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Onibus: linha 'aragIA·S. Paulo pode sair Ouwe e Baue�, 8S deputadoteleitos
A Associação Comercial

e Indústrial de Jaraguá do

Sul, enviou esta semana

telex ao governador Espe
ridião Amin, a Fiese e a

Facisc, protestando contra

o decreto qU€ reduz o pra
zo de recolhímento do ICM
de 45 para 25 dias, para
a indústria, destinado ao

pagamento do 139 salário
ao funcionalismo estadual.
A medida desgostou os

empresários, que encami

nharam também éxpedien
tes ao governador eleito
e aos deputados que re

presentam a região, cum

primentando pela eleição
e buscando uma aproxima
ção e entrosamento.

'

A comissão de empre
sários encarregada de es

tudar a compra de equipa
mentos para dotar o curso

técnico de processamento
de dados do Cotégio Ho-

lando Gonçalves, decidiu
pela aquisição dos mesmos

junto a empresa sm. o
investimento atingirá a

Cz$ 280 mil e os equipa
mentos serão cedidos em

regíme de comodato, ca

bento ao Colégio a manu

tenção. A ACIJS, também
vai defender a implanta
ção de urna Escola Técni
ca Federal voltada a área
de mecânica. e têxtil; pa
re tanto, solicitará a mes-'

ma ao ministro Jorge Born
hausen, da Educação.
LINHA JARAGUA _

SÄO PAULO
A Itapemirim vem de-'

senvolv.endo gestões no

sentido da implantação da
linha. Jaraguá do Sul-São
Paulo direto, com ônibus
leito e semi-leito. O geren
te local da empresa, Lúiz
Carlos Silveira, informou
que é possível ia' extensão

da recém-inaugurada li

nha Rio do SUl-São Paulo,
entrando em Jaragua do

Sul, uianerceme, ncendo

reservaoos rugares para os

passageuos que 'emDarca-

.
rem nesta cidaue, Alem

dessa, segundo Snveira,
existem outras opçoes, co
mo por exempio. sxcensao
da nnna Jomviue-Sao

Paulo � Joinviue-kio de

Janeiro, saindo de Jara

gua co Sul, ou, amda, oni
nus dueto ue Jaraguá a

Cuntiba, com conexao na

capital paranaense à São

Paulo.
.

O número oe passagei-
ros que saem. d� Jaraguá .

a São Paulo, dienameme,
é

.

muito grande, como
mostram' as estatlsticas.

'TAxIS tlM NOVOS
PREÇOS
O prefeito Durval Vasel

.assínou decreto feajustan
do as tarifas de táxi em

torno de 24 por cento, 'co
mo compensação pelos au

mentos nos preços dos

combustíveis, automóveis,

pneus, peças e acessórios.
A majoração vigora desde
o dia 25 no entanto, os

táxis estão rodando com a

Bandeira II, até que os ta

xímetros sejam aferidos
com os novos valores, que
são os seguintes: Bandei
rada (arrancada) 'Cz$ 9,00,
Bandeira I Cz$ 7,50, Ban
deira ll. Cz$ 9,00 e hora
normal de espera Cz$
38,00, O mesmo decreto
autoriza Os taxistas a utili
zarem a Bandeira H, no

período de 15 de dezem-'
bro a 04 de janeiro.
DECORAÇÄo.NATALINA

Será ativada na noite do
dia 15 de dezembro, com

.r:a-presença do Papai Noel,
defronte a Prefeitura, a

decoração natalina de rua,
.

que tem os mesmos moti

vos do ano anterior. Ela

objetiva motivar a popu
lação a viver mais inten

samente o espírito natali
no, preparando-se 'para a.

chegada da tada maior da

C:i(t�Ut1{pl:iade: o natal. �ell naFtido. votos", conclutu.
--��--��----------------------------��----------�--�

reúiâ:ij��"

ordenações sacerdotais 10 dia.. 13
Com uma missa conce

lebrada: às 10 horas de do

mingo, dia 30, da qual
participarão os bispos de

Santa Catarina e padres da
.

Diocese de Lages, será ini
ciada a programação alu-

.

siva ao jubileu de ouro sa

cerdotal do Bispo de La

ges. Dom Honorato Píaze
ra. Dom Honorato é natu

ral de Jaraguá do Sul, on
de nasceu a 16 de novem

bro de 1911. Ordenou-se
sacerdote em 30 de no

vembro 'de 1936, em Tau

baté, em ato presidido pelo
Bispo Dom André Arco
verde. É bispo títular da
Diocese de Lages desde 8
novembro de 1973 após
ocupar, importantes car

gos dentro d·a bíerarqula
da igreja católica, em di
verras Cidades e capitais
brasileiras.

.

O recentement� falecido
Padre·Arno Miranda tam
bém fada, neste final-de
ano, o cinquentenário de

vida sacerdotal.

Jaraguá dO' Sul, cidade
de muitas vocações reli

giosas, assistirá no dia 13,

Férias visite-

a ordenação sacerdotal de
dois jovens, na Igreja Ma
triz São Sebastião, às 18
horas. São eles os diáco
nos Luiz Carlos Berri, fi
lho de Aléssío e Nilza Ber
ri (propríetáríos do Nelo

Hotel) e Nivaldo Oliveira
Souza, . filho de Alexandre
e Luzia de Oliveira Sou

za, residentes nesta' cida
de. Padre Luiz Carlos re-

zará a' primeira missa ria

Igreja Matriz, dia 14, às
Bh e Padre Nivaldo' às
10h30, na Comunidade São

Francisco de Assis.
Eles integram o grupo

de cinco diáconos que' se
ordenam sacerdotes na

Congregação dos Padres
do Sagrado Coração de
Jesus.

.

Completando o

elenco de comemorações,
a 23 de dezembro, o ex

Vigário de Jàraguá do

Sul, Padre Elemar Scheid,
completa 25 anos de sa

cerdócio, O jubiléú será
marcado solene:q).ente na

Paróquia do Méi.er, Rio de

Janeiro, onde exerce o se�
ministério, no dia 13 p�ó
ximo.

O que é da

Com uma renovação de mo-quinto à nível esta
cem por cento _ saíram dual.
Octacílio Ramos e Roland
Dornbusch _ o Vale do O PMDB, que elegeu o go
Itapocu elegeu dois depu- vernador Pedro Ivo e dois
tados estaduais, ambos es- senadores _ Dirceu Car
treantes em disputa poli- neíro e Nélson Wedekin
tica - partidária. Ademar .� terá 19 cadeiras na As
Duwe, 48 anos, do PMDB, sembléia a partir de mar
elegeu-se com 23.511 vo- ço de 87, o. PDS terá 12,

. tos, o terceiro maís veta- PFL 6, PDC, PDT e

do da sua bancada e o sé- PT uma cadeira cada qual.
timo dentre os quarenta A eleição de Duwe· e de
deputados eleitos para o Bauer, representa uma

parlamento catarinense. grande vitória a toda a re

Paulo Bauer, 29 anos, pela gião, sendo um canal per,
legenda do PDS,. somou manentemente aberto pa-
1'9.280 votos, o sétimo mais ra as. reivindicações das
votado dentre os doze pe- comunidades do Vale do
dessístas eleitos e o déci- . Itapocu.
VASEL: REFLEXO .DA BOA ApMINISTRAÇÄO
Confessando-se satisfeito ral), alcançando quase 15

pela votação expressiva do mil votos em Jaraguá.
candidato Ademar Duwe a Vaseí destaca, como ou

deputado estadual o pre- tro resultado positivo da
feito Durval Vase} consí- campanha, a reestrutura
derou os resultados dentro cão havida no PMDß à ní
do previsto, como reflexo vel microrregional, que
da boa .adminístração mu- hoje gira em torno do mu ..

nicipal que o povo' refe- nicípio-pólo (Jaraguá) e

rendou ·e pelos esforços que passará a coordenar
conjuntos de toda ·ii sua os dir.etórios da região,
equipe e correlegionários. buscando o fortalecimento

.

Em última análise _ frisa p a r a as eleições de
Durval _ o grande bene- . 88. Objetiva-se, doravante,'
Iiciário será o povo, O manter a unidade de votos
Prefeito disse que as ex- para candidatos da região,
pectativas se confirmaram, uma vez que os votos dís
com Duwe, somando .... persos só dificultam a elei-
23.511 votos figurando en- cão dos representantes do
tre os dez deputados mais, Vale do Itapocu, que, as
voados (foi o terceiro do sim, terão maiores chan

partido e sétimo no ge- ces de êxito.

DeCIO AGRADECE VOTOS E LAMENTA REVÉS
Refeito do' insucesso Décio" manifesta-se sa-

obtido nas urnas, cujos re; tisfeito com a eleição de
sultados foram aquém do Duwe e de Bauer, a quem
esperado, Décio' Piazera, cumprimenta, ab mesmo

que disputou uma cadeira tempo em que agradece
de deputado estadual pelo àqueles eleitores que nele
Pf'L já retornou às alvi- deposítaram o voto no dia
dades

.

normais na Caixa i5. Acrescentou Piazera

Econômica. O vice-preíeí- que a pouca estrutura do
to somou' no total. 5.373 PFL, a falta de uma reta

votos dos, quais 3.;504 em guarda maís abrangente,
Jaraguá 887 nos demais aliada ao fato de ser a pri
muniCÍpios da microrre- meira eleição .em que seu

gião e 982 votos em ou- partido 'participou, contri
tras regiões do Estado fi- buíu para a baixa votação,
cando.na 18a. colocação "mas hoje já sabemos que
dentre os 41 candidatos do o PFL é viável e que tem

'IRTIIMI EXPOSITOJ,tES CROMADOS
MOVIMENTAÇÄO INDUSTRIAL.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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sacerdotal,
Dia 02 .... 3a.f. _ Figueira

� 19.30h. ".,. Confissão em

preparação à la. comu

nhão e ao Natal.
Dia 04 ..... 5a.f. _ Molha _

19.30h. Confissão em pre
paração à la. comunhão e

ao Natal.
Dia 05 _ ôa.f. _ la. Sexta
Feira do Mês _ Missas,..:.;,·'
16h. pelos enfermos
19.30h. falec, da semana.

Culto Ecum. de formatura
do C.E. "Holanda M. Gon

çalves" _ 20h. no Salão
Cristo Rei.

Gente
.

Paróquia São Sebastião

Informe Paroquial
Dia 29 _ Sábado _ Missas:
São Jösé 17.45h.,.... São
Francisco 19h. (missa vo-.

cacional) _ São Luiz 19h.
Matriz 19h. _ N.S. Apare
cida 19h. (crismas)
·Dia 30 _ Domingo - Ma
'tríz 7h. _ 8.30h. Caminha
<Ia Vocacional da Matriz

para a Gruta do Juvenato
Marista 19h. _ São Judas
Bh, (la. comunhão) _ São
Cristovão 9.30h. (ta. co

munhão) _ Em Lages _ às
lOh. celebração do Jubi
leu de Ouro de Ordenação

& .lnfotmações
Paroquial Senhor, Bom Je=
sus, toma posse a nova di
retoria da Associação Co
mercial, Industríal, e Agrí
cola de Guaramirim. Após
quatro anos deixa a pre
sidência o amigo Francis
co Schork, assumindo o

também amigo Aclíno Fe
der (Berlim).
- A Associação dos

Professores de .Educação
.

Física, que promove hoje,
29, Torneio de Canastra,
apostando no sucesso do

jantar-dançante programa
do para o dia 12, na

Arweg, continua vendendo
ingressos, inclusive na

redação do CP, com Ra

quel. Haverá Igualmente
sorteio de brindes.

- Advogado Humberto
Prádi foi reêleíto por 'niaís

.

dois anos na presidência
da Subseção da OAB de
Jaraguá do Sul. O vice é
Osmar, Graciela, secreta
'ria Osvalína Vargas ';Ro
drigues e tesoureiro Frie
del Schacht. A posse es

tá marcada para o dia 19
de Ievereíro do próximo
ano.
- Será sexta-feira pró

xima,
.

dia 5, na AABB, a

sua maís tradicional pro
agenda branca deste sába- moção "Uma Noite no

do, dia 29, registra os en- Hawaí", marcada por mui
laces matrimoniais de: tas flores e frutas tropi
Matrízc, 16h15 - José A. 'cais. O presidente Luiz
Milnítz/Sandro Cândido e Celso informa que convi-
18h - Eliézer Fontes/Ma- tes e mesas estão à venda
rilene Kamchen; na Barra,

ne sede da associação e

17h - Edson Luchtemberg/. na agência do Banco do
Maristele Hertel. 17h30 Brasil.
_ Gílmar Schiochet/Marli

_ Soubemos, extra-ofi
T. da Silva e 18h - José cíalmente. . que deverão
Ademir Mader/Noeli de deixar Jaraguá do Sul no
Borba. Na Capela S. José, próximo ano, dois grandes
17h45 - Luiz

.

Guilherme amigos. Padre João Hei
Bordin/Silvane Zoz.. Na demarm e Padre Maurício
Igreja Evangélica Centro, Leão. atendendo determi-
19h _ Paulo Roberto Peí- nações superíores, serão
ter/Silvia Reis e às 20h, transferídos. A decisão do
bodas de prata de Mário novo Iocal de trabalho

c=====::::==::::;:::====--___::e::....::E::n�·c�a:...::K�h:.::·t.:::zk::e::::.�
,

aconteceu esta semana.
- Está oficialmente mar

cada para 26 de junho, em - Sociedade Vieirense
Jaraguá do Sul, a posse marcou para o dia 13 pró
do Dr. Marlo Sousa. -na ximo, baile público com a.
gov:ernadoria do. Rotary, Bandínha Lyra da Aurora.
Distrito 465. Na mesma A Bandínha Lyra vai,
data o empresário Ralf também. animar o "re
Hermann assumirá a' pre- veillon" do Baependi, dia
sídêncía do Rotary local. 31. A venda de mesas, ao
Antes' disso, no día 29 de 'preço de Cz$ 200,00', foi
maio,

. Jaraguá sediará a iniciada, na secretaria do
Assembléia Distrital. clube azurra.
- A 2a. Noite do Grê- - A coluna cumprímen.

mio da Juventude. promo- ta os deputados estaduais
cão beneficente da Apae .J

e Caesars Club acontece t---......------------- .

-- ....

hoje, dia 29, a partir das
23 horas . Os ingressos es

tão sendo vendidos a Cz$
50,00 por pessoa. Os sau

dosos tempos dos anos 60
e 70 serão revividos. com
as músicas e embalas que
marcaram época.
- Quarta-feira próxima,

dia 3, às 19h30, no 'Salão

eleitos Adernar Duwe e

Paulo Bauer, que vão re

presentar Jaraguá � região
na Assembléia, a partir de

março. Cumprimenta tam
bém Décio Piazera, que
soube aceitar com resig
nação e democraticamente
o resultado adverso nas
urnas.
- O Beira Rio Clube de

Campo sedia a partir das
23 horas deste dia 29,
a III Noite do Bebiquieto,
promoção dos jovens inte

grantes do grupo e que
marcará, também, a aber
tura do verão 86/87, da
quele simpático clube'.
� Fernando Marcondes

de Mattos, que concorreu

a vice-governador pelo
PFL, na chapa de Klei
nübing, e que, por sinal,
residiu em Jaraguá do Sul,
agradecendo a divulgação
e atenção por que foram
alvos, .

através deste jor-
. nal.

CASAMENTOS' _ A

Exclusividade T.

Macchlone - Acessory -

- Resultou em grande
êxito a 19a. Exposição Na
cional ,e la. Exposição.
Sulameritana de Cães de
todas, as raças, realizadas
domingo, em Jaraguá do
Sul. O público prestigiou o

acontecimento, que deve
ser repetido em 87. Um
total de 79 cães, de 30 ra

ças distintas, estavam ex

postos.

Divina Decadência

HWY - I e Park Avenue

Rua Preso Epítécio Pes
soa, 868

- Nunca é demais lem-.
brar. Dia 1 I/dezembro.
Bazar de Natal da Casa
da Amizade, com venda
de arranjos, bolachas con

dimentadas, toalhas da
Lepper, entre outras. É
promoção de caráter be
neficente.

Fone" 72-1201

Jaraguá do Sul.

'Poslo 'de Vendas Marcallo
Chapéus, bonés vízelras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.
'Em frente à fábrica. _ Amplo estacionamento. - Bastante prestigiado

e exitoso o I Seminário
Sul-Brasileiro sobre o Cul
tivo da Banana, realízado
esta semana em Jaraguá
do Sul. Paralelamente aos

trabalhos, uma programa
ção social foi também cum

prida. Parabéns],

MariaJoão e
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:30�OS BEM TEC]DOS

'Mamãe . Coruja jaraguá'l
'- ....... ,.--"'-- .J

..:.....-'---------�-----_.- --
Roupas Infantis, perfumes e btjouterías

Rua Barão do Rio Branco 168 _ Fone 12-0695
Jaraguä dê> Sul

. Advogada
MÁRCIA BUTTCHEVITZJóias, relógios, pulseiras, anéis,' alianças,

prataria, artigos em ouro e tudo o maís para
presentes na Separações. e divórcios, acidentes de trânsito,

inventários, cobranças e' advocacia em geral.
Rua Jorge Lacerda 169 _ Sala 02 _ Fone 12-1108
Jaraguá do Sul.Reloioa.lla·

Marechal Deoaoro 44:3 e Getúlio Vargas _no 9
Ivebi·da ,

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 Ki-Delícia.
Aceitamos encomendas para festas, aníverséríos, casamentos e ou

tros acontecimentos.Rua Joínvílle n9 2.680 _ defronte da Arweg.
junto ao Mercadão Malhas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'LegislaUvo aprlva o,rçalento lunicipal de '1981·,
'.' 4

_."

.

A Câmara de Vereado-' trução, pelo municipio, de tido. Disse Errol que o PDS O vereador Ademir Izi-
res de Jaraguá do Sul es- uma ponte pênsil sobre O' não está morto, tem seis doro, presidente' do PFL
tá encerrando o ciclo de fio Jaraguá, ligando a rua vereadores na Câmara e de Guaramirim, qualificou
sessões deste período le-' Vitório Pradi (Jaraguá lembrou Jesus Cristo que' de positivo o desempenho
gíslatívo. aprovando vá- Esquerdo), com a rua no terceiro dia ressuscí- dos candidatos do seu
rios projetos-de-Iei .que Walter Marquardt. Gusta- tou, "O' que pode aconte- partido no município, mos
achavam-se . em pauta, vo Mathedí, pediu a Se- cer, depois do pacote eco- trando que a agremiação
além de indicações. O Ii- cretaria Municipal de Edu- nömíco-que O' governo [o- está viabilizada e é uma

der do governO' Almiro cação, a amplíação da Sa. gou centra a nação, traín- alternativa. O candídato a

Farias Filho, solicitou a à 8a. séries junto a Esco- do a maíoría que lhe deu governador Vilson Klei
construção de uma quadra la Municipal de 19 Grau a vitória no dia 15". Ve- nübíng fez 2.250 votos, "O'

.

de esportes polivalente Max Schubert. E dentre . readores peemedebistas ' que dá 30% dos votos vá-

[unto a Escola Municipal os projetos aprovados.esta tambêm não aprovaram Q "Iídos", ao passo que a le
de 19 Grau SãO' Judas, semana, estão os que "enterro" durante a pas- genda para deputado so-

assim como um abrigo de aprova as contas da Pre- seata dO' dié;l 20 último. mou 956 votos, dos quais
ônibus na rua 473, situada feitura do exercicio de 420 deposítados para Dê-
na Tifa Biese, em Três 1985, que fixa as despesas Matrl'culas. no cio Píazera, Ademir obser-
Rio do Sul. Nesta mesma e estima as receitas da .

va também que os candí-
artéria, o vereador reívín, Prefeitura, Ferj, Samae e datos a deputado federal
dícou ao Samae a ímplan- Fundação Cultural de Ja- Se'Sal e Senala, apoiados por Guaramirim,
tação da rede de água e raguá do Sul, para O' pró- , Victor Fontana e Orlando
à Celesc, a rede de ener-

/
ximo exercício e, ainda, o Pacheco, elegeram-se.

gia elétrica, posteamento que transforma cargos à O Centro de Atividades
,e luminárias. E além des- nível administrativo inter- do Sesi de Jaraguá do Sul
tas, à Comíssão Municipal no da Câmara. O contador íníormendo que em de
do Trânsito, encaminhou João Modesto da Silveira. zembro serão' realizadas
pedido para que sejam passa a acumular as fun- as matrículas para o Pro

procedidos estudos vísan- ções de diretor geral. '

grama de Desenvolvimento
do um ponto de táxi pró- O vereador Errol Kret- Infantil (jardim e pré-es
ximo do Supermercado zer (PDS), teceu comentá- colar), destinado as crtan,

Lenzí, na Vila Lenzi. rios sobre a passeata da ças de 3 a 6 anos. Nos
. díes 8 e 9 serão para os

Outros Pedidos: do ve- vitória do PMDB, onde cn- 10 11alunos atuais e dias ,

.reador-presidente. Ademar ,ticou o "enterro", com
e 12, para alunos novos,

Winter, solicitando a cons- caixão e tudo, do seu par. C h bjunto ao Sesi, O' a e

Rio Cerro II, das 7h30 às
llh30 e das 13h às 17h.
A taxa de matrícula, por
criança, será de Cz$ 20,00
é no ato, também deverá
ser pago Cz$ 10,00 para

. O uniforme. Documentos
necessários: certidão de
nascimento e carteira de

vacinação da criança, car
teira profissional do pai e

da mãe e o último enve-

lope de pagamento dos

Izidoro: "bOI desempelho ·'do . ,PF["
dente do PFL afirmou que
o PMDB não cresceu em

Guaramírím, apesar do au

mente do eleitorado, pelo
contrárío, ao passo que o

PDS, como sigla desgasta
da, pagou o preço de ter
sustentado o. regime na

Velha República. Izidoro
igualmente c r i t i c o u o

PMDB, que lançou sobre a

nação o pacote econômi
co, antes mesmo da con

tagem final dos votos, que
lhes' deu vitória em todo
o País. "Atingido o obje
tivo _ a maioria no gover
no-o PMDB já deu .mos

tras do que é capaz, lan

çando mão de medidas
que a todos atingiram, Rum
gesto sem precedentes na

história contemporânea",
Na sua análise, o presí- disse.

Plano Diretor termila em' dezembro
.

Os arquitetos José Fer
nando Marques da Eonse
ca e Lídía Maria Pena
Bastos, responsáveis pela
alaboração do Plano Dire
tor Físico-Territorial de

Jaraguá do Sul, pretendem
concluir na primeira quin
zena de dezembro os tra
balhos e entregá-los ao

prefeito Durval Vasel. A
elaboração deu-se graças
ao convênio celebrado en
tre a Prefeitura Municipal
e o Governo do Estado,
através do Gaplan.

passado. Já estão redigi
das e encadernadas as leis
que regem o Código de
Obras, Código de Posturas
e Parcelamento do, Solo,
estando em execução a Lei
do Plano Diretor a a Lei' do
Zoneamento. Os projetos
dão uma visão do futuro
com relação à cidade. Fin
da esta etapa, o- Executi
vo encaminhará os proje
tos .à Câmarâ, para apre
ciação e votação, o que
demandará meses de estu
dos e discussões, para, so
mente a partir de então,

Os trabalhos foram íní- ser o plano diretor ímplc
ciados em agosto do ano mentado ,em sua plenitude.

TURISMO AlRREO TRAZ O MIL:eSlMO TURISTA
Um grupo de 44 turís- Ainda este ano, duas ou

tas oriundos de São Paulo, tras viagens- estão progra
'chegaram terça-feira à tar- mades, previstes as chege
de a Jaraguá do Sul, via das a Jaraguá nos dias 23
litorina, através do proje- e 30 de dezembro. A prí
to turismo ferroviário, que meíra viagem de 1987,
teve aqui o seu berço. acontecerá no dia 13 de

Aluga-se casa Ia praia
A 10 metros da praia de Itajuba, local ótimo

para pesca e prática de surt.. Parte, de cima: 5

quartos, garage e varanda; BO térreo _ cozinha,
banheiro, sala de jantar, sala de jogos e 2 chu
veiros. Període de aluguel: de 1� .12.86 a 20.01.87.
Preço por día: Cz$ 1.500,00. Informaçõ� Fone

7;!�0308.

mesmos.
lAPAS/Instituto de Administração Financeira da

.

'Previdência e' Assistência Social NOSENAI

AV I S O O Centro de Treínamen
to do Senai (rua Isidoro
Pedri 263 _ fone 72-0722),
tem inscrições abertas até.
O' dia 2 de dezembro, pa
ra os cursos de torneiro
mecânico, eletricista ins
talador predial, ínstalador
índustríal, eletricista bobi
nador e desenho técnico
mecânico, matutino e ves

pertino. O candidato deve

possuir, no mínimo o lI?
grau completo. O horário
de inscrições vai das 7h30
às..:..l1h30 e das 13 às 17·
horas.

o lAPAS comunica, que as provas, do con

curso para Agente Arímínístratívo. na Agência
da Previdência Social de Guaramirim, candidatos
inscritos em 29 a 31.10.86, será realizado em
30.11.86 à 9:00 horas.

Os candidatos deverão se apresentar às 8:00
horas, munidos do comprovante de pagamento da

.

taxa de inscrição, documento de identidade e ca-

neta azulou preta.
Local para realização das provas:
Colégio Estadual Prefeito Lauro Zimmermann
Rua: 28 de Agosto, _ Guaralllirim-SC.

Levl Salles da Silva

Agente da Previdência Social

janeiro, quando será com

pletado o milésimo passa
geiro, número que certa
mente será comemorado.
Por outro lado, em de

zembro, días 16 e 17 (terça
e quarta-feira), a Fundação
Cultural e a Associação
dos Artesãos promoverão
duas Feiras de Arte _e Ar
tesanato extras, com a

participação de artesãos
de Jaraguá e Joínville, Já
no dia 20, vai

.
acontecer

a feira de natal.

ADMINISTRADORES
,PROGRAMAM CURSO
A Associação dos Admí

nístradores de Pessoal de
Jaraguá do Sul programou
pera os dias 4 e 5 de de
'zembro, o curso "Planeja
mento e Acompanhamen
to da Produção", a ser mi
nistrado no Senat. Vai das
14 às 18h, com custo de
Cz$ 1.600,00 por partici
pante. Inscrições com Tar
so, fone 72-0777.

Estamos atendendo com novo horário

MANHÃ'
7h20mtn às llh56mtn Moretti, Jordan & Cia. Ltda.[--�

Fones 72-1171, 72-1995 e 72-2614
TARDE c�''S '�
13h15mln às 18h15mln

AOS SABADOS NÄO HA EXPEDlf!NTE.
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Edital 15.184 de 18-11-86. sídente em Jaraguá-Es- liada e residente na Rua
Nilo Kamcken e RoseU querdo, neste distrito" tí- Hermilio Mafra Cardoso,
Pprma lha de Domingos Octavio 124, nesta cidade, filha de
Ele, ,brasileiro, solteiro, Parma e de Rosa Helena Evaldo Baíer e de Agnes
vendedor, natural de Ja- Duarte, Parma. Marquardt.
raguá do Sul, domiciliado' Edital 15.185, de 18-lt-86. Edital 15.189 de 18-11-86.
e resídente na Rua Henri-' Cópia recebida do certo- Lorenor Manske e Mau:
que Janssen, 425, nesta cí- rio de São Bento' do Sul, rína da Silva
dade, filho de Erich Kam- neste Estado. Ele, brasileiro, solteiro, na Rua Carlos Meyer. 200, raguá do Sul, domiciliado
cken e de Alida Jensen Claudíonor Rita ,e Ivete torneiro, natural de Jara- nesta cidade, tuha de LUiZ e residente na Rua Rober-
Kamcken. Ela, brasileira, Schwlrkowski guá do Sul, domiciliado e da Silva e de Iolanda An- to Zíemann, 663, nesta cí-
solteira, costureira, natu- Ele, brasileiro, solteiro, residente em Três Rios do drade da Silva. dade, filho de Alfredo
ral de Schroeder, neste índustaíárlo, natural de Ja- Norte, neste distrito, Ii- Edital 15.193 de 1,9-11-B6. Kols e de Lilli Schmöcker
Estado, domiciliada e re- raguá do" Sul, domícíhado lho de Heinz Manske e de JoãQ Bosco. e Raquel Sueli Kols. Ela, brasileira, sol-

e residente na Rua Anto- Alice Kneubuehler Mans, .Vasel teíra, 'índustrlária, natural

nío Carlos Ferreira; 9iJ.3: ke. Ela, brasileira, soltei- Elei brasíãeíró, solteiro, de Jaraguá, do 'sul, domí
nesta cidade, filho de Ar- ra, operàría, ',nitural de estampador; natural de ciliada e residente na Rua
nestor: Rita e de Malvina Rio do Sul;' neste Estado, Luís'Alves, .neste "Estado, Ney Franco, 639, nesta

Koegler Ríta, Ela, brasílei. domiciliada e residente em domiciliado e residente na .cídade, filha de Erwin
ra,

.

industriária, natural Três Rios do Norte, neste Rua 214, nesta cidade, Ii- Baíttínger e de Hilda
, de São Bento do Sul, nes- distrito, filha de Gonçalo lho de Irineu José Hess .Baittinger.
te Estado, domiciliado e da Silva e de Ana Alves e de Monica Hess. Ela, Edital 15.197 de 19-11-86.
residente na Rua Mathias da Silva. brasileira, solteira, costu. Ronaldo Weigsding e Ter- '

Nossol. 477, em São Ben- Edítal 15.190 de 18-11-86. reíra, natura} de Jaraguä ciliana Anelize Voigt
to do Sul; neste Estado, Ii- Gílmar Bertoldi e Odlnea do Sul, domiciliada e re- EIer brasileiro, solteiro,
lha de Pedro .Schwírkows- Aparecida Correía- sidente na Rua 274, nesta operador de computador,
ki e de Maria Rosa Schwír- Ele, brasileiro, solteiro, cidade, filha de Helmuth natural de Guaramírím,
kowski. operano, natural de Ja- Adolfo Emílio, Vasel e de neste Estado, domiciliado
Edital 15.186 de 18-11-86. raguá do Sul, domícílía- Martha Schurz Vasel. e residente na Rua Afon-
Erelo João Mauricio e \ do e residente na BR 280, .Edital 15.'194 de 19-11-86. so Bartel. 14, nesta cidade,
Maria Orac1 Morbis Km 72, nesta cidade, Ii- Cópia recebida do cartó- filho de Armando Weigs-
Ele, brasileiro, solteiro, lho de Adalberto Bertoldi río de São' Bento do Sul, ding e de Elvira Pomme

operário, natural de Jara, e de Rosa Freiberger Ber- neste Estado; rening . Weigsding. Ela,
guá do Sul, domiciliado e toldi. Ela, brasileira, sol- . Reinaldo Aparecido Cha- brasileira, solteira, estu

residente na Rua. João teíra, operária; natural de ves � Maria de Lourdes dante, natural de Curttí
Carlos Stein, nestà cidade, Jaraguá do soi, domícílía- dos Passes ba, Paraná, domícíhada e

filho de José Mauricio e da e residente em Vila Ele, brasileiro, solteiro; in- residente na Rua Guana
de 'Fereza Ines Domingos Rau,' neste' distrito, filha dustríarío. natural de Três bera; nesta cidade, filha

Maurício... Ela, brasileira, de José Correia e de L0U- Barras, neste Estado, do- de Tercilio Voigt ,e de

operária, natural de Mas- raine da Silva Correia. miciliado . e residente na Aloísa Wictor Voigt.
saranduba, neste =Estado. 'Edital' is.isr de t8-1l-86. BR 280, nesta cidade, fi- 'Edital.,15.198 de 19-11-'86.
dorãícílíãda e residente na '.cópia recebida do cartó- lho de Hipolito Jacinto Aurt Luis Maenchen e Ja

Rua Alagoas, 239,· nesta río de Rio -Negrihho, nes- Chaves e de Sebastiana nete dá LU2; Cabral
cidade, filha de. Juvenal te Estado. Gonçalves. Chaves. Ela, Ele, brasileiro, solteiro,
Morbis 'e de Maria Gorges Dorival Almeida dos Sau- brasileira, solteira, do lar, índustríário. natural de Ja-

Morbis. tos e.Maria de Fatima natural de São . Bento do raguá do Sul, domiciliado
Edital 15.187 'de' 18-11-86, Lourenço Sul, neste Estado domicí-

. e residente na Rua João

Rogéiio Bollauf e Marisa Ele, brasileiro, solteiro, liada e residente na Estra-, Doubrawa, 539, nesta cida
Fodi padeiró, naturai de Caça- da das Neves, em São de, filho de João B.ernafdo

Ele,. brasileiro, solteiro, dor, nesté Estado, dorni- Bento do Sul, neste Esta- Maenchen e de Salvelina

operador de COrnPutado�, cÚiado e residente 'na Rua do, filha de Luciano An- Maenchen. Ela, b:i"asi1eira�
natural de Jaraguá do Sul, Tifa dos Pereiras, 123, nes- tonio dos Pa�sos e Maria solteira, industriária, natu
domiciliado ,e residente na ta cidade, filho de Maga- Rosa dos Passos. ral de Rio Negro, Paraná,
Rua Joaquim Francisco ,de rino Almeida dos Santos e Edital 15.195 de 19-11-86. domiciliada e residente na

Paula, nesta cidade, filho de Marina da Silveira. Ela, 'Orlando José Stein e Ro- Rua João Doubrawa, 539,
de Àlberto_ BoHauf e de brasileira, soltEüra, indus- semeri Bruehmueller nesta cidade, filha de Acir
Salvelina Fagundes Bol� triária. natural de Rio Ne- Ele, brasileirc5, solteiro, in- da Luz Cabral e de Lucia
lauf. Ela, brasileira,' ,solo, grinho, nest.e Estado, do- dustriário, natural de Já- da Luz Cabral.
teira, telefonista, natural micilada e residente na raguá do Sul, domiciliado Edital 15.199 de 19-11-86.
de Jaraguá do Sul, domi- Rua Alois Kormann, 37" e residente na Rua 3421 Mauri Augusto H�rber e

ciliada e residente na Rua nesta Cidade, filha de Vir- nesta cidade,' filho de Ar- Rosali Maria Greller
Ama;lOnas,. 456, �esta ci- gilio Lourénço e -de Laura no Stein e de Alvina Mar- Ele, brasileiro, solteiro, in
dade, filha de J;>aulo Fodi Alves Lourenço� tins Stein. Ela, brasileira dustriário, natural de TlJ.
e de Luzia Bockor Fodi. Edital 15:192' de-18�11-86. solteira, industriária, na- cunduva, Rio Grande do
Edital 15.188 de 18-11-86. Lúiz Carlos CO.elho e' EU- tural de Massaranduba, Sul, domiciliado e residen
João Zllmar Tomio e EI- sãbete da Si.va, . neste Estado, domiciliada te em Rio Cerro, neste dis

dim,a Baier
-

,

Ele, brasileiro, sölteiro, :e res_ident� na Rua Victor trito, filho de Arcenio Au

Ele, brasileiro, solteiro, bancário; natural 'de Rio Rosenberg, 397, nesta ci- gusto Herber e de Lucila

comerciário, natural de Ja- do Oeste, neste Estado. ; dade, filha de Leopoldo Rornilda Herber. Ela, bra

raguá do 'Syl; domiciliado domic'iÍi:ado ,e residente na ; Bruehmueller ,e de Rosa sÜeíra, divorciada, do lar,
e residente na Rua Agua Rua.

'

Afonsö Batte!';'
.

331, Torezani 130ddenberg Bm- natu'ral de Jaragü.á do Sul,
Verde, 482, nesta cidade, nesta cidade, filho de Ma- ehmuel1er. domiciliada e residente na

filho de Mario Tomio e de noel Coelho e de Maria Edital 15.196 de 19-11-86. Rua 514, nesta cídadé, fi
Maria Fagundes Tomio. Coelho. Ela, brasileira, sol-, Ingo Kols e Silvia· Regina lha de T,ercilio Gretter e

Ela,' brasileira, solteira, teira, balconista, natural de iJaitttnger de Leony Dematté Gretter.

operária, natural de Com- Joinville, neste Estado, Ele, brasileiro, solteiro, Edital 15200 di=> 19-11-86.
pá,. neste Estado, donüci-" d<2miciliada e_:.:re::s::.id::.e:.:n::.t::e;�:__;i::.n:..:;:d::.u::.st.:.:r_ia:..;·r::.io.:.:_,n::.a::.t:..;u..:r:..;a:..;l..:,d..:,e_J_a_-__L_u_iz A_n_t_o_n_io F_ra_ll'l_n_e.,..r-"\e

ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: 29
Sra. Maria Correa . Fa

gundes de Oliveira, Dr.

Clayton Karam, em Ctba:
Sra. Guisela Lange Friedel.
Sra. Bmestína Outra Fer
nandes, Mmam Daíse Fer

nandes, Luís Carlos Kam-
. chem, Vanessa Cristina

Eggert. .

Dla 30/novembro
Sr. Dalll@ri Bona, Sr.

Adré Fodi, Aracy Maria
da Cunha, Lori Hoffmann,
Sônia Maria Schroeder, em
Rio Negro-PR; Sra. Elsa

Lange, .Sra. Maria Mada
lena Morbis Krause, Nel

di Pscheidt, Olívio Schío
chet, em Joínville, '

Dia l(!/dezembro
Sr. Alexandre Haake,

Sr. Hefns·Moeller, ElciIia
Baumann. Sra. Amantina
Neckel Mahnke, Jaime

José Felipe, Karolína, fi

lha Paulo (Maria -de Fáti

ma) Bauer, Wilhams Ro

bert, filho Antônio Car

IQs . (Marcy) de Oliveira.
[ija 02jdezeDlbro
Sra. Elvira Henschel

Bauer, Sra. Olga D. Pieper,
Rosalina Tabarelli, Rosãn

gela de Fátima Winter,
Sra. Virgínia Bortolini,
Marcos César, Grosskopf,
em J11e; Humberto Fran
co, filho Hans Gerhard

(Carla) Mayer, Sra. Inês

Nicoluzzi Spézia, Sra. Nei
'la Maria Copi Mendes, Sr.
José Scheuer, Sr. Adolfo
taffin. ,

Dia 031dezembro
Sra. Lilian Mahnke Noé,

em Santos-SP; Sr. Emílio

Meyer, Sr. Edgar Schnei
der, Sr. Altair -Augusto
,Pieper.
ma 04/dezembro
Sr .. Antônio João Raq:t

ke, Amélia Wolkmann,
Darci Wolkmann.
Dia 05/dezeDlbro
Sra. Emma Catton1, Sra.

Cecília Köpp Rowe, Sra.
Gertrudes Müller Oeste
reich,. Sra. Kátia K. Schulz,
Lilian Doster.

PÁGINA 04

Prlclalßas de
MARGOT-ADEUA ORUBBA LEIL'\1ANN, Oficial do R"

gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá 'do Sul, ,Es- .

tado de Santa Catarina, ;Brasil, faz saber que comparecerem em

Cartório exibindo' os documentos exigidos pela leí, a fim de se
habilitarem para'casar. 08 seauintes:

lespachanti Lúcio
, \ " ,

ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEíCULO, NAS MÃOS DE QUÉM LHE OFERECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO.

.

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGU;A - AV. GETÚLIO VARGAS, 26 - FONES: 72-1261
72-2078 FALE COM O LÚCIO E RETORNE SEMPRE.
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Casamentos
Maria Teresinha Lenzt
Ele, brasileiro, solteiro, in
dustríal, natural de Jara
gué, do Sul, domiciliado e

residente na Rua Walter
Marquardt, 2141, nesta ci

dade, filho de Cleto Franz
ner e de Jovina Terezinha
Bussarello Franzner. Ela,
brasileira, Solteira, proles,
sora, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e re

sidente na Rua. Lourenço
Kanzler, 601, nesta cida
de, filha de Alterio Lenzí,
.e de Elisabeta

.

Bertoli
Lenzi.
Edital 15.201.de 20-11-86.
Mauro Malinverni Camar
go e Blmíra Glatz
Ele, brasileiro, solteiro, in
dustriário, natural de Pal
mas, - Paraná, domiciliado e

residente na Rua Max
Wilhelm, 108, nesta cida
de, filho de Raulino Matos
de Camargo e de Dalma
Antonieta Malinverní Ca

margo. Ela, brasileira, sol
teira, industriária, natural

. de Massaranduba, neste
Estado, domiciliada e resi
dente na Rua. Max Wi

lhelm, 108, nesta cidade,
filha de Wigando Glatz e

de Wally Glatz.
Edital 15.202 de 20-11-86.

Cópia recebida do cartó
rio de Cuararmrim, neste
Estado.
Aríldo Roweder e Márcia
Elisabeth Frltzke

Ele, brasileiro, solteiro,
agricultor, natural de Cua.

ramírím, neste Estado, do
miciliado e residente na

Ilha da Figueira, em Gua
ramirim-SC, filho de Vi-

.

gold Roweder e de Inge
Mayer Roweder. Ela, bra

sileira, solteira, auxiliar de
custas, natural de Join

ville, neste Estado, domi
ciliada ,e residente na Rua

AraquarL 84, nesta cida-
, .. de, filha de Emfrido Fritz

ke e de Margrit Meyer
Fritzke.
Edital 15.203 de 20-11-86.
Edson Luiz Zoz e Jane Te

rezinha Hoffmann

Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Ma

ripá', domlciltado e resi

dente na Rua Padre Alber
to Jacobs, 440, nesta ci

dade, filho de José Pedro
Zoz e de Eliza Bruch Zoz.

Ela, brasileira, solteira,

operária, natural de Capa
nema, Paraná, domiciliada
e residente na Rua Anto
nio Ayroso. 555, nesta ci

dade, filha de Inácio Hoff
mann e de Rosa Maciel
Hofmann.
Edital 15.204 de 20-11-86.

Cópia recebida do cartó
rio de Ilhota, nest€! Estado.
David do Carmo e Tânia

Aparecida Léssa
Ele, solteiro, brasileiro,

torneiro mecânico, natural Moser e de Hílda Moser. lha de Alfonso Marquardt
de Tamarana, .Parané, do- Ela, brasileira, solteira, e de Ladi Mathias Mar
mícílíado e residente na operária, natural de Mas- quardt.
Rua Joaquim Francisco de saranduba. rieste Estado" Edital 15.201 de 21-11-86.
Paula, 110, nesta cidade, domiciliada e residente na Dortval Correia e Fátima
filho de Francisco Júlio do Rua Germano Wagner, 601, ADacleto
Carmo e de Luzia Marques nesta cidade, filha de Ri- Ele, brasileiro, solteiro,
do Carmo. Ela, brasileira, cardo Deretti e de Maria operário, natural de Joín
solteira, operária, natural Derettí,

, vílle, neste Estado, domí
de Otacílio Costa, neste Edital 15.206 de 21-11-86. ciliado e residente em Ne-
Estado, domícílíeda 'e re- Isídío Kleemann e SoeU reu Ramos, neste distrito,
sidente na Rua Ilhotínha, Marquardt filho de Osvaldo Correia
em Ilhota, neste Estado, Ele, brasileiro, solteiro, e de Rainildes Gerent
filha de Ary Léssa e de operário.. , natural de Ja: Correia, Ela. brasileira,
Alzira Maria Léssa. raguá do Sul, domiciliado solteira, d,o lar, natural de
Edital 15.205 de 20-11-86. e residente em Rio da Luz Jaraguá do Sul, domicilia
Marcos Moser e Zulmira II, neste distrito, filho de da e residente em Nereu
Terêsa Derettl Alfonso Ernesto J u 1 i o Ramos, neste distrito, filha:
Ele, brasileiro, solteiro, pe- Kleemann e de Ema Krue, de Antonio Anacleto e de
dreíro, natural' de Rodeio, ger Kleemann. Ela, brasi- Iolanda Romualdo Anacle.
neste 'Estado, domiciliado leíra. solteira, operane. to.

e residente na Rua Germa, natural de Maripá. domící- Edital 15.208 de 24-11-86.

no Wagner., 601, nesta cí- liada e residente em Rio Egon Nelson Radünz e Bl-

dade, filho de Hercilio Cerro I, n.este distrito, fí- cída Lickfeld
-

�����--�------------���������----�

PÁGINÁ 05

Ele, brasileiro, solteiro, au
xiliar de escritório natural
de. Corupá, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua .Joaquím Francisco de
Paula, 112, nesta cidade,
filho de Harold Radünz e

de Mercedes Iolanda Ra
dünz. Ela, brasileira, sol
teira, técnica textil, natu
ral de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente na

Rua Augusto Germano
João Hanemann, 109, nes-.
ta cidade, filha de Wi
lhelm Liekfeld e de Ida

Marquardt Lickfeld. -

.

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandeí passar o

_ presente
.Bdttal, que será publicado
pela Imprensa em Cartó
rio, onde será aUfado du
rante 15 dias.

.. AQUI}AZAPRESS!EA
.

IMPRUDENCIANOTRANSITO.

I
I

I
I
I
I

·1

Esta é uma cidade que cresce. rapidamente para todos os lado�. � cada dia.imaior
'número de veículos CIrcula pelas ruas. Com 1550, O trânsito piora,

a vida fica mais difícil.
O pior de tudo é a correria. Gente querendo chégar não se sabe onde, pondo em

r-isco a própria segurança e a de outras .pessoas.
-

.

Não cometa esse erro. Espere. Vá com calma. Não façacom que a p_:essa e a

imprudência coloquem a morte em seu caminho mais cedo do que voce esperava.
._.....

Apoio:
19a. CIRETRAN

,
,

,

-

- It -

®KOHLBACHJ
motores elétricos jJe geradores

Campanha de prevenção de acidentes no trânsito.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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pÁGINA 06
"

_J_a_l_;ag;_u_á_d_o_S_u_l_'_S_e_m_a_na_d__e _2,...;9/_1....1_a_05_._12_.�19_86_' __;C O R R E,IO DO' P OV Cf

EDI.TAL
ÁUREA MULLER GRUBBA; Tabeliã

de Notas e Oficial de protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

lei, etc.
Faz saber a todos quantos este edital virem que

se acham neste Cartório para protestos os títulos centra:

, Andersen Cleyton do Nascimento .,- Rua Curt Va
sel, 262 __ Nesta Confecções John Ltda Rua 384,
sel, 262 - Nesta' Confc. Repr. John Ltda Rua 384,
Carlos Blanck, 40 _ Nesta _ Bgon Gessmer _ Es
trada Garibaldi _ Nesta _ Geisabel Malhas Ltda
_. Rua José Teodoro Ribeiro, s/n:': Nesta _ Granja
Jaraguá Ltda � Estrada Geral Garíbaldí, s/n! _ Nes
ta _ Malhas ZeH Ltda _ Rua Ollvia Pradi, s/n -

Nesta _ Maria Jucelia Chaves _ Rua Rio de Ja

neiro, 115 _ Nesta _ Renaldo Friedemann _ Rua
28 de Agosto, 926 _ Guaramirim _ Selma Maria
Franzoi de Ayala _ Rua Max Hiendelmayer, 31

..;. Nesta _ Vitor Antonio Lopes de Amorim - Rua

Curt Vasel, 262 _ Nesta _ Waldemar Wolf _ Rua

Rio Branco, s/n _ Guaramirim.

E, como os dítos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação. faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com

"areçam neste Cart6rio, na Rua Artur Müller, 78. no

prazo da leí a fiin de liquidar o seu débito ou então �

dar razão PQr que o não faz. sob pena de serem os referi- �
dos títulos protestados na forma da lei, etc.

IH/Jaraguá do Sul, 27 de novembro de 1986
Áurea Müller Grubba _ Tabeliã de Notas e

3ficia1 de Protestos de Títulos dIi Comarca de J.do Sul

Rupert Mayer, Rio Bran-
co do Sul ... PR: "Meu ca

ro Schmöckel. Os cons

tantes afazeres deste nos
so cotidiano, maís uma

vez" me impediram de
lembrar o natalício do
distinto e admirado ami
go. Só através do "nosso"
Correio do Povo é que to
mamos conhecimento de
tão significativa efeméri-
de.

.

Me emociono e me em

polgo cada vez que leio
os seus á b a li s a dos

.

"scrípts", criticando, elo
giando. pixando ou gozan
do coisas e fatos da nossa

JS, donde retiro valiosas
lições, muitas vezes utili
zadas na atividade jorna-

---�------------------'----.....; listica pela qual também
_____....._-----..------------------. lutamos, amadorístícamen,.

mente.

Aqui na nossa RBS já
"inventamös"- o "Barão de
Votuveràva" (antigo no

me de Rio Branco do Sul),
pera "espinafrar" a admí
nistração municipal que
enveredava por caminhos
estranhos. Do CP extrai
mos a publicação do Ba-

-===========:::::====::::::======-lancete da Prefeitura para
informar aos cidadãos do

que ocorre com as finan

ç-as municipais. Tantos .e

tantos exemplos, que até
nos fogem da memória.
Mas, esta missiva (I) não

é para puxar o saco, e sim
para manifestar ao bom e

querido amigo (e distinta

esposa) os óbvios para
béns pelos bem vividos 65
anos de existência . .Que o

seu espírito jovem e pers
picaz, Q seu senso crítico

:.__----..__------------------�---__;_
e construtivo, a sua sim-

-

INIER.IMOYEIS
Intermediária ' de

'

Imóveis Lida.
-VENDE-

Á P II do aniversário do diretar e �e eleiçies
acom

muitos
que
querido
guae
nheím
Aqu

dó (co

os anos, é o

desejamos,
bano, jara
êpa, compa
as idéias.

ço chincha
o gaúcho) e

ovembro se

tos e muitos

pert Mayer.
adecimentos
rezado con

s conceitos
exagerados,

de nos

prosseguir
de bem ser

ente. Cum

ever. Nada

eíonaís
alguns recursos para en

velhecer com dignidade.
Mas, apesar desse desaba

ao governo Sarney e íu- ver o tempo passar. fo todo devemos acredita!
turos governantes. bies Será que o governo vai no Brasil e nos governan
tem tudo para acertar! b nos forçar a sentar às por- tes, que algum día deve
se não'acertar? tas das igrejas para esmo- rão achar o caminho da
Beml Aí a coisa come- lar? São indagações, Ru- paz. da tranqüilidade e da

çará a pretejar porque so- pert, de um homem da ter- prosperidade. Pela pers€
bram poucos remédios que ceíra idade. Ainda' estudo, verança, pela minha, pe
ainda não foram experi- sabia? Faço parte do NETI la tua, pela atuação cons

mentades. Quado nada de � Núcleo de Estudos da ciente de todos os brasi
novo acontece, nem Deus Terceira' Idade _ organi- leiros.
saberá dizer o que pode zado pelo Dep. de Pesquí- Deus salve o Brasil de
acontecer. sas e Extensão da Univer. uma catástrofe. Assim seja!
O governo arrumou a

.

sidade Federal de Sante Obrigado, Amigo, por tu
sua casa, mas desorgani- Catarina. Quem sabe, com do. E até um dia qualquerl
zou a nossa. Será isto um esses conhecimentos adi- Fritz von Itapocu
exemplo d€ democracia?

--------------------.......----------=-�I

Tendo um carro de pas
seio, mas para o trabalho.
Noventa e cinco porcento
do tempo ele atend€ pa
ra ganhar o sustento.' E

justo eu arcar com essa.

elevação?
Há dez anos fiz jús a

,

uma aposentadoria. Dos 10.

salários ainda hoje rece

bo cinco. apesar de mui-
tos reclamos. Por isso ti_F==========================--===============-i
ve que retornar à ativa

para compensar a perda
que o Estado me causa.

Apesar do amor ao traba

lho, a idade já reclama
um descanso maior. Da
forma como somos trata
dos pelo INPS (e coitados

daqueles que ainda con

fiam nos seus regulamen
tos e propostas) deixo de
trabalhar só depois de mor
to. E aí me pergunto: o

governá pretende dar o

benefício para que o tra

balhador se sinta raconhe,
cido ou é um castigo im

posto àquele. que sempre
retirou .do seu salário sig
nificativa parcela ,e o for-

.

ça hoje ao uso do pijama
(quando tem) porque re

cursos não tem nem para
sair à rua. Quem sabe sen-

tar debaixo da Figueira e�-__;;"-------:--��-�==:::::::;:====::::::==:::::::::::===--------------'�_;_-------- ---�

Dr. Illevir A. Fo'gaça Júnior

Advogado
Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 72-0498

Jaraguá do Sul-SC.

IMOBILIÁRIA E

REPRESENTAÇÖES LTDA.

Rua Relnoldo Rau 61 _ Fones 12-1390 e 72-2321
Crecl 643-J.

V end e
-,

Apartamento no EdU. Carvalho,
contendo:- 1 casa em alvenaria c/100m2 na rua 199, bai

ro Vila Nova.
- 2 terrenos c/500m2 cada, na Bana Rio Cerro,

próximo Michigan Botões, .

-- 2 -apartementos no Edifício .Jaraguê.
-- 1 terreno cl 1.764m2 na rua Joinville, em ponto

- comercial.
- Aluga-se casa na praia.
R. João Piccoli, 104 - fone 12-2111 - Jaraguá do Sul

ID temos te

o résultado
aticamente

ís oposição.
avassal.adora
de um lado.

. Creio que
a constitui-

overnamen

sso que a

a ser figu,
de aconte-

o

o, elevaram
te os pre
o querendo
umísmo da
Mas OS ar

reram majo
deles en-

ELETROLAR
Comercial de Peças lida.
Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata

do por técnicos treinados na fábrica e o bom aten

dimento é um direito seu.

/'

Peças e acessórios ariginais e assistência téc

nica' autorizada ARNO, WALITA, BRITANIA,
BLACK & DECKER, FAET, GE, ELETROLUX,
FAME e FORNOS LYER.

Av. Mal. Deodoro.. 1.309 _ FONE 72-2200,

Jaraguá do Sul _ SC.

--- 1 Suite
2 Dormitórios
Dependências de empregada
Sala de Estar
Sala de Jantar

- Sala de TV
- .Coztnha, Área de Serviço
- BWC Soelal
- Garage

. O homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, tênis, con

tecções e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam
bém têm completa linha de 'àrtlgos Infantis e en

xovaís (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor
dados vindos das fábricas de São Paulo.

Aproveite as promoções especiais e visite a

KOIIIO
Av. Mal. Deodoro 491 .... Fone 12-0648 ... Jaraguá
do Sul e a

Bordados e Confecções A B
Rua 28 de Agosto, 2171 _ Fone 73-0363

Guãramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras.

ração,
tram t

sumo d

CONSULTE-NOS.
Um toque de emor, Dê flores a quem você

ama. Decorações, buquês" arranjos. plantas orna

mentais, coroas, com entrega a domicilio.

Casa das, Flores
Relnoldo Rau 606, esquina com a Joio Píccelí.

Comercíol Floriani

Flnanclamento através do SFH., além de outros

terrenos, cesás, apartamentos e áreas índustríaís.

I'==_�'====�=========��======�'_�-��'�======���

frioliveira ,Com. e Repres. lida.
Fiambreria

OCULOS'
. $slenteSpaguea:

Máquinas de escrever manual, elétrica e eletrô
nica, calculadoras, arquivos, cofres, fichários, es

crivaninhas, balcões, armários, prateleiras, cadei
ras fixas e giratórias, bancos, poltronas, Relógio/
Ponto, 'autenticadora de Caixa.

.

Acessórios para máquinas em geral
Completa assistência. Técnica

Consulte-nos pelo Fone: 12-1492

Sob a direção de Marcy Mascarenhas de OÍiveira

Presuntos. Queijos, Linguiças, Defumados,

Carne de Porco, Carne Bovina Beneficiada.

Chester, Peru e Frango (inteiros e em pedaços)

É ali na Av. Mal. Deodoro. 744 (proximidades do
Colégio Divina Providência) ou faça a sua enco

menda pelo fone: 12-1181.

Clínica de Fonoaudilogia e Psicologia
OLGA ATAIDE SALDANHA ROSELY HELENA OLSEN

JOALHERIA A PEROLA
OTICA' MODERNA
reinoldo rau ,289

Foto Nortelândia I .tda,
Rua Venanclo da Sllva Porto 785 _ Fone '12-2804

Metalúrgica Franza Ltda.
Rua Helnz Mahnke 210 _ Fone 72-1387

Psicóloga
CRP 01/03031

Psicodíagnóstíco - Psicomotricidade -

Terapia para crianças e adultos -

Orientação de pais. '

Av. Getúlio Vargas. 49 _ lI} andar _ Jaraguá do Sul

Fonoaudióloga
CRFA _ 0268

Terapia' da , voz-fala-audição-lingua
gem-reeducação em leitura e escrita.

,

"

Para nós, segu�o' não é só garantia de riscos
Lanznastera democra- Seguro e'e e estável O seu relojoeiro

"

com lasse média

�====================�-:-=��=====�=====���=� :���m�,���,��,m�- Presl�io de Seniços
ossa classe Marechal 364 _ Fone 12-1261

média uito sofrido.
acabe lida pelo pO--, I Consulte-Ilos
;:��;ao ����:i;;:?

I

liir F R I G OR í F I CO (j U M Z S. A.
Rema! utra a maré S' AG·eleitoral praticamente Produzindo alimentos com qualidade e higiene

,

e guros. 'a r c I a
impossí o "Vox Po- desde 1945.
I"" F S d' 'Fábric de Rações Rua Barão do Rio Branco 168 - Fone 12-1188 - Jeraguä do Sul.
I puli Vo! que os pais rigorifico - upermerca o e a .

._ ..

Inasens .Vamos, en-�"""""""""�ir====�==============�======�-=====================================�""�!!!!!!!!!!!!��IUII
tão,' res este ditado

I PO:":' .ção do :;! PRÊMIO PETROBRÁS DE 2Ei
i���:� ���;:�i; CONTROtE. DE QUALIDADE-1986 1��i�6.
cão. E. o,devemos" ==:I

________________________�------------------__--------�-------dar um % confiança L �
----__------------------�--�----------� �..·I

Representações Valadares Ltda.

Representante: Vilmar Valadares Barroso

REPRESENTAÇÖES COMERCIAIS, VENDA DE FIOS rnXTEIS,

COMPRA E VENDA DE CONES DE PAPELÃO

E PLÁSTICO. E RETALHOS DE TECIDOS.

Rua 28 de Agosto 3.412 _ Bairro Avaí � Fone 0413 - 12-1211
Guaramlrím - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ENERGE SI A.

Alimentos

Especiais "

.
,

Temos uma boa proposta para os seguintes cargos-

RECRUTADOR DE PESSOAL

ENCARREGADO DE TREINAMENTO

ASSISTENTE ADl\llNlSTRATIVO

FATURISTA

"nCNICO AGRtCOLA (com experíêncía em secagem e armazenagem
de cereaís]

SUPERVISOR DE S�GURANÇA

AUXIUAR DE - PESSOAL (com experiência)

-rnCNICO 'QUIMICO (com experiência) ou nivel superíor
(recém-tormado Química ou bíologta]

INFORMATIVO ROTÁRIO

• O Qual!o-Meia
Cinco

.

"Rotary Leva Esperança"

Seuclube já nomeou á Comissão "Vamos a Munique"?
Cada Rotary Club é incentivado a organizar uma co

missão "Vamos a Munique" para promover o compa
recimento à Convenção de 1981 do Rotary Interna
tional a se -realízar em Munique, capital da Bavária,
República Federal da Alemanha, de 1 a 10 de junho
de 1981 .

o presidente dessa "comissão, cujo nome deverá
ser comunicado à Secretaria, receberá material pro
mocional do Escritório Central e poderá encontrar no
ticias e artigos referentes à Convenção em The Rota
rían, nas Notícias do R.L, nas Notícias Preliminares e

nas revistas rotárías regionais.

Um videoteipe de 8 minutos (trilha sonora em

'ingles) e um jogo de 40 eslaides (com textos narrati
vos em cinco idiomas) destacando Munique como lo
cal para a convenção poderão ser obtidos a título de

empréstimo por clubes e distritos. Contate o gerente
da convenção no Escritório Central, 1600 Rodge Ave
nue, Evanstoh, Illinois, 60201, EUA ou o clube anfi
trião de Munique, República Federal da Alemanha

(Consulte o Official Dírectory).
Inscreva-se agora para Hospitalidade Pré e Pós

Convenção de Munique
Um dos prazeres de comparecer à Convenção In

ternacional do R.I. é participar do programa' de HOE;
pitalidade Pré e Pós Convenção, através do qual rota
rianos e Iamílíares podem se hospedar por alguns dias

.

em lares de companheiros na região anfitriã.

Os formulários, :drevidameri,te preenchidos deve
rão ser devolvidos o mais breve possível.

O prazo maís conveniente para devolução dos mes
mos seria até 15 de dezembro. A data final para rece

bimento dos formulários é 19 de março de 1987.

(Da Comissão Distrital de Relações Públicas, 1986-87)

SUBA NA HONDA

Os ínteressados deverão comparecer ou enviar Curriculum Vitae

para: Energe SIA Alimentos Especiais

DR _ 280 Km 58 _ CP 25 _ Guaramlrim _ SC.

CHE GOU A
1"----------------- ------·_-------- 1

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. CO
MÉRCIO DE MOTOS, ASSIST-ENCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAy.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTl

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia DR>280)

Fone 72-2999. _ Jal'aguá do Sul _ SC.,

Compre seus materíaís de construção na

Arte Laje ··Jaraguá
Materíaís de construção e telhas coloniais direto da Cerâmica Vila Rica_

Aquecedor Solar da Funilaria Jaraguá.

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

Temos o melhor e um bom preço.

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira 850 _ Fones 72-1011,
)

- 72-1334 e 72-1292 _ Jaraguá do SuLSC.

-
• _ -,....... _ .. .". -_:-". "<'" .....�.'';:'';: -'''.
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Destif 'Máquinas ltda.
Equipamentos' para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e, bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

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

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob n? 0,075

Escritas fiscais e contábeis
Iinposto de Renda
Registro de Micro-Empresa

Confira a eficiência de nossos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Poné: '72-0695

-

'

Folo Cenler Lida.
Agora' sob nova direção

Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mais uma ampliação de: 20x25 e um álbum como

brinde.

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05,

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito - in

ventários - cobranças e advocacia em geral.
Rua Reinaldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

e
' PERSIANAS • BOX • ESQ. DE ALUMíNIO �

,

� 'R!!L!�!:U��SC,-= \,. FONE:I0473I72� �

Persianas horízontaís e' verticais,
box para banheiros,

divisões, toldos, portas saníonadas, esquadrias
e cercas em alumínío.

. Consulte-nos! Fone 72-0995

ESCRITÓRIO JURlDlCO

José Alberto Barbosa
Alexandre Dellagiustina Barb.osa

ADVOGADOS

Rua João Marcatto n. 13 _ 2° andar, Sala 204

Jaraguá do Sul.

MARSCHALL POLIM�NTOS
A 'especialidade está

nas mãos de um

prqfissional
POLIMENTOS

""""':;;...L..__.;Lavagem, limpeza de
tetos e estofamentos.

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

'

EST�:PJ1 SANTA CA.TAlUNA

Prefeitura Municipll �'e Jarluuá do Sul
SECRETARIA DB fINANÇAS '

DiYlsAo·de Contabll1dade

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE o Mas oB, OUTUBRO DE \986

Tot a IRECEITA
TiTULOS

AléoMês
Anterior

Arrecadação
No Mês

Receita Orçamentária
Receitas Correntes
Receita tributaria •..•......

Receita patrimonial .

Receita índustríal .

Transferências correntes •...

Outras receitas correntes ..

Receítas de Capital
'

Alienação de Bens .

Transferênci�s de Capital ..

SQMA S Cz$
Receita Extraorçamentárla
Contas empenhadas a pagar ..

Depósitos de diversas origens .

Conversão Monetaria .

DESPESA
TITULOS

Despesa Orçamentária'
Órgãos
Câmara de Vereadores
Gabinete do Prefeito .

Secretaria da Admínístração .

Secretaria de Finanças ....
Secretaria do Bem Estar Social
Seeret. Educ. Cult , Esp. e

Turismo .. , . t ... ", ••• , .0.....

6.554.360,38 940.511,0.2 1.494.�31Aó
"

2.623.965,55 520.989,38 3.144.954,93
9.550,00 2.350,00 11.900,00

50.158.118,07 6.584;328,43 57.342.446,50
910.310,56 156.794,79 1.127.165;35

10.200,00 -1- 10.200,00
340.000,00 1.179.200,00 ' 1.519.000,00

61.266.564,56 9.384.233,62 10.650.198,18

18.349.365,24 5.952.032,59 24.301.397,83
2.836.217,33 400.063,39 3.236.280,72 '

42A86.08 -r-t 42.486,08

21.228.068,65 6.352.095,98 27.580.164,63

280.586,68 3.434,25 284.020,93
1.581.515f26 1.212.398,29 8.793.913,55
4.889.123,84, 293.616,65 5.183.340,49

601.683,11 295.160,53 896.844,24
21.480,44 5.882,73 33.363.17.

70.599.556,87 11.653.175,07 82.253.331,94

83.980.546,80
'

13.464.267,52 91.444.814,32

166.475.180,01 29.200.591,12 195.615.111,13

Até ° Mês 'Despesas Tot a I
Anterior No Mês

SQMAS Cz$
Saldo do Mês Anterior
Dísponível
Caixa :-.

. Bancos _ disponível '

Bancos _ vinculado .

Realizável
Celesc S/A ., c/TIP .

Câmara _ c/Suprimentos .

Aplicações financeiras .

SOMA S ....... : ..... Cz$
--,-- .------�---------------------------------

TQ T A L .ces

Secretaria de Obras e Viação
Secret. Planej, e Servo Públicos

1.684.617,27
999.194,87

4.981.956,32
851.131,25

1.128.419,56

6.003.692;03
31.543.442,49
5.362.802,97

1.959.149,74
1.144.679,60
5.795.042,25
986.067.87

1.458,642,76
;

6.896.552,05
40.332.544,80
6.153.173,01

274.532,47
145.484;73
801.085,93
134.930,62
240.163,20

892.860,02
.

8.789.102,31
790.370,04

',',

52.651.322,76 12.074.529,32 64.125.852,08

15.861.090,43
2.844.387,16
1.425.046,44

0,06
57.558,40

20.188;082,47

1.528.214,04
386.487,00

U.389,304,47
3,:230.874,16
1.425.046,44

0,06
57.558,40

22.102.183,53

SOMA S ... : ......... Cz$

Despesa Extraorçamentárla
Desp. ,de exercícios anteriores
Depósitos de diverses origens
Restos a pagar de 1985

Conversão Monetaria .

Despesa empenhada estornada

SOMAS Cz$

'Saldo Para o Mês Seguinte
Disponível
__C a i x a ....... ;.......... 280.422,86 9.634,67
Bancos _ disponível 8.507.427,26 2.076.837,66
Bancos _ vinculado . � ....•.

" 4.874.963,04,' 1.583.273;38
Realizável j",
Celesc S/A _ c(fIP 896.844,13 ' 295.160,53
Câmara _ c/suprimentos. . . . 33.363,11 1.350,26
Aplicações financeiras 79.042.754,30 11.245.110,26

------�---------------

S ,O M AS Cz$
1 T 'ß...:r A L � Cz$

rjb/Preteiture Municipal de Jaraguá do Sul, em aí de Outu'gro, de 1986

DURVAL VASEL 'IVO KONELL RENATO J. BORTOLINI
Prefeito Municipal Secretário de Pínancas CRC SC n? 5.400

Técnico em CÓIltabilidade
----�----�--------�----------�----�--�-----�----�--�

1.914.101,04
---------------------�

,290.057,53 .

lif).5B4.264,92
6.458.236,42

1.192.004,66
34.713,43

90.281.86.4f56 .

I '.

93.635.174,re 15.211.366,76 108.847.141,52

166.415.180,,01 29.200.591,12 195.675;177,13
------,-
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FURGOES, FURGOES ISOrnRMICOS E FRIGORíFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrleo Fermi,. 113 � _F��� :1.2-10'11

A rota da melha

Nós temos tudo
·

para a tarJara todos.
.Ven a Bonhecer

.

a linha Chevrolet 87.
Conheça em nossa lojaalínha Chevroíet 87, a: mais completa do mercado.
Nós temos o carro que você necessita para preencheras suas exigências.
Saia rodando com o, que existede melhor: Monza, Caravan, Opala,

Diplomata, Chevette ou Marajó.
Veja de perto as novidades e as vantagens, além dos planos de

. financiamento facilitados. . r

Emmendörfer COmércio de.·Vefculos ltda.
Av. Mal. D.odor�.557 -' Fo'na•• 72·0655 e 72-0060 - Jaraguá do sur-ac

À. PEDIDO:

Aaradecimelto
POVO AMIGO DE JARAGUA DO SUL E DA'

MICRORREGIÃO
Após os resultados das eleições para o Go

verno de Santa Catarina, para a Assembléia Le
gislativa, bem como para a Câmara Federal e ao

Senado da República, o Diretório Municipal do
PMDB Vem de Público Agradecer o Apoio Alta
mente Significativo em favor do Partido do Mo
vimento Democrático Brasileiro (PMDB), A Todos

que, com Decisão e Confiança, Contribuíram para
a Vitória Peemedebísta em 1S de Novembro.

Gente amiga: Vocês foram os principais res

ponsáveis pela expressiva e esmagadora vitória
do PMDB em Jaraguá do Sul e na Microrregião.

Juntos e unidos foi possível eleger Adernar
Duwe para a Assembléia Legislativa. Continue

mos, juntos, melhorando Jaraguá do Sul e a mi

crorregião.
A Todos; Indistintamente, maís uma. vez, o

nosso reconhecimento e o nosso .
sincero muito

obrigadol
Juntos vencemos, e juntos construiremos a

nova sociedade catarinense.
IVO KONELL

Pres. do Dlret. Munle. PMDB

Jaraguä- do Sul, Nov/86

A PEDIDO:
ESCLARECIMENTO: A NOUCIA DENIGRE
IMAGEM DO PREFEITO DURVAL VASEL

É lamentável que certas pessoas, pretensos
_

políticos de Jaraguá do Sul, ainda sejam tão sem. 4

caráter, "sujos" politicamente e sem-personalidade.
Elencamos tais adjetivos de intensa negati

vidade, em função da' matéria publicada no Jornal
/JA Notícia", de 15 de novembro de 1986, página
01.

Para um jornal de qualidade como /JA Notí- _

cia", é lastimável que tenham publicado, vergo
nhosamente, algo tão absurdo, ignominioso e di-
tamante.

_
_

"SOMENTE UM CEGO NÄO PERCEBERIA"

que a matéria, maldosamente publicada, preten
dia em época de eleições, única e exclusivamen

te, difamar e desgastar o prestigio do Prefeito
Durval Vasel, do Presidente do PMDB de Jara-

• guá do Sul, Ivo Konell, e, em especial, do Candi
dato Adernar Duwe.

Sinceramente, desvirtuar e distorcer tanto ...

significa não só difamação, mas mentira e corrup
ção.

A propósito, o Processo movido pelo Prefei

to Durval Vasel contra a Empresa Jornalística,

já está em andamento.
_

e _ preciso que. a VERDADE DOS FATOS SE-

JA A PRIORIDADE PUBLICITÁRIA. _

Jaraguá do SQ,I, 21 de- novembro de 1986.

PRESENTE
_.

i ROSA DE SEDA FLO,.vER PEpUENA czai O', MÉDIA czai 2, GRANDE Cz, 1 5, .

PRANCHA DEPEll� BOOGIE A sensaçao deste verão, CzS �.1 00,
,

CONJUNTO PISOB��A, GAZOLA 14 peças czs 198,
l

.. -, • -_O:
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Liga' decide � Torneio.
Grêmio Garibaldi e Mal

vice, que . decidiram o

Campeonato da 2a. Divi
são de Amadores desta

temporada, voltam a deci
dir neste domingo, a par
tir das 11 horas, no Está
dio Max Wílhelm (C.A.
Baependi), o título do
Torneio Delfim de Pádua
Peixoto Filho, que home

nageia o presidente da Fe-
'deração Catarinense de
Futebol, presente na opor
tunidade, junto com o di
retor técnico da FCF Wal
dir Ferreira Martins e,
provavelmente, a presença
do diretor técnico da CBF
Pedro Lopes. Na prelimi
nar, em disputa do ter
ceiro lugar, jogarão Alian
ça x América, às l4h45
mino

Na rodada passada, o

Torneio apresentou os re

sultados Garíbaldí 4xl Al
vorada e Malvice 8xl Gua
rani. A expectativa para
esta decisão é grande,· ain
da maís por contar com a

presença de Delfim, Pe
dro Lopes e demais dírí
gentes da Federação e da
Liga Jaraguaense de Fute
bol.'

PRIMEIRONA NÄO SAI

Em vista do desínteres
se da maioria dos clubes
filiados, o Campeonato da
la. Divisão de Amadores
não maís será realizado es

te ano. Findo o TOrneio
'Delfim de Pádua Peixoto,
a Liga encerra o ano es

portivo, segundo o presí-

Miries vence e enfrenta a Sadia."
,

Redimíndo-se do insu
cesso da estréia no hexa

gonal final do Campeona
to Catarinense de Futebol
de Salão em que foi der
rotada pela Perdigão, 3 a

2, em Jaraguá do Sul, a

A.D.R. Mirtes goleou sá
bado à noite, em Itupo
ranga, ao Moitas local, pa
la placar de 6 a 3. A vi

tória foi construída atra
vés dos gols anotados por
Juquínha, Fernando Ceará

(3), Celinho e Bujíca. des
contando Lourenço (2) e

Edésio para o -Moítas. A
Mirtes _ que tem meta de

chegar pelo menos ao vi

ce-campeonato � formou
com César, Juquinha, Fer
nando Ceará, Bujica (Pi
che) e Celinho.

Comerciários

Nos demaís jogos da ro

dada,
.

Elase lx5 Sadia e

Perdigão 3x1 Cruzeiro, fi
cando a classificação as

sim: 1ç Perdigão e Sadia
com 4 pontos; 3°. Mirtes
e Blase 2 e 59 Cruzeiro e

Moitas nenhum ponto.
Neste día 29, jogarão Per
digão :X Moitas, Cruzeiro
x Elase e Sadia x Mírtes,
este em Concórdia, onde a

equip.e jaraguaense já se

encontra. O jogador Moa
cir vai retornar a equipe
da . Mirtes, que no día 6
enfrenta o Cruzeiro, em
Joaçaba, para, no día 13,
medir forças com a Elase,
em Jaraguá do Sul, encer

rando a participação nesta
fase.

decidem o· certame
Encerrou-se no dia 22, a Empregados do Comércio.

segunda fase do Campeo- O quadrangular final,
nato Municipal Aberto de disputado dias 30/10, 06 e

Futebol de Salão (P,eladão), 13 de novembro, acusou

que apontou as oito equi- igualdade entre Zonta,
pes à fase seguinte do .Supermercado Lenzt e

certame, já iniciada. Clas- Breithaupt, o que obrigou
sificaram-se Tresmaíense. a realização de um trían

Confecções' Neuza, Jara- guler, iniciado dia 20, com
guá, Mirtes, Plnguela, Pín- a vitória do Zonta, 4 a 2,
guins, Rei dos Botões e. sobre o Breithaupt. nos

Atlético. Por outro lado, pênaltis; quinta-feire, dia
continuam as disputas do 27, jogaram Zonta x Sup.
4° Campeonato de Futebol. _

Lenzí e dia 04 de dezem
de Salão dos Comerciários bro, estarão frente-à-fren

d,2 Jaraguá do Sul, patro- te, "Breithaupt x Sup. Len
cinado pelo Sindicato dos zi.

No período de 18 de ou-

tubro.a 12 de

novembro,·u
EMPREGADAS DOMESTICAS

o Clube Jaraguaense de Procuramos para odmlssão imediata, com refe-
Xadrez, presnndo pelo Sr.

rêncías. Tratar Rua CeI." Procópio Gomes' 290 (A
Märío Mahfud, e que tun, .

Comercial).ciona anexo ao Cíne Ja-

raguá, realizou um torneio
interno, organizado pelos
enxadristas Aleeste Berri,
Aldo Prada e José Cons
tância de Albuquerque.
Após as várias rodadas, o

resultado final foi o se

guinte: campeão Marcos

Mahfud, vice Aldo Prada,

seguindo-os Sílvio Kleine,

Rogério Vicente, Roberto
. Oliveira D'Aquino, Aleeste
Berrí, Siegfried Kreutzfeld,
Ivaldo Kuczkowski, Heinz
T. Taeschner, Paulo Perei-

ra, Oscar Mendes Filho e

José Constâncio de Albu-
-.

querque.,

A premiação foi doada

pela Estofados Mannes. O

enxadrismo, que em Jara

guá do Sul revelou gran
des nomes, inclusive com

ótimas colocações em cam

peonatos, torneios e jo
gos abertos. inicia a sua

volta, existindo amplas
perspectivas de participar
no próximo ano, em Cri

cíúma, dos Jogos Abertos
de Santa Catarina. A Di

visão Municipal de Espor
tes pretende íncentívar a

modalidade, acreditando
no potencial dos enxadris
tas locais.

O Clube Jaraguaense
de Xadrez, inclusive, ce

derá as suas instalações
para a realização do xa

drez masculino da 5a.

Olimpíada Sesiana Jara

guaense (Oliseja), nos días

1°, 02 e 03 de dezembro,
em que estarão disputando
o título da modalidade as

empresas Malwee, Carro

çarias Argi, Weg Máquí
naa,e W.eg Motores. CSM

Máquinas e Seara Indus
tríal.

COII Delfill
dente' Waídemar Vieira.
Para o próximo ano," po
rém, a entidade realizara
prímeíramsnta o certame
da prímeíra divisão e após,
o da segunda.

C. J.l premia
US leibures

Vôo livre,' Dova etapa em Jaraguá
Neste .

fínal-de-semana so da Vila Baependi. No
(29 e 30), o Jaraguá Clu- dia 22 passado, acontece
be de Vôo Livre, Associa- ram as provas de cross

ção Catarinense de Vôo country (distância Iívre),
Livre, com patrocínio da que consiste no piloto al
Secretaria de Educação, cançar a maior distância'
Cultura, Esporte .e Turis- possível das rampas de
mo e apoio do "Correio salto.
do Povo", realiza em Ja- Hoje e domingo, no en

raguá do Sul, a 2a. Etapa tanto, as asas deltas vol
do Campeonato Catarí- tam a colorir a cidade, de
nense de Vôo Livre, com vendo novamente atrair
de.scida no campo de p_o_u_-_.:::g_ra_n_d_e__:p,-u_'b_l_ic_o_. _

Mari UnissexCabelei.reira
Serviços de cabeleireiros para homens e se

nhoras com manicure, pedicure, maquilagem, de
pilação, limpeza de pele e massagem. Comércio

varejista de 'cosméticos e artigos de perfumaria.

Rua Erwino Menegotti 66 _ Jaraguá do Sul,

Persianas Engler
ESTEIRINHAS HORIZONTAIS E VERTlCAIS,
PAINIDS PARA DIVISÖES-TODAS EM MADEI
RA. PERSiANAS HORIZONTAIS E AGORA, COM
EXCLUSIVIDADE, AS VERTICAIS EM ALUMl
NIO E JUTAi PORTAS SANFONADAS EM VÁ- II

RIAS CORES E BOX PARA BANHEIROS.

Nós consertamos também a sua persiana.

Faça-nos uma visita ou Iígue-nosl

Rua Max WHheIm, 869 _ Fone (0413) 72-0058

Jaraguá do SuI-SC.

BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO

EDITAL DE CONVOCAÇÄO

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 n" 85, nesta cidade, à realizar-se �}O

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

primeira convocação ou às 19:00 l;oras em s;
gunda convocação, com qualquer numero de. so
cios presentes, pera deliberarem sobre a seguinte

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

Devanír Danna

l Presi�eíite do Conselho Delíberatívo.

Tem ga� nova em Jaraquá
P. S.EquipamentosparaEscritórioLtda.
.' Venda e assístêncía técnica em geral. .

�oja R. :rres. Ep�tádo Pessoa, 419

! -
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vallazí, José Zeferino Pe
droso e Jarvis Gaidzínskí.
O PF:t. colocou na Assem
bléia Vânia de Oliveira,
Júlio César Garcia, João
Raimundo Colombo, César
Souza, João Romário Car
valho e Sidney Pacheco.
O Partido Democrata Cris
tão '(PDC) fez o deputado
maís votado do Estado, o

empresário Francisco Mas
tella, enquanto o POT ele

geu Nodgi Pellízettí e o

PT elegeu Luci Choinack,
uma agricultura do Oeste,
qUe somou 6.06"8 votos.

Is Inotações de Flávio José Os candidatos eleitos eDl Santa· Catarina
-'- COÍÍf sorriso de orelha-à-orelha coma eleição

do xará Adernar Duwe, o vereador Adernar Winter,
ferrenho defensor da candidatura vitoriosa,

.

por ele in

dicada, agradecendo o apoio e votos recebidos; ainda,
está contabilizando os lucros das apostas e as cente
nas de cervejas que ganhou, fácil, fácil.

- Winter, o maís votado em 82,' foi também um,
dos graudes responsáveis pela vitória de Duwe. Presí

qente da Câmara, Ademar tanto poderá dar o seu de

cisivo apolo a Ortval Vegini como a Marino Lenzi, para
sucedê-lo na presidência, a partir de fevereiro. Marino
é o que está mals cotado para o cargo.

- Continua repercutindo intensamente a enxur,
rada de votos em branco e nulos nas últimas eleições.
Eles são uma advertência da sociedade às elites poli
tícas e por sua causa, muitos candidatos- deixaram de

se eleger ou se elegeram em função da diminuição do

índice de votos necessários.

- Em Santa Catarina, a regra também se cum

priu. Para o Governo, houve 348,076 votos em branco

e 15.736 nulos; ao Senado, 1.145.661 brancos e 291.210

nulos; para a Câmara Federal; 384.186 brancos e 123.976
.

nulos e, para a Assembléia Legislativa, 359.967 bran

cos e 1.23.492 nulos. Dá no que pensar ••.
:_ A nível regional, o fenômeno repetiu-se. Nas

244 urnas de Jaraguá, Corupá, Guaramírím, Schroeder
e Messarandube, num universo dê 59.528 eleitores, hou

ve 57.218 votos em branco e 16.250 nulos, somados to

jos os cargos. Foi para o Senado, também, onde o f.e

nômeno apareceu com maior intensidade.
.

- O "embrulho" que o governo lançou, como

medida de ajuste do Plano Cruzado, continua renden

do protestos. Vítoríoso çom uma avalanche de votos,
o PMDB já sente a reação .negatíva do eleitorado, que
se viu traído, Questiona-se'multo a inoportunidade do

momento, que esfriou vitórias e esquentou cabeças.
- Correu no meio da semana notícia do ingresso

de Paulo Bauer, deputado el�ito pelo PDS, ao PFL. A

informação foi desmentida pelo próprio, muito embo

ra não descarte a possíbilídade de filiar-se a outro par
tido. Tudo vai depender, como afirmou, da ação do seu

.

OJUpO político, doravante.
"

- Aldo Pasold, de Schroeder, foi '0, único pre-

feito pedessista da região a mostrar a sua liderança,
ratificada nas urnas. TOdos os candidatos apoiados fo

ram vítoríosos, com votação expressiva. As grandes
decepções ficaram com Guaramirim e Corupá. Jaraguá
confirmou e Massaranduba é governado pelo PFL.

... - ...Em Massaranduba, para o governo, o PMDB

fez 2.370 votos, o PFL 2.090 e o PDS 690. A diferença
entre PMDB e PFL foi de 280 votos. Como os votos do

PDS foram quase todos conseguidos' pelo ex-prefei�o
Dávío Leu, ganha as eleições em 88 quem conseguir
trazê-lo a seus quadros. A sorte está lançada. .

- Passadas as eleições e conhecidos os resulta

dos, o pleito de 88 já entra na ordem do dia. O PMDB

deve sair com' Ivo Konell e os demaís partidos pode
rão coligar-se para a formação de um bloco monoll

tíco. Neste aspecto, as semanas e meses. seguintes serão

pródigas em conversas e conjecturas..
- No âmbito do lagíslatívo, não são poucos os

que têm intenção de sair candidato. Um deles: por
exemplo, o pedessista Reno Riegel, com o seu índe

íectível bigode, não esconde o desejo de concorrer em

88, pela legenda do PMDB, pela região da Barra do

Rio Cerro. Como Reno, existem muitos interessados.
- Prefeito Durval .Vasel, Hel escudeiro do go

vernador eleito Pedro Ivo, não sabe se Jaraguá fará

parta do primeiro escalão. Acha o Prefeito que obtendo

verbas para obras prioritárias dos governos estadual

e federal, suprirá eventual cargo que algum [aragua
ense vier a ocupar, a partir de março.

ANTES DE TOMAR lJMA

DECISÃO" TOME UMA

DECISAO INTELIGENTE.

'eàlé SISSE

o mE encerrou domín

zo à noite a computação
final dos votos. Em .Santa
Catarina, de um colégio
eleitoral' de ,2.302.270,' vo
taram 2.222�6I:Q>5, regístran
do-sa uma abstenção de

3,46%, a menor. do País.
�P�Ja ".Q., Gov�ÁnQ_.J dQ. Esta

io;I
do, foram computados ....
348.076 votos em branco e

...7�.i136", ... ilw(i)s. Pedro Ivo

Campos, governador elei
to, recebeu 836.41lf 'votos,

.

Vilson'Kleínübíng 551 :423,
Amilcer-Gazaníga 298.702,
Raul Guenther: 50.139 e

Acáeio Bernardes 12'.005
votos.
Para o 'Senado,- ..foram

. eleitos os candidatos do
PMDB _. Nélson Wede
kin, com 521.201 votos e

Dirceu Carneiro, com, ...
566.803 votos.· -O {>MOB
também ficou COrIl a maio
ria na Câmara Federal.sno
ve deputados, sendo eles
Luíz Henrique (o maís vo

tado), Vilson de Souza.
Alexandre Puzyna, Eduar
do Moreira, Paulo Maca
riní, Renato Vianna, Fran
cisco Küster, Walmor de
Lucca e Ivo Vanderlinde;
o PDS elegeu quatro _ An
tônio Carlos Konder Reis,
Artenir Werner, Henrique
Córdova e· Ruberval Pilo
tto e o PFL três _ Victor
Fontana, Orlando Pacheco
e Cláudio Avila da Silva.
Na Assembléia Legisla

tíva. apesar de .eleger 19
deputados" o PMDB ficou
em désvantagem. Os alei
tos pelo partido foram Rau
lino Rosskamp, Juarez Pur- ,

tado, .Ademar Duwe, João
Mattos, Irai Zílio, Valdir

NA SCAR, AUDIÇÄO
MUSICAL,' DIA 4 .

Quinta - feira proxlma,
dia 4, às 20h, na Casa da
Cultura; a audição musí
cal de encerramento do
ano letivo da Escola de
Música da Sociedade Cul-.
tura Artística, em home
nagem ao 30\> aniversário
da SCAR. O programa pre
vê a execução de músicas
clássicas. como Sonata Fá
M e Concerto em Lá m,
de Antônio Vivaldi; Sona
ta n9 9 _ Sol M, de Giu

seppe Sammartini ; Minue
to (autor desconhecido);
Marcha Militar op 51 n" 1,
de Franz Schubert; Radetz
ki _ Marcha op 228, d€
Johann Strauss; O Trote
do Cavaleiro OP 140, de
Fritz Spíndler:., O Guara":
ní., de Antônio Carlos Ga
mes e, Grande Fantasia

,

Triunfal sobre o Hino Na-'
cíonal Brasileiro, dê L.M.
Gottschalk. Alunos e pro
Iessores participarão da
audição, aberta a toda a

comunidade interessada.

Barette, João Macagnan,
João Gaspar Rosa, Dereie
Knopp, Stélio Boabaíd, Li,
rio Rosso, Paulo Afonso
Vieira, Rivaldo Maccari,
Aloísio Piazza, Nélson
Locatellí, Lauro de Brito,
José Luiz Cunha, Gaspa
rino Raimondi e Nilton
Jacinto da Silva. Pelo PBS
elegeram-se Heitor Sché,
Altair Guídí, Leodegar Tis
coski, Pedro' Bittencourt
Neto, Otávio Gilson dos
Santos, Hugo Biehl, Paulo
Bauer, Ivan Razolin, Wil
son Wan-Dall, Mário Ca
A PEDIDO

E agora
Nas vésperas das elei

ções; alguns dissidentes
do PMDB já contavam'
vantagem. Para-estes "an
tijaraguaenses", Duwe não
seria eleito, e o prefeito
Durval Vasel seria derro
tado. Seu prestígio ficaria
comprometido. E mais: O
presidente do Diretório do
PMDB, Ivo Konell, viven
ciana uma situação um

tanto incômoda. Reginaldo
Schiochet (ex"vereador),
como é do conhecimento
da população jaraguaan,
se, atacou veementemente
·0 candidato Ademar Du
we e,' indiretamente, cha
mou o povo de desinfor
mado e desatualizado ...
"por fora", Os números
das urnas, no entanto,
comprovam algo bem di
ferente: em Jaraguá do
Sul, 14,162 eleitores de
monstraram, de forma lí
vre, democrática e direta,
quem é quem em termos
políticos.

.

A propósito, mesmo com

a ajuda financeira, carim
bo do ex-vereador, distri
buíção de cédulas e outras
recomendações. .. não foi
possível arranjar mais de
163 votos para o seu can

didato Raulino Rosskamp.
em Jaraguá do Sul. E ago,
ra, Reginaldo: ... Cadê a

competência e o prestígio

dissidentes . . . ?
políríco, onde está a ex

pressiva votação para o

seu candidato "de fora que
está por dentro" em Jara
guá do Sul ... ? "Falar é
uma coisa, fazer é outra
bem diferente!".

E à famosa dupla FO-ME
de poder e competência
(Fügaça e MEnel) e Cia.
Ltda., em função dos 563
votos de Coelho Neto,
também de fora, até parece
piada ... admitir que, com
tanto barulho e encena

ção, tenham tentado atra

palhar maís uma estrondo

.sa vitória de Durval Va
sel, Ivo Konell e Equipe,
A questão agora é expli
car ao Coelho Neto por
que não foi possível al
cançar os 4 mil votos pro-'
metidos. ,

E, para finalizar, lamen
tamos que Stélio �oabaid,·
também apoiado pelo dis
sidente Roland H. Dorn
busch, tenha obtido ape
nas 51 votos em Jaraguá
do Sul. Como vemos, a

"justiça tarda, mas não fa
lha ... quem trabalha ven

ce! Quem conversa fiado

desgasta a própria imagem
e se apaga politicamente.
Saudações peemedebistas
e até a próxima. (Comis
são Executiva do PMDB!
Jaraguá do Sul).

Sindicato dos Contabtl1stas de Jaraguá do Sul
EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Pelo presente Edital ficam convocados todos
os associados do Síndícato dos Contabilistas de

Jaraguá do Sul, pare reunirem-se em Assembléia

Geral Extraordinária, no próximo dia 03 de de
zembro de 1986, às 15 horas em primeira convo

cação, ou às 16 - horas em segunda convocação,
110 mesmo día, na sua sede provisória sita na Av .

Getúlio Vargas, 621, eni Jaraguá do Sul, pare to
marem conhecimento e deliberarem sobre a se

guinte ordem do dia:
19 _ Leitura, discussão e votação por escrutínio
secreto, da proposta Orçamentária, para o exer

cício de 1987; ,

29 _ Leitura, discussão e votação por escrutinio

secreto, para aprovação ou não das contas refe
rente aos exercícios de 1982, 1983, 1984, e 1985;
39 _ Outros assuntos de interesse da classe.

Jaraguá do Sul (SC), 20 de nov.embro de 1986.
Ilário Bruch _ Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




