morte em seu caminho mais cedo do que você esperava -.

Mari Ca'beleireira
,.'

Unissex'

..

"

'" .

@J �OHLBRCHJ
motores elétricosJIe geradores

Apoio:
19a. CIRETRAN

. Desde -1911 atendendo bem e vendendo qualidade.
Nem. a chuva e nem o sol farão efeitos sobre as

Persianas José'Emmendörfer .que são fabricadas com'
-,

lâminas de dura-Iumíníc e suas corei fixas é sólidas
são' esmaltadas a fogo.

Rua Jacob Buck, 46 (fundos do Bradéseo)
..

;:
.. ,"' __ .. ,'.� . .

Fone: (0473) '72-0241

C�ampanha de prevenção de acidentes no trânsito.

Serviços de cabeleíreíros para homens e se

nhoras com manicure, pedícure, maquilagem, de

pilação, limpeza de pele e massagem. Comér�io
varejista de cösmétícos e artigos de perfumana.

Rua Brwíno Menegotti 66 _ Jaraguá do Sul.

Persianas Ehlmendörfer LIda.Jose

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

'O'��g:���eiro-agrônoma' Lauríndo Goedert. parti- o' Sr. Préteito Municipal REJ»RBSENTAÇOJ!S LTDA.
cipou-'dt?29/ dre-','setembro .a 25 de outubro, em Cáli, Durval Vaser, encaminnou
Colômbia, no Centro Internacional de Agrícultura Tro- 'à Câmará de Vereadores,
pícaí, .de um treinamento em produção de sementes, de atendendo a pedido da As
arroz. .com a finalidade de melhorar a qualídada 'dös sociaçao, o' projeto-de-ter
grãos e elevar. a produtividade estadual. Lauríndo é que altera a Lei MUDlCi
lotädo no Escritório Local da Acaresc de Jaraguá do pal na 1.025/85, de .... '.

Sul e participou do treinamento, junto de dezessete 11-06-85, isentando do

agrônomos caterínenses. Imposto sobre Serviços, as Apartamento ne: EdU., CarValho,'

"

"o. resultado esperado é atingir o' patamar de pro-' microempresas, assim con- contendo: • '

ja, Decío dutividade de 120 sacos por hectare, que equivalem -a .síderaoas as pessoas jurí-]
,

eemo 6.000 kg, sendo qu� atuah;J;lente a produção estadual "dicas que obtiverem anual- 1 Sutte "'"

à el�,it�r, está em torno de ,�U sacos por hec:tare ou 4.000 k,g. 'mente-receita igualou ín-'
,

'
- � ';�'.:-Dormttó""os '

"

Décío Para tanto, é ímprescíadível acelerar a produção de .Ieríor 'ao valor nonrínal de �� ;:,�,�,� , 'Dependéntias de'empregada: ,-:;' �

ra ou sementes certificadas de elevada .quelídade e isenta do 10�00 OTNs,- 'apurada se- ',_, "'S'alà'de 'Estar': ,.' Ó:Ó ',� �'i: ';;

forma arroz, vermelho. Também deverão serdínsmízedos os g'lindo' o valor' unitário' '''''. - 'Sala de J·antar ," - ",)'," ;0'"

trabalhos de difusão. de tecnologias' de controle das desse títulono mês de ja- - Sala�de TV - -

'

�; ,
"

".

ervas daninhas e a conscientização dos egncultores neíro do ano base. Hoje - 'C02tnha,'Area, de "Serv.1ço .,.' "'; -;

quanto à vantagem do uso de sementes purar, pare o a isenção e até 1.000 'BWC Sodal ", c" ",� ... �'

aumento d� rentabilidade- da cultura do arro,z." "

OTNs. Esta é uma vitóÍ'ia 'Gal'age. ,; c>,;'.

As sementes certificadas são usadas entre 5 a da AMEVr em ':prol da ;" L r >i;i.

10% da,área cultivada no Estado, provenientes princi- classe. Esperamos, agora, Financiamento, através do sm., além ,de outros

palmente de Rio Grande do Sul e de outros Estados. que a Câmara, através dos terrenos, casas, apartillDentos' ,e; áreas c Industriais.

Em cinco anos, infórma Laurindo Goedert, pretende-, senhores vereadores apr<r"
'

, �, ... ,",',,:, • •

se cobrir pelo nienos 60% da área do Estado, cultivada vem o projeto, para que ,�" >,)

com arroz irrigado, com sementes certificadas. a lei passe a vigorar a par- �".

tir de janeiro de 1981, çle -----------------------�
äco.rdo com -a mensàgem

.'

do Executivo.
'

'Jarag� do S�I,: -- Semana de 15 a 21 de Novembro/06
,

CO RREIO D'O' �POVO'
.. - .... � � ..

Ir I
!

,

,

, I

;ovo

, _ " _, __ " __ '. _ _ _ _,,' ,,_ _ .. ' , _, _"" __ "'" , .. _�- PAROQUIA SAO SEBASTIÃO

Che,gou O' dia. .- SaibaINFORME PAROQtJIAL
Día 15 Nov..... Sábado _'Missas .... Molha 11h..... São
Luiz 19h . .:... Matriz 19h .. ;..;, São' Francisco 19h. (crismas) llhoje. Finalmente che-,
... Santo Estevão 18.30h (crismas) -.i São Judas 20.30h:. iOU o grande o dia. O eleí.

(renovação das promessas do batismo)., ,

tor participará da eleição
D' 16 D

.'

M' Matrí 1h 9h 19h considerada a maís impor-
,�a '_ om�ngo _ Issas.... a nz ., . e . _

São Cristovão 8h..... N.s. Aparecida 9.30h. _ SS. Trín- tente, pois além de esco-

d d 9 45h G' t N S p' S 18h lhei governadores e depu-a e. ..... ru a ... oçorro .

_ Próximo final de semana días 22 e,23 de no- fados estaduais, escolherá .0 asco

vembro, _ último curso de preparação ao casamento também os deputados íe- Jara,guá,
na Paróquia São Sebastião. O primeiro curso eD,l'1981 deraís e senadores que es- plo. será

.... Novena do Natal _ o material da Novena do creverão a nova Constí- Iído o

Natal em Família já está à disposição dos grupos, na tuição do Brasil. Para tan, nas 25.1

secretaria paroquial. to, na urna, o eleitor terá Raul Pi

,.... Ordenaçêo Sacerdotal em, Jaraguä do Sul _ no somente um minuto pare : será, v

día 13 de dezembro, às 18h." na matriz São Sebastião, escrever, o nome ou, o. nú- escrever

serão ordenados sacerdotes, os jovens da Comunidade mero, ou assinalar com " Piazera,
um "X1'l o, quadrinho c'om Píazera

jaraguaense: Luiz Carlos Berri e Nivaldo Souza de '

'

.

Oliveira. As primeiras missas dos novos Padres serão o número correspondente será vá}'

dia 14: 8h. ná matriz _ O Padre Luíz Carlos Berri e às ao nome do candidato de "número 1
,

lOh. na Comunidade São Francisco de Assis, o Padre sua preferência. responde
Nivaldo Souza de Oliveira. Em Santa Catarina, pa- ,Bauer;

ra () Governo, o eleitor Bauer, Pa

pode assinalar qualque� � simplesm
um dos quadrinhos e pa- mesa apu
ra a, deputação _ estadual consider
e federal _ deve escrever

/ '

�

o nome ou apenas regis-
trar 'o número do candida
to. Para o senado" são 19
candidatos, onde o eleitor,
assinala dois "X" em qua
drinhos diferentes, haja
vista, que serão, eleitos

dois
':;:

- E"D I T A L �

1 AUREA MüLLER' GRUBBA, Tabeliã
:de Notas e OficW de Protestos de Títulos' da Comarca

ide Jaraguá do Sul, EStadô 'de: :8. Catarina, na .
forma da

!do, etp., -',
'

,

Fai 'saber a todos" quantos este edital vJre� que
� acham neste Cart6rio para protestos es títulos 'centra;

Confec. Leni Ltda. _ Rua Alberto Klitzke, s/n -

Nesta '-I. Erno Ullmann _ Estraga Guamiranga,
�/n ..., Guaramírím _ Geisabel Malhas Ltda. _ Rua
José Teodoro Ribeiro, s/n _ Nesta ...:... Hílarío Gar

tia,.,.. Av: Mal. Deodoro, 981 -e-, Nesta _ José Jager
�,Rua Barão do Rio Branco" s/n _ Nesta .; Moa- ,

�ir, Gualberto .... Rua Berta Weege, 11,-1 :.... Nesta '-'
Malhas' Zellí Ltdá .; Rua Olivia Chiodini, s/n ....

Nesta .... Paulo Severino da Silva � Estrada Gari

baldí, s/n _ Nesta' _ Rubens Seu _ Estrada Rio
Cerro, Il, sin ....

'

Nesta .;.. Moacir Gualberto _ Rua

Arquimedes Dantas, 93 _ Nesta.

. E, como os ditos devédores não foram encontrados

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

j.&teçam, neste Cart6rio, na Rua Artur Müller, 78, no

frazo -da lei"a fim, de liquidar o, seu débito ou �então
dar razã9, por que o não faz, sob pena de serem os referi

Citas-títulos protestados na forma da lei. etc.
i IHrJaraguá do Sul, 13 de novembro de 19Bb
�

.." .

Aútea Müller Grubba _ Tabeliä- de Notas e

,.lficiaJ de Protestos de' Titulos da Comarca de J.do Su1

Rua Relnoldo Rau 61 ....
' FOnes '12..1390' e' 72-2321

-
'

Créd" 643-J'." , - "," . ,

V é' n -d e

• .•"!-

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
LIXEIRAS ,IMUNDAS.

,SALVEMOS OS RIOS 'ITAPOCU E' JARAGuA

,
O ;homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, tênis, con

fecç� e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam

�êm, têm completa linha de arti�s infantis e en

xdvaJs (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor
dados vindos das fábricas de São PaulQ;

Aprov�ite as promoções especiais e visite a,
,

I,OXIXO
.(\.v. Màt Deodoro 491 _ Fone 72-0648 _ Jaraguá
do Sul e a' "

,,'

Bordados e Confecções A, B
,

Rua 28 de, Agosto, 2111 _ Fone 13-0363
Guara:miriIÍl'

Solicite a visita das, nossas vendedoras. '

Um toque de amor. Dê flores a quem você,
ama. ,Decö�açõeS, buquês, arranlos, plantas orna- � •

mentais, coroas, com entrega á domlcmo.
'

CONVOCAÇÃOEl?ITAL

OCULOS'"
. �slentes
pague� .,

'das FloresCasa ASSEMBU!IA GERAL ORDINÁRIA Frioliveira Com; e Rep,res. Lida.
" Fiambrefi,à. "'�,: . '��,'�

:JOALH'ERIA· A PEROlA "

, "OTICA MODERNA
reinoldo,rau,289

I NOVENA DE SANTA
,

CLARA
-

'

Oh Santa Clara que
seguistes a Cristo, ,com
tua Vida, de pobreza e

oração, fazeis que en

tregando-nos ,çonfiantes
a providência do pai
celestial, 'no

' inteiro Carne de Porco, C:�e Bovina 'BeDef1c1ad�;
at>andono, aceitemos se-

renamente sua divina Chester, 'Peru e Frango (Intelros ,e em pedaços)
vontadé, amém. Rezar
esta oração e mais no-

E ali Ilá,Av. Mal. Deodoro, 744 (proximidades do

'v,e Ave Maria durante 'Colégio Divina Providência) ou faça a sua' enc<r
nove dias com uma ve-

menda pelo -fone: 72-1181. ',""
"! ,,::- "'�

la acesa e no nono dia I.---=:----'=-::--�.......------...-......,....;;-:/-,·"..;./.:L.'/'...:"·..."

---ii,
deixar' queimar até o ,Foto, ,No...te'laAndl·a I t'd !

fim. Fazer 3 pedidos:
J. I a. I

um de negócio e dois Rua VenAnelo da SilVa Porto 785 _ Fone 72-2804 i

impossíveis, ,publicar a Metalúrgi,.c,a, Franza Ltaã.�' 1,1,novena no nono dia�
EPP -l1ua Heini Mahnke 210 - Fone 72-1387 l�,

Remoido Rau 606, esquina com a: João PiccoU. A Associação dos Jornais do Interior de San-
,

'ta Catarina, cQm sede em Flonafiópolis, ii. tua

Conselhei�o Mafra n9 40, sala n9 905, 90 andar,
,

de -acordo com o artigo 20 do Estatuto da asso-
, ciàção, convoca os senhores associados' de Santa
Catariria para a realização da Assembléia Geral
Ordinária ,a realizar-se no dia 24 de novembro as

14:00 horas em primeira chamada e as 16:00 horas

em segunda cramada.
'

ORDEM DO DIA
1 - Relatório e prestação de, contas da gestão

85/86.
,,2 - Votação do conselho fiscal.
3 - Eleição da nova diretoria pára gestão 86/87 .

4 - Outros assuntos do interesse da entidade.,
flQriananópolis, SC, 28 de, setembro de 1986

,

,Silvio Rangel de Figueii'eído, _ Presidente

Jlão Paulo II
Co:mercial 'Floriani o ,Papa João Paulo 11 de" ,sobrevoou

ve vir" a, Santa Catarina, 'durante
'�m sua segunda p'eregri- Brasil. A

nação pelo Brasil, previs-, definido
ta para 1988.. ,Será' a pli- 'de Papa
,meira 'vez que o Sumo' o, assunto
Pontifice visitará o Esta- ' na 1Sa.
do. Com, a visita, João toraI da,R
Paulo 11 honrará compro- da CNBB.
misso assumido, �n'l julho últimO do
de 1981, quando 'esteve em' A Cidade'
Curitiba e Porto Alegre e ��_�_n_tan-1lr--�_..;.

Presuntos, QueiJoS, I.Jilguiças,' J?efumado�:
Máquinas de escrever màIIual, elétrica e eletrô-'
nica, calculadoras, arquivos, cofres, fichários, es

crivaninhas, balcões, armários, prateleiras, cadei
ras fixas e giratória$, bancos, poltronas, Relógio/
Pontoi autenticadora de Caixa.

AcessóriOs para máquinas em geral
Completa assistência Técnica

Consulte-nos pelo Fone: 72-1492

Clínica d:e Fono8udilogia e PSicologia'
-

�
...

,EDlrAL, 'Pers'
.

o Séguro
na éra do o" _ es":

,
. te é ó t concurso
,de ;mono que a

'América Cörnpa�
Fonoa�dióloga Psicologa, 'nhia de acaba de
CRFA _ 0268 CRP 0'1''103037 ,

. ,instituir oração '

Terapia da voz-fala-audição-lingua- Psicodiagnóstico -' Psicomotricidade -

'ao séú C, de Fun-
, gem-Teeducé3,ção �m leitura e escrita. Terapia para 'cfianças e adultos - 'dação, ,,;·idlt·imular à

"

' Orientação de pais. '
, pésquisa e ção de

Av..Getúlio Varga�, 49 _' 19 andar _ Jaralluá do Sul 'trabâlhos' que ve-

:�==========�==�========�+===========�========��============ nliam a r a bi-
bliografia I s9bre.
o "Se'gtlro.
" O:' prazo
das mono
se-á .dia 31
/de 1986, e
verão ter
,laudas, eIn

ofício. Os
sific�dos elD

gare$ rete
mios� res

Cz$ : 15.'600,
10.000,00 e

'O iRegul
, curs� pode�
segu�nte e

ßegujros A,
�;Barãb do

F���72-11

ASSEMBL:t:IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ROSELY HEtENA OLSEN'OLGA ATAIDE SALDANHA A Associação dos Jor,nais do Interior de San-

ta Catarina com sede em Florianópolis, SC, à rua

Conselheiro Mafra nl? 40, sala 905, 99 andar, de

{leordo com o artigo 19 do Estatuto, 'convoca to
dos os associados para a realização da Assembléia·
Geral Extraordinária, a realizar�se em sua sede.

endereço acima citado no horári6 d�u;: 12:00 horas'

em primeira chamada e, as 13:00 h�ras" em segun·
da- chamada com o número de p�esentes de asso
ciados.

A Assembléia Geral Extraordinária realizar

�e-á no dia 24 de novembro próximo vindourp.
O�DEM 00 DIA

1 - alteração -transitória do artigo' que autoriza

alteração da data estatutáli'ia para alteração'
da Assembléia Geral Extraordinária de acor

do com os estatutos.
'Fiorianópolis, SC, 28 de setembro de 1986 J,

Sllvio. Rangel de Plgue1redo �
Presidente -,

_ �:�,';;'

Para ÚS, se,uro Ião é só garantia de riselr i ,

,
,

Seguro é ,�,

1,·-"

Prestação', de
Representações' Valadares ,�llda�

Representéinte: Vilmar ValadaNs Barroso
,

,'-�\{'t.;� ";. -----:
.. ". ���:f,t2·

REPRESENTAÇÖE.$ CQMERCIAIS, VENDA DE FIOS TE�TEIS,
COMPRA E VENDA DE CONES DE PAPELAO

E PLASTICÓ, E RETALHOS DE TECIDós.

Seu U'fO S
',Rua Barão ,do RioBranco 168...; Fone 12-11� � Jaraguá do Sul.

Garcia

.

PRÊMIO PETaRÁS DE·
, CONTROLE DE QUALIDADE -1986

",

:i

, ,

Rua 28 de Agosto 3.472 _ Bairro Avaí _ Fdne 0413 - 72-1211
Guaramírim - SC. "" '"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catartna Art.: 2° ....
' No cumprimento dö disposto, ao

"
, '

_ ' al1igo 1°. serão observados ein cada exereíéío os
, PREFElTURAMUNICIPALDEJARAGUA DO SUL limites .parcíaís .das despesas de capital, üxados

, ,"m","",,,,,,,,_._,,_,. pelo Orçamento Plurianual de Investimentos.
'LEI No 1.106/86 Art. 3° _ Não atingidos no exercício os Iírm-

'Fixa às Despesas' do Orçamento tes parciais a que se refere o artigo 2°, a� p��ce- ,

Plunanual de Investimentos pare o Período las não utílízadas, passarão a acrescer-sé a díspo-
de 1987 à 1989! . nibilidade no exercício seguinte, destinadas ao

f1fIL "

,

,
mesmo investimento ou à necessidade do Muni-

, O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO cípío.
_- .

,

SUL, no uso de suas atribuições; Art.. 4° _ Os orçamentos para os exercicios

FAZ SABaR a todos os habitantes deste Mu- de 1981, 1988 e 1989 consignarão obrigatoriamen

nicipi9 <{Ile a Câmara dé Vereadores aprovou e te dotações correspondentes aos encargos decor-

ele sfUlciona a seguinte Lei:
,

.
rentes da execução' 'desta L��.

, Art. 1° .... Fica o Poder Executivo autorizado
'

Art. 5° _ Fica o Poder Executivo autorízado

a dl.pep.d.er nos exercícíos de 1981, 1988 e 1989 a realiZar operações de 'crédíto que se tomarem
äté á'importância de Cz$ 149.261.840,00 (Cento e necessárias à execução desta Lei.

<Na��ta e nove milhões, duzentos e sessenta e Alt. 6° _ E'Sta Lei entrará em vigor a partir
um mil, oitocentos e quarenta cruzados), corres- de 1° de janeiro de 1981; revogadas as disposições
pendente às despesas de Capital discriminadas no em contrário.

Orçamento Plurianual de Investimentos para o' Jeraguá do Sul, 29 de outubro de 1986.

periodo de 1981, 1988 'e 1989 que acompanham DURVAL VASEL IVO KONEU

esta Lei. Prefeito Municipal Secrt, de Adm. e Finanças.

Estado de Santa Catarina
PREFEITuRA�ICIPAL DE JARAGUA DO SUL
Secretaria de Finanças
Dl'V1slo de ContabtU4ade

"

'

Orçamento Plurlanl,lal de Investimentos por Oralos para o-tnênío de 198? 1988 e 1989

TRI�NIO

ÓRGÁÖS 1987 '

"

0100 - CäIIiara de Vereadores 80.000,00
0200 � Gabinete do Prefeito .•.... 51.000,00
9300 - Secretaria de Administração 110.00o.,()()
04()() - Secretaría de Finanças .... 30.000,00
(>.500 - Seeretaria/Bem Estar Social 2.830.000,00
0600 - Secretaria de Educação, Cul-.

,

'tuni" E'Sporte e Turismo ,.... 11.565.000,00
Q1QO - Secretaria de Obras "e Viação 25.350.000,00
9800 - Secretaria de Planejamento e ,

Serviços Públicos 930.000,00
TOTAL GERAL Cz$ 41.006.000,00

1988
9õ.000,"OO
61.200,00 ,

204.000,00
36.000,00

3.396.000,00

13.878.000,00
30:420.000.00

1.116.000,00
49.201.200,00

1989
115.200,00
13.440,00

244.àOO,OO
43;200,00

, 4.015.200,00

1'6.653.600,00
36.504.000,00

, 1.339.200,00
59.048.640,00

TOTAL
291.200,00
185.640,00

, 618.800,00
109.200,00

10.301.200;00

,
'-.'

42.096.600,00
.

92.214.000,00

3.385.200,00
149.261.840,00

J,ARJGlJÁ:30Pt-JOS BEMTECIDOS.
'

Clínica' Veterinária'"
SCHWElTZER .

D R. W A, L D E, MA' R S c H W E I T Z E R

Clínica de pequenos e grandes animais, çírurgías, vacinações,
raio 'x, internamentos; boutíque .

Rua Jolnvllle, 'n9 1.178 ,(em 'fiente ao Supermerçado Brelthaupt)
Fone 72-2840 _' J'ai'aguá do Sul .;. Santa Cata....�a.

'

'

, �Fec8il IIi
SI'Ciau '

".., ", • ....J

O X fJ:l,�AJA""fleitival
�a ..Cançao jaraiua.ense:1
obteve; na caregona imer
pretaçäo, reanzaaa sexta

feira à noite lcua 1), no

(.1:I,naS10 � .l::lsportes Artur
Müner, um, grence suces

so, superando em PUbllCO
e em nrvei, os resuvais
anteríores.' Mais' ele QUaS

I111t' péssoa�' assisnrera o
FestlV'alj apieuamac e.ta
eennvend« os vinte con

correntes pré-selecionados,
Q júri esteve rormado por
Luiz Carlos Amonm, Car
los' Sehmítz, Adriana Fis
Chef; ,Aírton Schíochet,
Icléia Dellagiustma, lngo
Reeck, Selma Ayala;: Lau
re' Siebert e César Silva.
Foi' vencedor do X FE:"

CAJA, categoria ínterpre
tação, José Roberto Stein
dei, com a música "ilu
são" i' em ''}!l, lugar' lríneu
Fagundes e em J9 James
.Píanínscbeck. Eles dividi
ram a premiação de Ct$
5 mil. oferecida pela Pre
feitura. A segunda etapa
do Festival, categoria com'!

posição; esta marcada pa
rá E)' dia 21 de novembro,
próxima sexta-feira, às
20h30. no Ginásio de Es
portes Artur Müller.
As ínscríções estão aber

tas até o dia 19, na. Aca
demia de Música Camei
rinho (Edifício Miner), Fö
ne 72-2845. Vinte compo
sições irão concorrer..

Co:q.fecções. Sueli Lida.'
Vestindo bem Senhoras e Crianças

.

Vá ,conferI' a mais variada coleçlo de mvemo, aproveitBlido
.

as tant�gens do preço e crediário Sueli
. .

Fábrica e J."ojil t Av.' Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085 _

F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC.
Loja 2 Rua Reinoldo Rau, nO 530 _ F. 12-2911 _

Jaraguá doSul _ SC:
Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 6J)' - Portal de Jardguá.

I,
,

"

Al d V O g a d a

MÁRCIA BUTTCHEVITZ

Separações e div�rcios, acidentes· d� trânsito,
baveatá..los,. cobranças e'advocacia em. geral.
�._. lorg4;! Lacerda 169 _ Sala 02 _ Fone 72-1108

.Jar� . dQ Sul.
.

., Escrilóril Contábil Marlian, LI'a�
CRC .,0112 Aldo Salai CRC 8.959

.: AdminIStração e Assessoría Industrlal,
"

", Comercial e ide Serviços.
., Registro 'dé firmas, Contratos e Distratos .e

Contabilidade em geral.
, '

Processamento de Dadose
,

Rua EpiUcio PeaSGa, 415 - Fones 72-2044, 72-0616.
.

-
',' , -

Lancholele' f'Sorveleria Pi'ßluim
Lanches, piz�as, petiscos, sorvetes' ,e gelo

ATE��O$�PO:R ENCOMENDA, PAstELÃO
• ': •.•

;' "o/: • ", • \,

lua' ubiiil, 1110 BaÍ'l'a 'do Rio Cerr�
FoÍl�. 72-2181 _ Jarag� do .�S1il/SC. .i �:.; '1

.\:
� �;-:.. '

\.�:'

,-'1;'
.

"",: .

'�':

",,'

.:.. .:�. .,' >7

�: .;.' ç•
•

�
...... � li. -
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e.,••HA 40 ANOS
Na manhã do dta 16 de outu

bro de 1946 eram enforcados os conde
nados nazistas. O ato tinha lugar no

páteo da: prisão de Nu.erenberg, com

a' presença de 8 testemunhas, consti
tuídas por jornalistas estrangeiros. Os
executados eram Ríbentropp, os gene
rais Keitel, Kaltenbrunen, Rosenberg.
Franck, Frick, Streicher, Saukel, In
quardt e Jodl, O Marechal Goering
suicidara-se na véspera, tomando cia
nureto de potassa.
- O Conde Francisco Matazarro

Junior andava nas malhas da justiça,
procurando safar-se de um processo de
crime contra a economia popular. O

multímíüonärío, em inquérito que foi
instaurado. ficou de tal maneira' com
prometido que dificilmente poderia sa

far-se da cadeia. A polícia apurava que
.o maior fabricante de fios de "rayon", •••HÁ 10 ANOS

desviava da produção controlada cerca O ano de 1976 era o Ano do

de 50% pará venda no cambio negro. ' Centenário de .Jaraguá do Sul e a notí-
- Nas recentes eleições realizadas cia auspiciosa uItrapassav.!9- outras fron

na Alemanha, zonas ocupadas pelos, teiras estaduais. De{'ltaoeara, no Rio de

americanos e inglezes, vencia o Parti- janeiro, a Prefeitura que era na ocasião
do Democrata Cristão. administrada pelo dr. Carlos Moacyr de
- A situação não era boa.: O Min. Faria Souto � o Dr. Carlinhos -r-t : que

da Fazenda baixa portaria, em que se despachava em verso e prosa e, naque
permitia a exportação das seguintes co- las alturas havia modificado totalmen=í
tas de estoques de produção dos Esta- te o aspecto, dá sede municipal. através

'

dos do Sul. destinados à exportação e
.

de extraordínáríes obras de embeleza
exi tentes nos iortos de embarque ou mente urbano, 9 BIOPI '- "Boletím da

po os de expo�ã€>Mla data, da publí- Municipalidade trezíe esta "interessante
ç o do decref€-lei n9 �?47, de .... nota: "II LIVRO DE JARAGUA DO SUL

2 - 8-4
_-....

'i�' ,--eJ_\sa- � Pr�m�iro foi. P��i' �utéli'9, $t�'Zel\;ga
a de - ; mad. Província FraBClscana< da Imaculada

s r aa
'

'%. '3a·Il�J;.®_ce!çãO,'que. dutante "doi!! .àtf de
o : mad.' de lei compensada, s ,ada, pesquisas em arquívos . � c' bíblíotéces,

c n la, 20%;

0M�
r r.'

'"

(lto
.

OJ:�Ol?��ç;,am,en).��, o desen-

rtacão de q e 's\onç�.: ,�e •.. Jaraguá do

adeiras não s
'.

e �mp.§s dps botocudos e

ecedentes. Hofé ta 1. ,- o nd tRiftb�lo�Jourdan, pa-
ã o�e:&l30:I9Io,vi

n

d �?ar ftif�ái�
, um6)V1�ellt0,wfim.)abatia-s�\tiai9jo \Nd àno dOf\Geutenário do prQgr�ssis

,.�=-��=������==�L--_J-J 1 calid�ªê9_9tJlI.tIa56.M)(aSf,9di�mtcaq l1ä�m�tpiol ca@Iinense, a sag�,jara
belan!dãl.fiL,.lffiY�llfã().fimumtípiorftler' ghaense' prossegue com .o �'II Livro de

anxerê, causando a morâ{ldeM .qIies�ti�:t$tdtJt(ßqlrL Um Capítulo na Po

as, além .'�dilobúmei1() ,1C:l'm�eíiHlv n>açãefrl6 'ItaT>QCu", ,n�p.�,do,tremen
s, que se achavam hospUlllbJaWisl$i ��rtdoi1Prof. Emílio �llva e� en-

ia
.

.'

i!t;��l:rrtp'r-;;- -�v�tal'-1lessoas,.,eoo!heF- fat,Qi .

SI .'

esco..... 10c.dS e2'o_M,VIctb p�tkllltt<'loi.....1nvo�Ym\�
a IOS;-rtQ::J!llmi�i'd ���;�!!����_��!.!��r€i!>m':!!!.�.,o_liMbllOg:�!:ca� !

s, derrubando ,trinta casas de mora- ordenados os fatos e as pessoas, .a ob!8

.'
, . ,

Fundado em 10 maio 1919. CCC 84.436.591/0001-34.
DIretor: EugiDio Victór Scbmocael - lom.PI'ul.&"n_ - _;

.

n9 129 e Diretor de Empresa lornalistica n9 20. Mem
bro efetivo do Inst, Histórico e Geográfico de Santa Ca
tariJia. Redator:Flávlo JOsé Brugoago • ORT-SC n9 214/
84. Rep6rter: Yvonne AoS. Gonçalves - ORT-SC n9
219/84. Redação Adininistração e PnbUcldade: Rua Co
ro�el Precõpío Gomes de Oliveira. n9 290 - Cx.Pos

tal. 19 - Pçne 72-0091 - 89.2S0-laraguá do Std-SC
.

bnpresso nas oflclnàs da Organízação
ContábU "A Comercial" S/C Ltdcl.

Assinatura para laraguá do Sul ••••• .-.. Cz$ 100,00
Outr,q cidadea ...... • •••••••••• ••• Cz$ 130,00
Número 'Avulso . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. Cz$ 1,50
Número Atrasado ......•..•......... Cz$ 2,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza.&Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro-

pai Propaganda' Representações Ltda.
,

Este Jornal é associado a ADJORl/SC e ABRAJORl.

AVENIDA.Relojoaria
As mais finas sugestões para presentes.

j6ias, relógios. violões, troféus"
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na GetúUo vargas

.Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora ta�bém aquecedores a "

energia solar.
" ,. r, i' ,

.

� ". ,

Rua Felipe Scbmidt, 219 - F,.o� 7:?-O.*l,8., " .,,,' r

V· - C·'
.. , � "r L�rll",.

,viaçao anannno, ", ,l�ª�L"nrl
'o transporte carlnhOSf11 'U ,,' fr Pr";'" n

Programe bem "as�'Suas' 'VIagens 'dê íérías é' �

recreação.' A ",'Canárlnhe" nl:oluéáfà-sue-dís- r. '
n r,

posição Os modernos e cOl'lfor1:tál\réiJsrôni1:ms, @Ji'W�ncT
frota. Venha conversar conosco.

Av. 'Mai.' De'ódótójrr90' a') FOne rfi-&d2-'RT.
.

"""Jif'agut'db Sul Sf121\V .TA 'rçprr
<

r
_

.�
- 'I

-

n 'P�I>E,I�lIAINOtf2 a
.

' 1 '(MAN6\M"Jm�) 111J. 'li, I
"

rlod ','U ""I
. l'J

TUBOS SANTA HELE",� UPA." •
' , .

FlSRICA: RUA JOINYILLE. 1016- FONE'1Ó41�ni:2'I1\>1 "In l mEl
ESCRITÓRIO: RUA CEL PROCÓPIO GOMeS, 99' FONE (0413) 12,0066

JARAGuA DO SUL- sé

17.-0181

Pr.efira sempre Vinagre "Bra9,q�,n..!?!JJf,g"·
, i I ..E Ilr(� ob oi}l

Rua Joinville,:-'1255 - Fone 12-023�:,���uia����do �,:l _

.

Com PoSto de Venda junto ã=ti6í'lea.-- ....--- --

!
.

liA Hlst6:da de Bossa geate nlo � ficar, só na sauclIde"

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

.,.,.,HA 20 �OS, '

Com o encerramento 40' 1� Con

gresso dos Municípios do Nort�:,'Cata
rínense, as reívmdíceções aprovadas
eram encannnhedas pela Mesa do Con

gresso, ao sr. 'GovernadQr Ivo snveira.

como resumo do que a região necessi

tava realmente, pára o seú r�çlamado
. , - '. �--

desenvolvimento e para a sua 'integra-
ção na Comunidade Norte tatarine?S�.
- Numa das sessões extraordma

rias da Cêmara Municipal era home

nageado o Beato. Pe. Marcelino Cham

pagnat, fundador' de Ordem dos I�ãos
Maristas e o vereador E.V. Schmockel
requeria transcrição dos Anais da Ca-

sa, de artigos do Ir. "FlQ.ravante Be�na!
di, mediante cQmuniçação à ProvmCIa

Marista em Santa' Cat�Jipa. na ocasião'

S,ediada em Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_
FURGOES, FURGOES ISOnRMICOS E FRIGORtFICOS

'

Jaraguá Esquerdo '_ Rua Dr. Enrtco Permí, 113 - Fone 12-1077
. �

�.
.

.

-, :�.

A rota da.malha•
�.

,

• .1 ' •

NOs temos tudo
para a .' rádar a todos.
· Ven a ,conhecer
a linha'Chevrolet 87.

.... -.:....'"

, Conheça em nossa loja a)inha Chevrolet 87, a: maís completa do mercado.

,Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
Saia ródando com o que existe' de melhor: Monza, Caravan, -Opala,

Diplomata; Chevette ou Marajó. i

Veja de perto as novidades e as van��gens, além dos planosde
, financiamento faeílítados. '

"lmmend:o'rfer Comércio de,-Yelculos Ltda. _�
Av, Mel, D,odo,o,537 - Fon •• , 72,06-55 e 72-0060 - J�,.gul-do sul·se A _

�--------------------�------

NOEL.HM:
'CHEGANDO!

'VENHA RECEBER'O BOM VELHINHO. "

o desfile que as Lojas HM organizaram pára a recepção
aoPapai Noel é um espetáculo que você não pode perder.
Naves espaciais, astronautas, seres extraterrestres e

outras atrações estão programadas para fazer a.
alegria da garotada e de toda a família.

.

, ,

, "

"

Estado de-'Santa- Catarina'
- _.. - -- -.

PREFEITURA !\fi1NICIPAL DÊ JARAGUA DO SUL

DECRETO � 1.398/86
Decla-ra de Utilict'ade PUblica imóveis
de propriedade de Täschner Indústria
Têxtil Ltda.

o PREFEITO MUNICIPAL'DE,JARAGUÁ,DO.
SUL, no uso de suas atribuições e nos termos do,
,L ecréto-Leí Pederat.N? 3.365/41,
D E C R E TA,:, , c,

Art. 19 _ Fica declarada de Utilidade Pública

para fins de desapropriação por via am.gável ou'
[udícial:

T
_ O imóvel territor'al de propr.odade _ cip

Täschner Indústria Têxtil Ltda. córrespondendo à

área de 357,OOm2, matriculado nesta 'Crrcunscri- ,

ção Imcbíl'éria sob o N? 8951, situado na p'"ql1L
na das Ruas 412 _ Max Wílhelm e 13 � Adél'a

Fischer, também BR-280 _ Rodovia Fede-al Wal.:

demar Grubba, Zona Urbana deste Mun'c'pío.
n-vssuindo testada na extensão de 16,OOm para a

Rua 13 _ Adél'a Fischer, também BR-280 '7' Rodo

V;R Fpderal,Waldemar Grubba, co-ncídtndo com o.

alinhamento predial; lado esquerdo =xtrernando

.ern 2325m com a Rua 412 _ Max Wilhelm, coín-
. ,r'rl'pdo com o alinhamento predial. e' fundos em

Iínha curva de 72.66m com terras remanescen'e=
,

cl "I oxnropriado. Trata-se de um' terr(':'n':l pm Çor

ma+o oeométrtco lamelar curvílíneo. A lrnha li_

mítrofe frontal faz concordância com a l'nha lm',
trote 'lateral esquerda por íntérméd'o de um arco

de círculo com comprimento de 30,OOm, corr'orme

plar+= anexa.
,

, II _ O imóvel predial edificado !,,,hr,p o imó-'

vpl territorial citado, com área construída de ....
171Z\ nOm2, em 'alvenaria" concluído em 1,954, d�
N9 79.

'
,

Art.2Q _ Os imóveis em questão Dêlc;r,a-í'í0 i'1

mteorer o Patrímónío Público Mlln.'cin:>l r(l ('a

tezoría de 'bem dp 11S0 comum elo nr:w ..... rlroC+'J1(l

rlos à feitura de uma rótula viária na in+e�spccão,
das citadas ruas com a Rua 14 _ Jorop r'l-?rp'p

wicz e com o acesso à Ponte "Abdon Batista",
sr-br= o pi') Itapocu. .

Art, 3\l _ As despesas decorrentes do nresente
DprTpto correrão por conta de dotação própria do

Q-ramento vigente:
A Tl, 49 '- F.�te Decreto' pntrarfl, pm víoorvr-a

�a+R rI" Pl1.::t nubltcacão. ficando revogadas as dis-

posições em contrário. '-- "'.

Jaraguá do Sul, 06 de novembro de 1986.
DÜRVAL VASEL IVO KONELL'

'

..

Prefeito Municipal Secret. de Adm. e Fnancas,

Posto de Vendas Mareatto,
Chapéus, bonés vízeíras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.

Em frente à fábrica. _ Amplo estacl_ona!Dento.
-- _.,---. --_--_. � - .. _:.. --.

Florianópolis 19/11 - Hajaí 20/11 - Brusque 21/11
Rio do Sul 22/11 - Blumenau 23/11 - Jaraguá do .Sul 25/11 - '

Joinville 26/11. Tod95 com início às 20 horas; " , ", 1
J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Compre seus mat��a� a� dObstrução na
;... 0'0

Arte Laje ,Jarägu'á
Materiais de construção e telhas coloniais direto da Cerâmica Víla Rica.

Aquecedor Solar da Funllaria Jaraguá.

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

Temos o melhor e um bom preço.

Rua Expedicionádo Antônio Carlos Ferreira 850. _ Fones 72-1011,

72-2íJ34 e 72-1292 _ Jaraguá do SuLSC.

oBANCOTOTAL.

o..........éstánoBlncodatlmldl....

ZBEse �

INFORMATIVO ROTÁRIO

• O Quatro-Meia-
� ClICO

.

"Rotary Leva EsperaJÍça"

Novembro _ Mês da Fundação Rotária
O Mês da Fundação já está em meio. Esta-

mos utilizando o mês de novembro para, um im

portante trabalho para a Fundação Rotária? 30
dias talvez não sejam sufícíentes para prestarmos
o devido reconhecimento às contribuições que a

mesma tem feito em prol do alcance ·da paz e da
compreensão mundial. Mas, não desanime. Mes
mo dispondo apenas do mês de novembro para
demonstrarmos nosso apreço pelo excelente tra
balho que a oportunidade de nos tornarmos Com

panheiros Paul Harrís é oferecida durante o ano .

inteiro.
Uma droga maravilhosa para seu clube

Até que enfim foi descoberta uma maneira
rápida e eficaz de prestar Serviços Internos. Dis
cutida com interesse em todo o mundo rotário,
ela provê a enérgia necessária a cada clube .num

. curto eSPél:ço de tempo. O tempo que é preciso pa,
ra dar por aberta uma reunião. É conhecida por
freqüência e, se bem que seus efeitos secundários
como companheirismo, prestação de .ssrvíço .e sa

tisfação pessoal sejam todos benéficos, corremos
o risco de nos viciarmos com a mesma.

O campo ideal
Serviços Comunitários constituem algo mais

que uma simples oportunidade de
'

fazermos algo
por nossa comunidade. E uma chance de avaliar
mos o desempenho de nosso clube como uma

equipe. Levando-se em consideração O" fato '-de'
.

_que nossos sócios foram selecionados um por um,
sabemos que temos uma grande equipe, mas até
as melhores equipes têm que treinar. Por, isso, ini
cíemos o treino em nossa comunidade, o -campo
ideal para a equipe que formamos.

I(Da Comissão Distrital de Relações PUblicas, 86-81) :
.

.. FRIG�ORffl'CO G U M Z S. A.
Produzindo aUmentos com quaUdade e higiene
desde 1945 .

.

Frlgorlf1co .

_ Supermercado e Fábrica de Raç6es.

A. espeCialidade est,á
.

nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

� Lavagem, limpeza de
tetos e estofamentos.

Rua CeI. -Procôpío GomeS de Oliveira, 227
Jaraguádo Sul/SÇ .�' -

�

MARSCHAL,L POLIMENTOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,Destit Máquinas Lida.
'Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze,
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.
o

,

Rua Joínvílle, 433 - Fone 72-i564,
,

"

Jaraguä do Sul _ SC

Sp,ezia- '& eia. Lida.
SERRARIA, E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeíras para construção e serviços de trator
com proflssíonaís altamente especializados,
Rua João. Januárío Ayroso, 772 _ Jaraguá Es

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

Persianas, Engler
ESTEIRINHAS HORIZONTAIS E VERTICAIS,
PAINEIS PARA DlVISOES-TODAS EM MADEI
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGORA, COM
EXCLUSIVIDADE, AS VERTICAIS EM ALUMi
NIO E 'JUTA; PORTAS SANFONADAS EM VÁ-
RIAS CORES E BOX PARA BANHEIROS.
Nós consertamos também a sua persiana.

,

Faça-nos uma visita ou ligue-nos!

Rua Max WlIhelm, 869 _ -Pone (0473) 72-0058

Jaraguá do SuI-SC.

INTERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis ttda._
-,VENDE-

8':'",1,; .casa com 100m2 recém construída situada
,.,

liä"'Rua - 199 25 de Julho.
'

r",t .terreno com 1.'140m2 de frente para o asfalto

___ -�,_;, ]lui.!,JolllvUle ".. prox. Met. Leitzke.
- Vários apartamentos no Centro da Cidade.

''-- 1 casa com ,303m2, fino acabamento terreno

,

com 2.500m2 _ Rua 25 de Julho.
- 1 casa de alvenaria 'com 70m2 no Jguá Esquer

., -

do _ prox. Cerealfsta. Urbano.
, '"

.

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

SUBA' NA HONDA

eHE Gau A

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

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

,ENTRE NESTA H o N D A DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDOA SUA MAQUINA.
-; . Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR-289)

Pone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

CORREIO DO POVO

Vende-se uma mäquína de oxícorte, tipo
MCPE-2500, com carro de 6 metros, com lodos os

acessórios em bom estado. Contatos: Fone (0473)
72-2241, com Carlaile.

PAGINA 14

Marieta Ambrosi
Aos 79 anos de idade,

faleceu no día 4 de novem
bro de 1986, a Sra. Maria
Ambrosí. maís conhecida
,como Dona Marieta, espo
sa do falecido João Am-.
brosi, ambos gaúchos de

�ento Gonçalves, que aqui
fixaram residência em

1932, onde constituiram
família, fizeram suas vidas
e conquistaram o respei
to e a admiração de todos
quantos os conheceram.
João Ambrosi, faleceu tra

gicamente em novembro
de 1973. Em vida, ao lado
de D. Marieta, -montaram
uma pequena fábrica de
canivetes na Marechal
Deodoro, onde atualmente
localiza-se a Recapadora
Coneza.

'

O casal deixou a sua

marca no ramo imobiliá
rio, construindo várias ca

sas em alvenaria. Sempre
trabalhou e lutou muito
por Jaraguá do Sul, a ter
ra de adoção. A pranteada
deixou uma filha, Júlia,
casada com o Sr. Paulino
Pedri, os netos Paulo Ro
berto (Kuka), casado com

Iraci Maria Dunke e An
tônio Carlos, casado com

Cíeíde Tereza Chíodíní.
além de três bisnetos.
Dona Marieta deixou a

vida terrena, porém o seu

exemplo ficará marcado
para sempre, da grande
mulher que foi.

Vende - se Máquina

, Rodoviária
preCisa de
atenção
Chamamos a atenção da

Prefeitura, através da Se
cretaria de Serviços Públi
cos, no sentido de promo
ver limpeza maís acentua
da na rodoviária, pois tem
sido grande o acúmulo de

sujeira e detritos, princi-
'palmente nos finais de se

mana, causando uma pés
sima impressão. Jaraguá
do Sul já não tem uma ro

doviária a altura e com o

lixo e a sujeira proliferan
do, denigre ainda maís
esse importante ponto de

,afluência públíca.ihaja vis
ta que diariamente milha
res de pessoas chegam e

saem da cidade.
Que as nossas autorida

des observem com maior
atenção este aspecto, sem
pre importante para quem
deseja que o turismo se

ja intensificado e a cidade
mais conhecida. Com a pa
lavra, pois, a SSP.

,

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO NI} 1.394/86
Aprova o loteamento "Alexandra"

.o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO

SUL, no uso de suas atribuições e de acordo com

a legislação pertinente vigente,
DECRETA:

Art. 1'! _ Fica aprovado o loteamento perten
cente a BRUNO LAHN, com 11.31l,94m2, compre
endendo 5.654,71m2 do imóvel territorial conten
do a' área total de 8.178,50m2, segundo Tninscri
ção Imobiliária N9 41.419, e 5.657,24m2 do imó
vel territorial contendo a área total de 5.657,24m2,
segundo Transcrição Imobiliária W. 42.837, exau
rindo-a, o 19 situado à Rua 10 _ JoséTheodoro Ri
beiro e o zç há 70m da mesma, Zona Urbana deste

Município.
'

Art. 29 _ O loteamento possui 9 lotes comer

cializáveis, abrangendo 4.174,349m2 (do lote 01-A

ao lote lO-A) da TI W. 41.419 e 4.116,OOm2 (do lo

te 01 ao lote 09) do TI N9 42:837; 1 lote destinado
ao uso público especial (lote 10), abrangendo ....
607,61m2 da TI W. 42.837, e 1 via de circulação,
abrangendo entre leito carroçável e passeios ....
2.413,98m2, sendo 1,480,361m2 da TI N° 41.419 e

933,626m2 da TI N° 42.837, conforme planta anexa,

aprovada pela Secretaria de Planejamento em

20.10.86 (Processo W. 4.420/86).
, I _ A via de circulação em questão recebe o

W. 655, possuindo largura de 7,OOm para o leito

carroçável e de l,50m para cada um dos passeios.
11 _ Todos os lotes, indistintamente, têm as

suas linhas limítrofes que extremam com a citada

rua coincidentes com o alinhamento predial da

mesma.

III _ O arruamento; que além do leito carro

çável e _ passeios da Rua 655, correspondendo a

2.413.98m2, inclui parte do leito carroçávei e pas
seio de um dos lados da Rua 10 _ José Theodoro
Ribeiro, somando 122,09m2, o que totaliza ....

2.536,07m2, e o lote 10, com 607,614m2, passarão
a integrar o Patrimônio Público Municipal após
o ato dê registro do presente loteamento junto ao

Cartório de Registro de Imóveis local, sendo o

arruamento na categoria de bem de uso comum

do povo e o lote na categoria de bem de uso

público especial.
IV _ A Rua 655 é complementada' pela área

de 178,50m2, de propriedade de Mitra Diocesana

de Joinville, que também se comprometeu a trans

ferir gratuitamente ao Poder Executivo Municí
nal a área de 63,OOm2, referente ao passeio de UIT'

dos lados da Rua 10 _ José Theodoro Ribeiro, am
bas da Transcrição Imobiliária N9 37.152. áreas

estas expressamente doadas à Municipalidade e

a serem formalmente incorporadas ao' Patrimô
nio Público Municipal, na categoria de bem de

uso comum do povo. ,

Art. 39 _ O loteamento denomina-se "ALE
XANDRA".

Art. 49 � O registro do loteamento no Cartó

rio de Registro de Imóveis desta Comarca deve

,
rá ser feito no prazo máximo de 180 días, conta
dos a partir da data de publicação deste Decreto,
sob pena de caducidade da aprovação.

Art. 59, _ Este Decreto entrará' em vigor na

data de sua publicação, revogadas as dísposíções
em conträrío.

Jaraguá do Sul, 31 de outubro de 1986.
DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secret. de Adm. e Finanças.
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Oliseja abre dia 22,. com vinte e três ·modaUdades Torneio da L·J F tem nova rodada
Será aberta. às 19h30 do

próximo sábado, dia 22,
no Ginásio de Esportes Ar-'.

tur Müller. a 5a. Olímpia
da Sesiana de Jàraguil do
Sul,. que envolverá vinte

empresas .em torno das

disputas de 23 modalida
des esportivas, até o dia

13 de dezembro. Após a

solenidade de abertura e

desfíle das delegações, a

Oliseja viverá a sua pri-
· meira partida, envolvendo
Weg Motores e Met. Lom

bardi. no futebol de salão.

Todas as modalidades e

chaves foram definidas,
· nesta que será a última

grande promoção esporti
va do ano em Jaraguá do

Sul.
No handebol feminino,

participarão, em chave

única, Weg Motores. Mal
wee, Marisol. Marcatto e

Kohlbach. Futebol de sa

lão: Chave A _ Weg Mo
tores. Lombardi, Lulimar e
J. Fabril; .Chave B _ Weg
Máquinas, Marcatto, Sea

ra, Marisol e Kohlbach.
Futebol' suíço veterano:
Chave A _ Weg Motores.
Marisol e Kohlbach. Cha
ve B _ Weg Máquinas,
Menegotti e Frigumz; Cha
ve

.

C Weg Acionamentos,
Seara e Marcatto; Chave
D _ Ind, Reunidas, Mal
wee e J. Fabril. Basquete'
masculino: Chave A _

Weg Motores. Malwee e

Seara; Chave B _ Weg
Acionamentos, Marcatto,

. CSM e Menegottí, Hande
bol masculino: Chave A
Weg Motores, Menegottí.
Kohlbach e Marcatto:
Chave B _ Weg Aciona
mentos, .Seara, Marisol Ei
Malwee. Futebol de cam

po: Chave A _ Weg Mo
tores, Menegottí. Lulímar
e Malwee; Chave B _

Weg·Máquinas, Kohlbach,
·

Marisol . e . CSM. Bocha
masculina: Chave A _

Weg Motores, Menegottí.
Marcatto e Frígumz: Cha
ve B "'" Weg Máquinas,
Seara,

-

CSM, Kohlbach e

Marisol. Bocha feminina:
Chave A _ Weg Motores.
Seara, Menegotti e Mal
wee; Chave B _ Weg Má

quinas, Marcatto, Kohl
bach e Conf. Dalila. Voli
bol masculino: Chave A _

Weg Motores, Malwee.
Seara e Menegotti; Chave
B _ Weg Acionamentos, J.
Fabril, Marcatto e Ind.
Reunidas. Volibol femini
no: Chave A _ Marcatto,
Weg Motores. Seara e

Marísol: Chave B _ Kohl
bach, Malwee e lnd.' Reu
nidas. Bolão 23 cm mas

culino: Lulímar, Ind. Reu
nidas, Weg Motores, Fri

gumz, Malwee, Kohlbach,
Weg Máquinas, Marisol,
Marcatto, Seara, Moretti e

Argi. Tênis de mesa mas

culino: Lulímar, Corpo de
Bombeiros, Ind. Reunidas,
Weg Motores, Weg Má
quinas, Marisol. CSM,
Trapp, Lombardi,' Mar
catto, Seara, Moretti, Lom
bardi e Kohlbach.
Além destas modalida

des. têm, ainda, o tiro al
vo masculino, com Lulí
mar; Corpo Bombeiros,
Ind. Reunidas. Weg Moto
res, Frigumz, Malwee,
Weg Acionamentos. Weg
Máquinas, Conf. Dalila,

Marísol, CSM. Trapp, Lom
bardi, Marcatto, Seara.
Moretti, Menegotti. Kohl
bach e Argi. Rústica mas

culino: Lulimar, Marisol,
Seara, Weg Motores,
Trapp, Menegotti, Mal
wee, Marcatto. Weg Acio
namentos. Bolão 16cm:
Lulimar, Ind.· Reunidas,
Weg Motores, Argi, Seara,
Malwee e Weg Máquinas.
Ciclismo: L.ulimar,· Ind.
Reunidas, 'Weg Motores,
Conf. Dalila. Marisol, Me
negotti, Marcatto, CSM,
Trapp, .Seara e Kohlbach.
Sinuca: Lulimar, w.eg Mo
tores, Weg Máquinas, Ma
rísol, Trapp, Seara, Mene
gotti, Weg' Acíonamentos,
Corpo Bombeiros, Malwee,
Conf. Dalila, CSM, Lom
bardi, Morettí, 'Kohlbach
e Jaraguá Fabril, Xadrez:
Weg Motores, Weg 'Má
quinas, Seara, Malwee,
CSM e Argi. Vanerão:
Ind. Reunidas, Conf. Da
lila, Seara, Menegottí. Weg
Motores, CSM e Moretti
Jordan. Bolão 23cm femi
nino: Weg Motores, Mar
catto. Marisol e Seara.
Tênis mesa feminino: Weg
Motores, Seara, Trapp e

Kohlbach. Tiro alvo femi
nino: Weg Motores, Weg
Máquinas, Menegottí e

Kohlbach. Rústica femini
na: Kohlbach e Weg Mo
tores.

.
Mirtes derrotada� Agora é o Moitas
A partida que· inaugu

rou o hexagonal final do
Campeonato Catarínense
de Futebol de Salão, em

Jaraguá do Sul, a vitória
sorriu para a Perdigão, de
Videira, que derrotou a

Mirtes por 3.a 2. O quino.
teto [araguaense vendeu
caro a derrota pare a me

lhor equipe do Estado e do
Sul do Brasil. Celinho e

Juquinha marcaram para

Dr. Iltevir A. FIgaça Júnior
Advogádo

Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 72-0498

Jaraguá do Sul-SC.

a Mirtes; Mauro Brasília,
Reinaldo e Ricardo cons

truiram a vitória perdi
gueira. As equipes forma
ram assim: Mirtes _ Cé
sar, Juquinha, Fernando
Ceará, Bujica (Celinho),
Celinho (Moacir). Perdi
gão: Norberto, Mauro
Brasília, Ike (Jackson),
Jackson (Paulinho Nunes),
Luiz Jorge (Ricardo).
As demals partidas pelo

Estadual: Sadia 2xl Cru
zeiro, em Concórdia e

Elase 4x1 Moitas, na Ca
pital. O Moitas será o pró
ximo adversário da Mir
teso dia 22 de novembro,
em Ituporanga.
Leia, assine e anuncie no

CORREIO DO POVO

Tradição e conííabllídade.

O Torneio Delfim de ança x Alvorada, Vitória'
Pádua Peixoto Filho, em x Garibaldi, América x

sua primeira rodada do re- Malvíce e Guarani x São

turno, apresentou domín- Luiz. A última rodada,
go, dia 9, os resultados dia 23, . tem previstas as

Garibaldi 2x2 Aliança, AI- partidas entre Vitória x

vorada WxO Vitória (que Aliança, Garibaldi x Alvo
não compareceu), Améri- rada, Malvíce x Guarani e
ce 1xO Guarani e Malvi- São Luíz x América. As
ce 7xO S. Luiz. Neste dia finais acontecerão no dia
16 (amanhã), jogarão Ali- 30, no C.A. Baependi.

COMEÇOU A 2a. COPA KOHLBACH DE TENIS
Foi aberta sábado, no

Beirá Rio Clube de Cam-,
po, a 2a. Copa'Kohlbach
de Tênis, que conta com

maís de cem tenistas ins
critos. A Copa é aberta a

todos os tenistas da região
e tem se observado um

bom nivel técnico entre
-------------------------------------

PELADÄO: RODADAS DoMINGO .Ei TERÇA-FEIRA
O . Peiadão de futebol de Transp. x Mirtes, Trevo

salão, campeonato dá DME Transp. x Transwalmír,
e LJFS, tem doze partidas Tresmaíense x Bloco 12,
programadas para domin- Conf. Neuza' x Silehcar,
go. No Agropecuário, a Jaraguá x Portuguesa e J.

partir das 7h45, Viraco- Fabril x Central Motos.
pos x Sup. Lenzi A. Pin- No dia 18, no "Artur
guela x Atlético, Brei- Müller", jogarão às 19h15
thaupt x Helga Mar, Rei Rei dos Botões x Pinguim,
dos Botões x Gumz, Sup. Sup. Lenzi B x Lonimar,
Lenzi B x Pinguim e Loní- Transwalmir x Tresmaien
mar x Aza Negra; na se e Bloco 12 x Müller
AABB - 7h45 _ Müller Transportes.

os participantes. O encer

ramento está previsto paÁ
ra o dia 14 de dezembro,

quando farão uma partida
de exibição os tenista Jú
lio Góes' e César Kist, do

prímeíro time do ranking
nacional.

A familia enlutada da querida e saudosa
MARIA AMBROSI (MARlETA)

falecida no !dia 04 de novembro de 1986, aos .

79 anos de idade, agradece à todos os parentes,
vizinhos, amigos e conhecidos, especialmente ao

Padre João Heidemann que confortaram a famí
lia pela tão .dolorosa perda por que passaram,
também aos que envíaram flofeS e coroas e acom-

. panharam o sepultamento.
A todos, os nossos sincerós agreäeclmentos.

Jaraguá do Sul, novembro de 1986
'.

t AgradecimentoNota de I'

BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO

I' EDITAL DE �ONVOCAÇÄO ,-- - . �"'!.

II
Pelo presente edital, ficam convocados todos

os associados do Beira Rio Clube de Campo, a

fim de se reunirem em Assembléia Geral Extraor
dinária, em sua sede social, sito na Rua Walter

Breithaupt nO 85, nesta cidade, à realizar-se no

dia 01 de Dezembro de 1986, as 18:30 horas em

primeira convocação ou às 19:00 horas em se

gunda convocação, COm qualquer número de só
cios presentes, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM-DO DIA�
1 - Discussão e Aprovação do Novo Estatuto;'
2 - Assuntos Diversos.

D$ranir Danna
Presidente do Conselho Deliberativo .

,
.

.
Tern gente nova ein Jaraguá

P.S.Equipamentos paraEscritórioLtda.
IIVenda e' assistência técnica em geral. ,

Loja _ R; Preso Ep1táclo Pessoa, 419

I,
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Is Inolaçõe's de -Flávio José Cepa revela perspectivas agrícolas' para o Litoral Norte
- Finalmente!. Chegou o grande dia em que os

2.302.270 eleitores catarinenses vão depositar seus vo

tos nas 8.948 urnas, distribuídas pelas 77 zonas eleito-,
tais, para eleger o governador, dois senadores, 16 depu
tados Iederaís e 4Q deputedos estaduais. Os candi
datos falaram. Agora é a vez do povo.

- Na última semana de campanha, ein Jaraguá
do Sul, os ânimos esquentaram. O PMPB brigou inter
namente através da imprensa, com as farpas atingindo
também o PDS, de forma violenta. O nível, infelizmen
te, desceu. Mas não chegou a macular a campanha, con
duzída de forma democrática e sem poluição visual.

'-:- As declarações de Regínaldo Schiochet, pu
blicadas na Imprensa, foram rebatidas pelo prefeito
Durval Va�el. Schiochet, que pode deixar o �MDB,
desconsolado com os rumos do partido a nível muni-.
cipal, promete novas e contundentes revelações, "que
irá balançar os alicerces de muita gente".
- A Executiva do PMDB, em ataque fulminan

te, recriminou o apóio que Schíochet, Menel, Fogaça
e outros deram a candidatos de tora. Até o PDS entrou

na dança, com o' candtdato Paulo Bauer sendo chama

do de "parequedísta", A nota do PMDB' dizia que so

mente Duwe e Piazera são candidatos da terra,
- O PDS não rebateu, porém, Udo Wagner disse

saber exatamente de quem partiu e a razão da agressão.
E que o PDS, no boletim Jaraguá 2000 denunciou atos

do governo municipal que escandalizou os próceres
.peemedebístas, desacostumados a receber críticas. So

mos oposição, justifica Udo.
. .

- Terça-feira. à tarde, em Blumenau, conta o

JSC, cabo eleitoral do' candidato Vilson "Dudelína"
Souza, dístríbuíu centenas de pintos de um dia. Como

é acentuada a falta do galináceo DO mercado, a pro
cura foi grande, todos querendo' pegar os pintos do
candidato. Se a moda pega .•.

-

.

A disputa pela presidência da Câmara de Ve

readores, pode esquentar em 87. Dois candidatos, Ortval

Vegini e Maríno Lenzi aparecem como "presidenciá
veis" um dos quais poderá ser eleito, com votos de

vereadores do PDS e do PMDB, a exemplo do ocorrido

com Ademar Winter. A briga promete ser boa.
- A Prefeitura Municipal éstá· desapropriando

ímôvel da Täschner Indústria Têxtil (Pizzaria Casarão),
destínado a feitura de uma rótula 'Viária na interseção
das ruas Adélia Fischer, Max Wllhelm, Jorge Czer
nlewicz e Ponte Abdon Batista. Parece que, finalmente,
agora, a 'rótula vai sair.

- Em termos oficiais o PMDB disputa esta elei

ção, que ora finda, com o comando de 58 prefeituras
municipais, enquanto que O' Partido Humanista tem

Ibirama, PDS 112 e PFL apenas 18. Passadas as elei

ções, haverá mudanças, ganhando prefeituras o PMDB
e .PFL, segundo o que se ouve e se comenta.

- Aliás, em termos de mudanças partidárias, o

PFL poderá ser brindado; no próximo ano.. com o in

gresso de um ou dois vereadores em Jaraguá do Sul.

Tem vereador do PMDB que não esconde o desejo de

passar para o PR, o que poderá se concretizar. Diver

gências .
e falta de atendimento seriam as causas.

.

- Presidente do lapas, Eugênio Doin Vieira, dis
se terça-feira em Jaraguá do Sul, que foi enviado ao

pr.esidente Sarney,- projeto de revisão de todos QS be
nefícios de aposentadoria e pensões da Previdência, a

partir de janeiro de 87, "para que nenhum benefício

fique abaixo do salário mínimo".
- A Escola Albano Kanzler é onde vota maior

número de eleitores: 2.931, seguida da Duarte Maga
lhães 1.861, HéIleodoro Borges 1.769, Holando Gonçal
ves 1.747, Prefeitura 1.701, Divina Providência 1.604,
São Luis 1.501, Abdon Batista 1.215, Escola Jaraguá
1,.141 e Euclides da Cunha 1.030.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISAO INTELIGENTE.

Calé SI S SE

o Instituto CEPA-Insti-
tuto de Planejamento e

Economia Agrícola de San
ta Catarina, ligado à. Se-.
cretaría da Agricultura e.
do Abastecimento, que tem

dentre as suas atribuições
.o estudo agrícolale o acom
panhamento das safras,
apresentou números reve

ladores de um estudo de

nominado "Plano de De

senvolvimento Rural para
a Baixada do Litoral Nor
te", realizado em dez mu

nicípios das microrregiões
da Amvali e Amunesc. O

estudo abrangeu Jaraguá
do

.

Sul, aBrra Velha, Co-

. rupá, Schroeder, Guarami
rim, Massaranduba, São

Francisco, Joinville, Garu
va e Araquarí, que perten.
cem a bacia hidrográfica
dos rios Itapocu e Cuba

tão.

A pesquisa objetivou le

vantar o diagnóstico e

perspectivas para a agro

pecuária na baixada. no�
te catarinense, para ven

ücaçäo- da demanda de ali

mentos nos próximos quin-
· ze anos. Os dez municípios
nominados, representam
5% da superfície terr�to
ríal de Santa Catarína.

possuem. 10% da popula
ção do Estado, 11% da po

pulação economicamente
ativa detém 16% do PIB

(Produto Interno Br�to)
estadual e é responsavel
por 26% das atividades
industriais, 13% na pres- .

tação de serviços e ape-
· nas 3% da produção agrí
cola.
Dentre os 26% da índús-

.

tría. 84% da produção de

material plástico 'provém
'desta região, 72% dos ma

teriais de transporte, 68%
das empresas ligadas ao

material elétrico, 64% a

metalurgia e 62% das em

presas do ramo mecânico
·

estão aqui instaladas. No

campo agropecuário, os
·

dez municípios produzem
4% do total de aves de

Santa Catarina, 20% do
·

arroz, 6% do leite e 42%
da banana.

.

A estrutura
econômica destes munící

pios mostra que 60,7% vem

das atividades industriais,
36,6% do comércio/servi
ços e somente 2,7% da

agricultura. No Estado, pa
ra a formação do PIB, a

indústria representa 37,9%,
a agricultura 16% e comér
cio/serviços, 46,1%.
Isto revela � segundo' o

Instituto CEPA _ que há

grande diferença' entre o

nível de desenvolvimento
da agricultura, comparati
vamente a indústria e o

setor de serviços, signifi
cando que para cada pes
soa

-

empregada na índús-

tría, são' necessárias cinco

pessoas na lavoura, para
atingir, em termos de pro
dução, o mesmo valor do

produto. Nestes municí
pios, apenas 10% da. área
é utilizada para lavoura e

57% da sua área física não
é cadastrada,

.

mostra. o

CEPA.
'

O Instituto, no diagnós
tico, realizou igualmente
uma projeção da popula
ção entre 1980 e 2000,
assim como ó PIB. A taxa
de crescimento populacio
nal foi calculada à base de
3,1%. Pelas projeções, a

população dos dez muni

cípios do Lltíoral Norte,
de 369 mil em 1980, pas
sará para 687 mil no ano

2000, sendo' que destas,
306.993 viviam na zona

urbana, devendo atingir a

635 mil dentro de catorze
anos. A população rural,
no entanto, decairá: de
62.940, segundo o Censo
80, passará para 52 mil. O
estudo do CEPA diz que
se houver um crescimento
de Jaragué do Sul e Joín
ville, principalmente as

duas maiores cídàdes, a

uma taxa de 10% ao ano,

a população da região es

tudada atingirá a um mi
lhão Tde pessoas.
Revela também o Insti-

tuto CEPA, que a popu
lação economicamente ati
va, de 150.722. pessoas, em
1980, subirá para 295 mil,
no ano 2000. O Produto ln-'
terno Bruto que em 80'
era de 3.400 dólares (o
PIB do Estado era 2.500
dólares anuais, portanto
menor), deverá passar pa
ra 12.000 dólares, isto cal
culado com um crescimen
to nominal de 10% ao ano.

O Instituto, no relato
conclusivo. observa que a

agricultura dev:e ser in
centivada e que pode ser

incorporado 230 mil hec
tares atualmente inexplo
rados, para a lavoura, pas
tagens e reposição das ma
tas. Há, também, graudes
perspectivas para o aumen

to da produtividade do

arroz, milho, feijão, bana
na e leite. Como há dese

quilíbrio entre o potencial
industrial e de serviço com

a agricultura. que não tem
conseguido acompanhar o

crescimento, e como até o

ano 2000 a população do
brará e por consequência
.necessítaré o dobro de ali
mentos, se não conseguir

.

se abastecer com a sua

produção, importará ali-
mentos e por conseguinte,
aumentará o custo de vida
na região.

Alunos mostra,räo arte, coral e

artesanato ,em novembro
saranduba), Coral Alegria

. de Viver do CE General
Rondon (Massaranduba) e

Coral Infanto-Juventíí da
SCAR.

No día 25, das 9,às 1T'
horas, na Praça Angelo
Piazera (em caso de chu-.
va será no pavilhão de
festas da Matriz), vai
acontecer a Feira de Arte
e Artenato em Jaraguá do
Sul. Dela tomarão parte:
CIP Mário -Krutzsch. CE
Holando Gonçalves, CE
Abdon Batista, EB Julius
Karsten, EB Alvino Tri
-bess, EB Duarte Maga
lhães, EB Elza GranzoUo
Ferraz, em 1° Grau Alber-
to Bauer, CE' Miguel
Couto (Schroeder), EB São
Pedro (Guarsmírím), EB
Pe. Bruno Linden e EB Fe

lipe Manke, de Massaran
duba, Durante a Feira ha
v:erá dança rítmica e tea

tro, número com flauta,

dança das flores, cànção �

popular, brinquedos sabi
dos, teatro de fantoches e

dramatização, apresenta-.
ções musícais e entrega
do material didático "Mu
tirão Pré-Escolar".

A 19a. UCRE/DiIADEI
PRODIARTE, programou
para os días 19, 22 e 25
de novembro, a Feira de
Arte e Artesanato e o

Festival de Corais, com a

porticipação de escolas
de Jaraguá do Sul, Coru

pá, Massaranduba, -Guara
mirim e Schroeder. No dia

19, no Pavilhão de festas
da Igreja Matriz de Co

rupá, das 9 às 16h, a Fei
ra de Arte e Artesanato,
com venda e exposição
dos trabalhos dos alunos
do Colégio Teresa Ramos
e da Escola Básica São
José, que durante o acon

tecimento, apresentarão
também espetáculos tea

trais e de dança. Já no dia
22, no Cíne Jaraguá, a

contar das 14 horas, o

Festival de . Corais, do

qual participarão o Coral
Raio de Sol do CE Holan
do Gonçalves, Grupo Co
ral CEE do Centro Educa
cional Evangélico, Coral
Dó-Ré-Mi do CIP Mário
Krutzsch. Coral Infantil
São Francisco da EB São
José (Corupá), Coral Ale
grias de Campinas da EB
Padre Bruno Linden (Mas-
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