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.

'Chapéu,

Mesa Diretorà da Câmara
de Vereadores de Jaraguá:
do Sul, em 2.2.87, eu, Orí
val Vegini, v:enho a pú
blico com a finalidade de

prestar OS seguintes'escla
recimentos:
,lq) A minha posição no

episódio da eleição fpi in
compreendida pela dire
ção municipal do PMDB e

pela edmínístração da Pre-:
feitura, pois com a preo
cupação de eleger como
presidente da Câmara de
Vereadores de Jaraguá dó
Sul um elemento da ban
cada do PMDB, e vendo
que, as articulações "da
bancada do PDS íríam in
viabilizar' tal objetivo, ti�
ve que romper um com

promísso escrito com meus
companheiros de pertído,
uma vez que havia fortes
evídênclas de que um ou
tro membro de meu par
tido iria v:otar em caiídi�
datos do PDS; 29) Passada
a eleição, em que tive oí
to votos para o meu nome
e sete

.

para o Sr. Lauro
Síebert, fui surpreendido
pela demissão .' de minha
esposa das funções, que
ocupava na Prefeitura Mu
nícípal e, num ato -de re...

volta e como forma de
desforra convoquei a im
prensa, passando naquela

Magoado. e .revoltedo . oportunidade a fazer de-
com as atitudes de com- clarações caluniosas' e di

panheiros de partido, den- famatórias, totalrilente des
tre os quaís Ivo Konell e cabidas centra as pessoas
Durval Vasel, como citou, de Durval Vasel, Ademar
o presidente da Câmara Duwe, Ivo Konell e Luiz
de Vereadores Orival Ve- Alberto Oechsler,

.

. gíní, encaminhou na quitt- A nota é concluída com
ta-feita e foi deferido na o' seguinte: 39) Quero re
mesma data pela justiça parar a injustiça cometida
eleitoral, o cancelamento contra o Sr. Ivo Konell,
de sua filiação ao PMDB com as graves acusações
'de Jaraguá: do Sul. As . feitas e publicadas na edi
pressQes e a falta de res- ção do dia 07.02.87, no

peito a nossa pessoa. con- jornal "A Noticia", pois
tribuiram para estp toma- nada do declarado é ver
da de decisão e deixo o 'dadeiro, espero com esta
partido após mais dé-vin-'

.

declaração me redimir do
te anos de lutas. Foi unia' lamentável erro cometido
decisão que achei corre- e . também poder contar'
ta e por enquanto ficarei com o apoio dos' meus
sem pa�ido, aguardando companheiros de partido,
os. acontecimentQs, decla- ,neste momento difícil pelo
rou VeginJ..

'

qual estou passando".

Drival ,inlerlaVegin'i retraia-se e desaquece· crise
----------------�,��---=----�--�----�--------------�

, Jaraguá do Sul
.

viveu nell, os principais acusa-

Estacl·ooam·eo·to r'olatl·Yo e' I·OYI·a'y'el desde sexta-feira, día 6, dos, reagiram energíca-.
.

. .' "alta t�mperatura" polítí- mente e com provas Te- '

A Comissão Municipal tema' de Segurança de ca com as bombásticas de- bateram as acusações. Na
de Trânsito, em seu prí- Trânsito, onde a empresa elarações do presidente da quarta-feira à noite, com

metre encontro do ano, utilizará para o trabalho· Câmara' de Vereadores presença de 85% de seus

esta semana, aprovou a seus próprios guardas, nos Orival Vegini (PMDB), membros, o DíretôríoMu

criação de dois pontos de horários de pico de saída, contra o prefeito Durval :niciPal do PMDB reuníu-.
táxi em regiões períférí- A PM orientará: o Sistema, Vasel e o seoretárío da se para enalísar à' situação
eas da cidade, aumentando, nesta fase inicial de im- ,Administração e presíden- à luz dös fatos�' com a pre-
em quatro o número de plantação. te do Partido Ivo Konell, sença de Orival Vegini. O
veículos de aluguel na ci- . envolvendo ainda, o depu- clima era para a exclusão
dade. Os. pontos se loca- SEM ESTACIONAMENTO tado Ademar .Duwe e o do vereador dos quadros
lízarão na Vila Lenzi R,OTATIVO seu colega de baneada partidários, por indiscipli-
esquina das ruas'

.

Victor Luiz Alberto Oechsler. As na e traição, contudo, a

Resernberg e 'Padre Alber- O Geipot entregou os· declarações de Vegini cau- crise ínterna : foi apazi-
. to Jacobs -'- e na rua Erich estudos do estacionamento saram repercussão esta- guada com a eoncordän

August Lessmann, próxí- rotativo' no cenro da cída- dual ante a .gravídade das cia de Vegíní em retratar
mo a Weg II, entràda do de, concluindo pela sua denúncias sobre escända- se publicamente. .Um clí

Loteamento Centenário. ínvíabílídade técnica, haja los financeiros, favoreci- ma tenso cercou o encon

Cada ponto contará
.

com vista que ficou constatado. cimentos. e negociações de tro peemedebísta.
dois carros,' podendo, no que 87% dos carros que es- bastidores para a eleição "REPARANDO

'futuro,' ser empüado em taeíonam na área central da presidência da Câmara. INJUSnçA"
mais um cada 'qual. permanecem menos de :e que Orival foi eleito Uma nota de esclareci-

Aprovou também a CMT uma hora e apenas 13% presidente com Os votos. mento à opinião pública,
a ativação de uma linha maís de uma hera, per- do PDS e à revelia de um foi. divulgada pelo presi
de ônibus circular ligando centagem pequena para compromisso firmado, que dente da Câmara Oríve!
a Barra do Rio Cerro ao justificar a implantação do elegeria Lauro Siebett. Vegini. na manhã de quín,
Campus da FERJ, para o sistema, pelo menos por presidente. Em represália ta-feira, O texto, na inteT.

transporte dos . acadêmi- ora. A pesquisa do núme- a quebra do compromísso gra, é este: "Em face' dos
cos, somente à noite. A li.. ro de veículos estaciona-

.

formal, sua esposa foi de- lamentáveis econtecímen
nha será ativada no dia 9 dos será refeita, para mitida do cargo de auxí- tos verijicados, após a

de março, quando iniciam- acompanhamento' do seu . liar de administração do eleição é, renovação da
se as aulas. E pera a saída comporternento e assim Posto de Saúde Municipal 'OLTIMA HORA

,

dos funcionários do Par- nenhuma mudança será in- da Vila Lalau, onde ga- V··
·

dque Fabril Weg II, foi traduzida. dada a tnvíabí-: nhava Cz$ 2.060,00. eß'IDI sal o
aprovado pela CMl' o Sis- lidade técnica.

,

-;

DU:Nal Vasel e Ivo Ko.-
..

'..
I

SOY vai eliminar os ponlos crílicos de alalalellas PMOB'e Jarllua
A empresa serenco. dê

. Curitiba, entregou na úl
tima' sexta-feira o projeto
defiÍlindo a seção neces

sária à vazão da água .

e

implantação
.

de 'um bueí
ro celular de concreto ar

mado' medindo 2,40m x

2,OOm, com 41 metros de
extensão no tinal da rua

Frederico Bartel (fundos
da Dalmar), permitindo
agora qUe a Prefeitura
MuniCipal inicie' a obra
que eliminará o grave
problema de alagamentos
que se verificam nas gran
des exunrradas, como em

dezembro, quando várias
I casas foram tomadas pelas
) águas, provocando uma

: série de transtornos e

aborrecimentos.
A informacão é do· Se- '

cretärío de Obras e Via-
.

Marisol•.
ção, Afonso Piazera Neto, Em Nereu Ramos, foi
adiântando que a falta do concluída a pavimentação

.

projeto especifico é que da rua Luiz Sarti, a prin
impediu a concretização cipal daquela comunida
da reclamada obra. Piaze- de. com 18.280m2, que cer
ra informou também que responde a 1.828 . metros

foram
.

iniciados os traba- lineares. O títular da Se
lhos de implantação das cretaría de Obras e Via

galerias, terraplenagem � ção garantiu que,. final
pavimentação à paralele- mente, agora acontecerão'
pípedos

.

de ruas laterais a as obras do emíssárlo da
BR-280 (Rua· Joinville). rua Domingos da Nova,

. Se,rão beneficiadas com ,resolvido entendimentos
R813m2 de paraleleplpe- com um proprietário de
dos e 1.370 tubos, as ruas imóvel na desembocadura
Domingos Sanson. Carlos aa tubulação ao lado do
Blank, Germano Horst Cemitério Municipal. A
({que dá acesso ao Colé� abertura das valas e colo

gio Heleodoro Borges), e, cação dos tubos iniciam
ainda. a' Ernesto Emílio se na semana que vem,

Horst; localizada entre. as conforme AfonsO' Piaiera
ruas Domingos Sanson e Neto.

do P�M OB

Vo�ta as Aulas _ Redobre a Segurança e os Cuidados _ Prese1'WJ a Vldal. IRIIMI 'EXPOSITORES CROMADOS.
.

.

. MOVIMENTAÇÃO INDVSTRlAL.
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.xovos ASSINANTES DO jiCORREI<) 00 povo"
, .... '�'COin sorri-�o�d-e--o-r-e----m-e-n-t-o-s'-a-o-,,-p-r-e-si-d-en-t-e-O-s---n-e-n-e-W-a-I-te-r-L-e-it-z-k-eo-s

De passagem pelo Dep. amigas.' .Dínheíro, quando ._-lha-à-orelha pelo nasci- mar (Rosane) Vailatti e 19 e 'JJ cavalheiros.

de Circulação .do: "maís podia, Dão deixava faltar;
mento A,a filha Pauliné, o diretoria, pela recepção e - 'Para o Concurso,

antígo", encontra a díre- ao contrario, fazia ques-
jovem 'casá! amigo 'Eduar- pelos 25 anos do clube. Miss Jaraguá, no dia 1 de

ção �uas iIiteressantes re- tão de oferecer. 'porque,
dO (Mércia 'Menegottí - Cola grau pelo Cur- março, seis candidatas Já

novações .de assinaturas: confiava no empresariado -�chünkeJ Ferreira
'.

Horn. so de Díreíto do Centro se tnscreveram oficiâlmen-

1) _ Do'Dylton do Valle local. A dístäncía ,fei com' Foi na quarta-feira, día ii. de Ciências Sociais Aplí- te, Até o dia 20. quando

Pereira. de r f!lörianôpoUs, que conhecêssemos me-' às 12h25min" no Hospital cadas da Universidade Re- encerram-se as tnscríções,

que o acaso juntou num lhor a estampa do gran-
São José, pesando 3kg200 gíonàl de Blumenau, no ,�eflte número, certamente,

grupo. dos que formam, de funcíonárío. que sem- gramas e 52çm. A peque- dia: 20 próximo, às 20h, no , será maior. Tudo vem sen

atualmente, o NETI _ o pré foi, No exerciii:lo' teíJ:lt.. .na Pauline�,é neta, do ca- "Teatro CarlOs, Gomes, o .do preparado para o even-

Núcleo de Estudos da Ter-: porärío 'da Prefeitura, ele 'sal' erll.presá'ri�)'::S i: 'g o I { bacharel Gilberto Pfadi to.
'

ceíra Idade, organizado mostrou-se-multo .cioso, de (Ca c i I da Me ne g o t ti) Floriani, .a quem cumpri- - O casal Ivo e Nor-

pela. ,. Departamento de sua classe-de perfeito- ge- Schünke.' Muita saúde e mentainos. ma Ewald. ele presidente

�PO!Q à Extensão. da Pró-
�

rente. Quando esteve em \
os noss.os 'pafêbénsl. - 'Martins Kienen foi do Clube de Diretores Lo

R�it6RaL:_�e Pesquisà e Ponta Grossa, o' ";A% de -.
DIa 20 prõxímo, na reeleito, para maís um jistas de Jaraguá do Sul

Exteft�ãÓ; da Universidade Oura"; excursionöU: à .Igreja Evangélica Lutera- mandato na presidência (por sinal de idade nova,

Federai de Santa Catarí- Princesa' das Alterosas e
na do Estreíto-Plortanô- da Soe. Vieirense. O vice- dia 13), comemorou no dia

na, Dylton acompanhado ali aconteceu -ume bélit-à potís, o casamento dê Ma- presidente é H a r b I d o 3 de fevereiro os 25 anos

do Alvim, .Schroeder � conf:rat�m�izélçãQ.. a .que,
rlvoD.e ,Matildes Nau ,. 'E! Stein, secretários Arno .de Vida matrimonial. Nos

João Jaime' dos Santos, também, compareceu o Ci- Roberto -,OUä Kroon, n� Floríaní e Sebastião Krau- sos cumprimentos.
formam. na atualidade o cero. Assim está. registra- Ibos de :Abel José '(Matil.;. se e tesoureiros José Lino ..:. César Silva, também
trio de debatedoreS 'das do no Resumo das Atlví- des) Nau e de 'Hemmé Faustino, e WoHg an g organizador do Miss Jara

aulas do NETl, sem con- dades que assb;J.aloU es 30, (Wlen�ke) Kreón, O geni- Riedtmann.' guá" reabre hoje à noite

tar os demais. em número anos _ o .Jubíleu .de Mar- tor do noivo"é membro ,:...' Serãneste säbado, às (dia 14) a sua boate Cäe

elevado, que representam, íím, ,do "Az de Ouro", do RC Fpolís-Bstreíto 'e à 22' horas,' na Socied.ade sar's Club, trazendo como

reunidos, numa. verdadeira agregado, ao . Clube Atlétí-: recepção, aos 'conviväs' Atiradores de Corupä, á novidades neva decora

parada, O bom' aluno co Baependí ';;"'," período dar;.s�� na' ': Chácata 'do escolha da;Garota Sweeter ção, novo som e luzes

Dylton tornou-se nosso as- de ,09.05.13. a 0(l.05.78. Dr. Norto.n S� de Souza, Som 81". O ,k'älemão" bem ao gosto da galera
sínante (o que é boml),:e As págbi.as 25,a ,28. OINE� no Km 185 da BR-IOt. .

'

Hei,ns, parey todos os fI- da cidade.

manda aquele recado para GUE, o poeta de panel-a '.":' Foi concorridíssima nats de semana agita a - Orquídófílos de Ja

o seu pobre colega: 'J''Na de pressão, descreve em � .assínação ,do jubileu de moçada corupaense, Pres- raguâ do Sul e região mo

oportunidade em que me 3�1 quadrinhas, o que, foi prata do Líons Chlbe Ja- ligie esta nova promoção. vímentam-ss para . a .for

tomo assinante do Cor- a visita ao Grupo, de Bo- raguá do Sul-Centro, que - Neste sábado. tarn- mação da AJAOR-Asso�

.reío do Povo quero enviar Ião "Os, Leões", -jogadas reuniu pera homenagens bém, a Soe. Vieirense pro- cíação Jaraguaensé Ama

o meu abraço ao '''Menu- nas canchas .do Clube. Lá os ex-presidentes, ex-só- mova :Baile de Rei do Ti- dora de Orquídeas, que

do" Barão -: Fritz ;_ VOI!. tudo ,está lembrâdo' o que cios" socios fundadores, ro, com 'música da Bandi- reunirá os apreciadores
Schinöckel esperando) vê� de' bom, de ruim e de hi- clube!? padrinhos e' afillia� nha Verde Vale, de Po- desta belíssima espécime
10 muito ativo no NETII lariante aconteceu no dia

- dqs, na terça·féira à noi� meróde. João Nélson Sta- do reino vegetal. Avante e

,81". Acertou,;Companhéi- 14 de setembr.or- ,de .. 1914. te, no Itajara. Cimpri- vis é o "rei", Mal:tins Kie- ' sucesso!.
---',... .,

rol 2)' _ Do CícerQ Ferrei. puas quadrinhás ial.�m-do
ra, do Banco do -Brasil, 'de Cícero, então· 'gerenie ,do
JoinVille, um 'cartão ,da BB de ponta33:rossa: nGa�
gerência. em. que cOmurií- nllou- o Loreno,,' bom bo
ca a" sua aposenta:doíJ�:, lt)nísta r / Soube' assentar -a
após -3� àrio-s (ie 'sentiç(i, r�donda ho' lugar certo; J,
2 anos passados ir trente Recel:>,eu premip e. foi les�
do Banco ein Jaraguá. Ré- tej.q_dQ, .GOmO artista, / �Até
toma 'à. ': Curitiba '-"�' aci (> Cicer.o Ferreira. Y�io prâ
co:p,vlvio" dê �eús filhós .;� 'ver a,coisa de p�rto, _All_!
netos. T�rei mai�l tempo Sim! O Cícero'é um cara
para visitar meus ta-Íl.t-Ós bacana / Ö 'lna'ior' gerente
a:migos' 'qUe ,deixei:nessa do BB de J�raguá I É de

maraVilhosa cidaaé'·�de;Ja� Santos e não de Copaca-
. ragúá". Pará qtie:m Ílãõ' �iá':' oana / Foi a melhpr coisa
bé( o Cíéero :v'éio' pár-a Sii': que P.G. poupe àrranjálr:'
raguá quando á Cidi:lãe. c� Ainda' está vàlendo' hoje,
meçoú a

-

êxplorur,' �hidlis'� Cícero!
ttÜlline'rite faläÍido; ::pór ele

'

,,:-Aos dois Amigos Q ágra
UID: -dós grâíúféS 'ö'àrüãrles deoimento por no&. 'acom
do nosso"�êresci1ílentQ( / $.. pänharem na luta do dia�

'pqfta de: suá"géiêhé-lâ�êm- a-dia; em busca :de'melh<>r
'pre '�stevé abêdã;e:'ele:';à entendimento' e .·c0mpre�
'inéentivar' - 'êom '-paravr'â� ensãö entre os;' hömens.

.. Mamãe Coruja ....
Roupas, perfumes, bijouterias, artigos', para

, presentes. " -

Tudo para o' público 11ifantó _ ju'Venil.
Recebemös Cl 'linha da gatinha "m;lLLO KITTY" ,

.

colÔilias' - skampoos::.. sabonete.,. espuma de banho. '

Suas fórmUlaS- suaveS foram testadas para não:l,rri-':
tar a pele e os cabelos das crianças. -

. Rua· Barão dÕ"Rio'·Branco, .68 i. Fone '.72-0695' ,

Jaraguá do Sul-SC�

·João "e CASAMENTOS On-

" Agora �m suas novas :instalações na Mare
('hai DeOidort) 819, vestindo elegantemente seus

. filhos, com 25% de desco�t9. até 16 de fevereiro.
Aproveite, a promoção.

'

tem, dia 13, às 20h, -na

Matriz, João Ricardo
Iamin e Thaisa' Barros Pi
nhó e no Rio Molha, 20h,
CláUdio Piazera/Cerize Be
atriz de Oliveb:.a. Neste
(uà 14, na Matriz, 16h15-
Celso' Bortolott1 / Samara
de Souza. I1h15-Gilmar
Stinghen/Veneranda Lan

ga e às 18h-lldson Erd
mann/Odlléia Giovani Nu
nes. Na Barra, I1h-Saul
Florentino / Alzenira Jor
dan e às 11h30-Dimas
LUiz Mader/Suell Maieus

de Souza. No Rio Molha,
20h, Vilson Celestino/Ân
gela ,Mielke. 'Ná. Igreja
Evangélica - Centro, . U�h,
'Nélson Krogel/Carmelane
Steinert•

, Jóias" rel(lgios" pulseiras, anéis, al1ançáS,
�ptata:da, artigos em ouro' e tudo' () �ais para .

presentes na
'

R,el,oioa.ria·
Mare,chal Deodoro 443 e, Getúlio Vargas ,:p,Q' 9

Bafão doRio'Branco"sala 4,

FONE: 72.2607

Sorv.eteria :K:i�Delíciâ-
- '

'

Rua Joinvllle inC} 2.680 __ 'Öefl'oilte,:da Anvég.
junto ao Mercacl,ão,Mal)1aß.,
�,�"

Em Jarâgua do �ul"UJIla nova opção para você.
'

Ven?a, comprove e usufrua das saborosas sensaçõ,es·Ki-Delida.
ACEntamos encomendas para festas, aniversários, casamentos e

tros acontecimentos.. ,

ou�
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J'araguá do Sul - Semana de 14 a 20 de Fevereiro/1987 CORREIO DO. POVO

Durwal asspme.· AmvaU 'de'end,en�8 a inte'g,ração e· o associativismo· munici'pal
Assuntos admínístratí- ríano Devigilli (Guarami

vos e eleição da nova dí.�: rim). Os delegados junto
retoría foram a tônica' a FaCAM são Aldo Pa-

.

das assembléias ordínáría sold, Durval Vasel e José

e sxtraordínéría' da ASSQ" de';Aguiar.
cíeção dos Municípios do O novo presidente da

Vale do Itapocu, reelíza- Amvali prometeu a ínte
das dia 6 em dependên- gração dos municípios do
elas do Centro Empresa- Vale do Itapocu, com o

ríal de Jaraguá do Sul. apoio e a compreensão
·Para a diretoria, a chapa dos seus integrantes e re
oficial apresentada foi· velou sua disposição de

aclamada, elegendo-se pre- auscultar o governador
sidente o' prefeito de Ja- eleito acerca do assoeía

ragué do Sul Durval Va- tívísmo municipal. para o

sel, 19 vice-presidente Ze- quäl sugerirá que dê a

ferino Kuklinski de Mas- máxima importância, pois
saraduba e 'lJ vice Aldo entende que ii ação das
Pasold. de Schroeder, O Associações somente be
Conselho Fiscal-Efetivos é neffelos traz aos muní

integrado pelos prefeitos' cípíos. principalmente os

Walter Régis (Barra Ve� de pequeno porte, que'
lha), Albano Melchert possuem estrutura finan

(Corupá) e José Prefeito' ceira, material e de pes
de Aguiar (Guaramirim); soal aquém das suas' ne
como suplentes do Conse- cessídades,
lho, os presidentes das Câ-
maras de Vereadores _ MOVIMENTO
Valcelir Diomar Moraes 'ECONOMICO E lCM
(Barra Velha), - Ermínio
Moretti (Corupáj e Vale-

do Itapocu Ja têm em

mãos a listagem de todas
as empresas cadastradas
no Ministério de Fazenda
e que deverão apresentar
até abril as Declarações
de Informações Econômi
co-Fiscais, ou seja, reve

lar o movimento econômi
co relativo. ao exercício
de 1986. Este trabalho es

tá sendo antecipado, dian
te da importância que re

presenta para a fixação
dos índices de retomo do
ICM. Todos os responsá
veis pelo movimento eco

nonneo farão' um treina
mento, buscando aprimo
ramento, agilização e mo

bilização das empresas e

órgãos envolvidos no pro-

learesc ven.de
,

_

mudas de café
As Prefeituras do Vale .

O Escritório Local da
Acaresc adquiriu. junto ao-

Colégio Agrícola de Cam
boriú, três mil. mudas de
café caturra (porte baíxo),

mês), a maís praticada, que estão sendo vendidas
passou de Cz$ 13,9� para ao preço de custo, na sua

Cz$ 30,00, ao passo que o sede, localizada .ne" rua

consumo básico até 20m2, Rio Branco. Na Acaresc o

o valer é de Cz$ 17,00.' ínteressado adquire as mu-

A ligação de' água foÍ' das, recebe a autorização'
para Cz$ 1.210,00, a mu- e orientação para apanhá
dança de ligação até 2 las no Parque Agropecuá-.
metros Cz$ 110,00 meís as rio, onde estão desde a úl
peças, a religação por tíma quinta-feira. E como
corte Cz$ 66,00, mudança em anos anteriores, a Pra
de 'ligação na rua: Cz$ .. . feitura Municipal colabo-
462,00 e assim por diante. ,

rau, transportando-as gra
O decreto que altera: os tujtamenta de Camboríú a

valores acha-sé publicado Jaraguá do Sul.
na página oito desta edi-
ção. EXAME DA AGUA

Tarifas d,e água sofrem aumento
As tarifas dé água .e de-

_
maís serviços do Serviço
Autônomo Municipal de

Agua e Esgoto, assim co

mo as taxes, foram rea

justadas, com efeito re

troativo a partir de 1:9 de
fevereiro, incidindo sobre
as contas emitidas a partir
de março. Os valores co

brados anteriormente da
tavam de 18 de dezembro
de 1985, portanto, bastan
te defasados com a. reali
daäe atual. Assim, a tari
fa do consumo até 10 me

tros cúbicos (10 mil litros!

Biblioteca: bo·m _ movimento' 'em 86
A Biblioteca Pública

Municipal "Rui. Barbosa",
promoveu 16.542 empréstí
mos, 5.334.consultas e 273
novas inscrições durante Q
ano passado, superando a

média dos anos. anteriores.
Somente em janeiro, fo
ram 959 empréstimos, 30
consultas e 15 inscrições,
segundo a bihliotecária
encarregada do setor I que

A Acaresc. através do
Programa Criança

-

Rural,
promoveu durante todo o

ano passado, a coleta e

análise da água consumi
da nas 'escolas municipais
de 19 grau, cujos resulta
dos encaminhou .a Secre
taria de Educação, Cultu
ra, Esporte e Turismo. Na
Comunidade de Jaragua
zinho, no final de 86, G

Criança Rural desenvolveu
a coleta e análise da água
consumida em trinta famí
lias com crianças em ida
de escolar, para verificar
a contaminação, através

redução de 0,5% do con- -dos exames bacteriológi�
sumo total de energia. A cos que contou com a co
próxima meta é a institu- laboração do Sainae�

.

cionaiização definitiva '<ia
horário de verão no Bra: Os resultados serão dis
sil, como já acontece au. cutidos com

-

à comunida
tomaticamente nos países de neste mês de feVereiro,
europeus. assim coroo meios para

evitar a contaminação e a
. O fim do horário de. ve- .. descontaminação dos po
rão foi antecipado devido ços existentes.
ao início das a.ulas.

.

informou que a partir ele
março o atendimento vol
ta ao horário normal; qual
seja, de . segunda � sexta
feira' das '8 às 19 horas e

aos sábados das 8h. às
l1h30min.

.

Até o final. de feverei�
ro permanece' o horário
de verão, das 12 às 19h,
de . segunda à sexta-feira,
fechando aos sábados.

.

Terminou o horário ·de verão
Esta foi a última sema

na de horádo de verã(i).
A meia noite de ontem,
sexta-feira, todos os reló-

.. gios fotam atrasados em
uma hora e o Brasil voltou

.

a hora normal. O horário
. de verão conseguiu o

mesmo sucesso do ano

passado, com uma econo

mia de até 4% nas horas
de maior co:qsmno e uma

\
.

cesso.

A propósito," a secreta
ría-executíva da Amvali
divulgou o retorno do
ICM creditado aos muni
cípios no dia 10 passado,
terça-feira. Oe um "bolão"
de Cz$ 169.345.752,00 pa
ra ser rateado aos 199 mu
nicípios catarínenses, os do
Vale do Itapocu recebe
ram os seguintes valores:
Barra Velha Cz$ .

It3.004,OO,1
"

Corupá Cz$
366.44700,

,

Qua.ramirirn
CZ$' 630.864,00; Jaraguá
do Sul Cz$ 6.172.060,00,
Massaranduba . ez$ ..: .....

401.712,00 e Schroeder
e-s 162.911,00. A cota do
Fundo de Participação dos
Municípios [federal] QO'
mês de fevereiro, será
idêntica a de janeiro; se�

gundo o que foi informa
do.

'

r.aulo defend'_ aulo-cunvocação da A(
o deputado estadual

Paulo Roberto
.

Bauer, do
PDS, criticou o PMDB por
não concordar com a auto

convocação da Assembléia
Legislativa neste mês de AUnmNCIAS COM
fevereiro, O que forçaria GOVERNADOR

'

os deputados a ínícíarem ': Na .semene passada. e
os trabalhos antes do pe- deputado' pedessísta partiriodo ordínárto legal, pre- cípou de audiências com
visto para 19 de março. o governador . Esperidião
Segundo Paulo, todos ÖS Amin, acompanhado dós
deputados do PDS, PFL, prefeitos de Guaramírim e
POC, POT e PT, mim total Schroeder. José Prefeito
de 21, são Tavoráveís a de Aguiar intercedeu 'jun
auto-convocação, que só to ao Governo do Estado

_Se viabiliza com mais seis uma ajuda fínanceíra ao
assinaturas. de deputados Hospital Municipal Santo
peemedebístas, "o que es, Antônio, para saldar .díví
tá difícil de acontecer: das resultantes da baixá
Assim, os deputados vão diária paga pelo INAMPS
receber durante um mês .

para as internações, ao
sem trabalhar, o que é in- 'pcisso que Aldo Romeo
justo", lamenta Bauer. Pasold tratou da constru-

ção .de UIDé,l nova linha,
via Celesê, ligando q '�u�
bestação de Jaraguä do
Sul (Tifa

.

da' Pólvora] a

Schroeder, pera abastecer
a. emergente índustrialí
zação do muniçlpio,. . que
está recebendo novas em

presas.

o repsesentants de Ja
raguá do Sul na Assem
bléia Legíslativa, que fi
xou residência ne Capital
do :estado." informou que
todos os finais de sema
na visitará as bases eleí
torals auscultando as quei
xas e anotando os 'proble
mas, . levando-os aos coaf
nais competentes para re

solução. Bauer declarou
ainda que não teve ínte
resse em disputar vaga na

recém-eleita Mesa
.

Direto
ra da Assembléia, .no en-'
tanto,' espera

_ participar
na vice-liderança de al
g1,lmas das oito comissões
.existentes, "desde que o

PMOB honre -

o critério
de proporcionalidade, _ a

exemplo do ócorrído com

ii formação da Mesa".

o início das obras se
rá ímedíatc, segundo Pau
lo Bauer, 'gar.antirido a

Schroeder o abastecímen
to de 10 Mêgawatts. Isto
será possível com a

.

nova
linha de 138. KV,

.

que 'a
Celese implantará; desde 'ã
Subestação de JoinvilIe
até a Subestação de Jara� .

guá' do Sul.

COQ1untca que está atendendo'

com Clfnica Ginecológica _ es�ecialid.ade exa

mes preventivos de câncer _ na rua Dr. Walde

miro Mazurechen nC} 67 _ Fone 72-1696.

Somente com hora marcada.
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul- Semana de 14 a 20 de Feverelro/1987 CORREIO DO POVO
----�--------------------------------------

.pAGINA 04_.
-------------------

da Costa. )

DIa l:=ENTOS D�o:/f:�:."....::. filho Pe- Proclamas de��Casamenlos �. e

b�':.,;ir: i ;::dO::
Edemílson Jr., filho Eds- dro (Emília) da Silva; MARGOT ADELIA GRUBBA LEH..\1ANN, Oficial do � vorciada, costureira, natu-

mílson (Rita) Dransfeld. Ederson Jonatan, filho gistro Civil do 19 Dístríto da Comarca de Jaraguá do Sul, Es- ral de Rio dos Cedros,
EI' (I') EI rt tado de Santa Catarina. Brasil, faz saber Que compareceram em t E t d d

.

'1' d
Dia 19/janeiro mor raci e.

Cartório exibindo os documentos exizidos pela lei, a fim de se
nes e s a o, omici ia a

Patricia, filha Waldir habilita-em oara casar. os se�tea: e residente na Rua Walter

(Maira) Deretti ANIVERSARIANTES Edital 15.293 de 0;3.02.87. Rua 28 de Agosto, em Janssen, 47, nesta cidade,

Dia 21/janeiro Felípps Oesterreich e Ida Guaramírím. neste Esta- filha de Nelo Gíovanella

Joice, f i 1 h a Valérío Fazem anos hoje: 14 Heiser do, filha de Orélio Rebe- e de Maria Giovanella.

(Claudete) Gorges. Sr. Marcos Krause, Ta- Ele, brasileiro, solteiro, latto e de Graciosa Rigo Edital 15.300 de 06.02.87.

Dia 24/janeiro mera Lombardi, Marli Ur- pedreiro, natural de Mas- Rebelatte. Paulo Roberto de .Albu-
.

Edilene, filha Orivaldo banski, Cristina Mannes. saranduba, neste Estado, Edital 15.296 de 04.02.81 querque e Carin Baratto

(Terezinha) Schroeder. Fazem anos domingo
domiciliado e residente Ronaldo Friedemann e Ele, brasileiro, solteiro,

Dia 25/janelro . Sr. Heinz Blosfeld, Sr. em Ribeirão Molha, neste Rosmerl Schuhmacher engenheiro civil, natural

Anderson Rodrigo, filho Artur Vasel, Sr. Mário distrito, filho de João Oes- Ele, brasileiro, solteiro, ds Recife _ Pernambuco,
Edínei (Ma. Terezinha) terreich e de Maria Heiler contabilista, natural de domiciliado e. residente

Nunes, Sr. Abílio Hereule-
Escopelli. Oesterreích. Jaraguá do Sul, domicilia- na Rua Helvécio Coelho

no André, Jair Dallabona,
Dia 26/janelrO Sr. Sílvia Thomsen (Blu- Ela, brasileira; solteira, do e residente na Rua Jo- Rodrigues, 20, em. Crícíú-

Allan, filho Antônio costureira, nascida em sé Emmendoerfer, 225, ma, neste Estada, f.ilho.demenau), Sra. L o u r des
(Rosineia) Serpa; Ezequiel Belleti Pedri, Sr. Mário Luis Alves, neste Estado, nesta cidade, filho de Leo- José Constancío de Albu-

Tiago, filho Valdir (Mi- Vitório Rassweiler, Clênio
domiciliada e residente em poldo Ricardo Pnedemann querque e de Veroníca

rian) Dias. Ribeirão Molha, neste dis- e' de Gertrudes Volkmann Elizabeth Kinas - de Albu-
Veiga, Lauro de Souza.

Dia- 27/janeiro trito, filha de Felipe Hei- Friedemann. Elà, brasileí- querque. Ela, brasileira,

Daniele, filha Valdemiro Dia 16/fevereiro ser e de Maria Heiser. ra, solteira, industriária, solteira, professora, natu-
(Dilma) Stein; Vanessa, fi- Sr. Guilherme Schmidt Edital 15.294 de 04.02.87. natural de Ituporanga, ral de Jaraguá do Sul, do

lha Rolf (Ivone) Bast; Jo- Júnior, Sr. Airton Fernan- Cópia recebida do cartó- neste Estado, domiciliada miciliada e residente na

sé Antônio, filho José do Ramos, Sra. Erica rio de Schroeder, neste e residente na Rua José Avenida Marechal Deodo

(Marli) Berns; GiImar, ü- Henschel Fagundes, Sr. Estado.. Emmendoerfer, 225, nesta ro, 601, nesta cidade, fi

lho Olíndo (EU) Koehn; Henrique Funke, Sr. Luiz Aladím Espindola e Inau- cidade, filha de Arno Al- lha d� Lino Baratte e de

Julíene Ketlyn, filha Geo- Belleti, em Corupá; Isau- ria de Lourdes Mees fredo Schuhmacher e de' Thereza Henkendorf Ba

mar (Maurilia) da Costa. ra Uller, Aluisio Garcia Ele, brasileiro, solteiro, Maria Elisa Schuhmacher. ratto.
Dia 28/janeiro 'da Silva, Vitor Sardo, Jú- militar, natural de Joín- Edital 15.297 de 05.02.87. Edital 15.301 de 06.02.87.
Brunno Alexandre, filho lia Sãos, Elenir M.C. Ra- ville, neste Estado, domi- Célio Steinke e Neldína Hans Joachim. Röschmann

Oswaldo (Nara) Schmitz. wiestsch. ciliado e residente na Rua Schulz e Lorena Karsten

Dia 30/janeiro Dia 17/fevereiro .

Paulo Jahn, nesta cidade, Ele, brasileiro, solteiro, Ele, alemão, fazendeiro,
Jaísa Daniele, filha: Jair Sra. EIfrieda Karger Ni- filho de Jaime Machado operário, natural de Jara- natural de Borgdorf-Se-

(Sandra) Rowe; Wellington colini, em Curitiba; Sr. de Espindola e de Maria guá do Sul, domiciliado e edorf, Alemanha, domici

José, filho Valdir (Irani) Donato Friedel. Sra. Dir- Iolanda de Espindola. residente em Rio da Luz liado e residente na Rua

Pellis; Thiago, filho Car- ce Funke <Ribeiro (S. Pau- Ela, brasileira, solteira, I, neste distrito, filho de Piçarras, 200, nesta cída

los Alberto (Sandra) da Sil lo), Artete Mirtes Kuchen- bancaria, natural de Taíó. Cecilio Steinke e de Ro- de, filho de Hans Hinrich

va; Cristiano, filho Lau- becker, Alcides "Krenke, neste Estado, domiciliada, seli Wackerhage Steinke. Röschmànn e de Hilda

reano (Deonila) Zilz. Orlando Stein, Jurema e residente na Rua João Ela, brasileira, solteira, Irene Kreutz Röschmann.
Dia 31/janeiro Maria Beber. Planinscheck, 418, nesta operária, natural de Jara- Ela, brasileira, solteira,

Raphael, filho Leomar Dia 18/fevereiro cidade, filha de Ilto Mees guá do. Sul, domiciliada e comerciante, natural de

(Roseleni) Leier; Luis Car- Sra. Rosemary Voigt e de Adelaide Mees. residente em Rio Cêrro II, Blumenau, neste Estado,

los, filho· Otávio (Lúcia) Krueger, Jürgen Georg, Edital 15.295 de 04.02.81. neste distrito, filha de domiciliada e residente

Geisler. filho Gerhard Hermann. César Alfredo Cardoso e Werner Schulz e de Edika na Rua Piçarras, 200, nes-
Dia OI/fevereiro em Corupá: Anderson Maria Fátima Rebelatto Kieckhoefél Schulz. ta cidade, filha de Oswal-
Maikon Luís, filho Wal- Coutinho Müller, Sra. Ro- Ele, brasileiro, solteiro, Edital 15.298 de 05.02.87. do Karsten e de Helena

di (Marlise) Hafemann; selí Helena Meskau Ta- engenheiro químico, natu- _ Gilberto Rodrigues e Blvt- Maria Karsten.
Evandro, filho Célso (Mi- [es, José César Bernardes, ral de Curitiba, Paraná, ra do Carmo Russí Edital 15.302 de 09.02.87;

ria) Theodoro. João Fodi, Arlindo Töwe, domiciliado e residente na Ele, brasileiro, solteiro, Airton Klosowski e . Ro-

Dia 02/fevereiro Simone Cristíne Krause, Rua Ida Bona Rocha, 72, contador, natural de Ata- sangela Ewald

Wanderson, -filho Ber- Sra. Jurema Xavier Fis- nesta cidade, filho de AI- lanta, neste Estado, domi- Ele,
.

brasileiro, solteiro;
tulino (Marli) de Camar- cher [Fpolísl, Sra. Lurdes, fredo Cardoso e de Maria ciliado e residente em representante comercial,
go. esposa Edson Koch. Ivone da Silva Cardoso. Barra do Rio Cêrro, nes- natural de Jaraguá do Sul,
Dia 03/fevereirQ Dia 19/fevereiro Ela, brasileira, solteira, te distrito, filho de Nor- domiciliado e residente na

Vanessa, filha Adalbert Sra. Edeltraud H. Enke, auxUiar de escritório, na- berto José Rodrigues e de -Rua 25 de Julho, 135, nes-
(Márcia) Erdmann; Odaír, em Cuaramtrím: Sra. Lízía tural de Santo Antonio-· Francisca da Silva Rodri.- ta cidade, filho de Aloisio
filho Osníldo (Ana) Kan- Maria Bíchínoer Siewerdt, Casca. Rio Grande do Sul, gues. Ela, brasileira, sol- Klosowski e de Elzira

chen; Jeferson Adriano, fi- Sr. Errol Kretzer, Paula domiciliada e residente na teira, do lar, natural de Schíochet Klosowskí. Ela,
lho Sebastião (Lorisita) Mees, Htlário Gregolewitz, Jaraguá do Sul, domici- brasileira, solteira, auxí-
Wilbert.

.

Ernání Luís Emmendoerfer, FALECIMENTOS liada e residente em Bar- líar de contabilidade, na-

Dia 04/fevereiro Sra. Maria Amélia -Oliw�i- ra do Rio Cêrro, neste dis- tural de Jaraguá do _ Sul,
Luís Gustavo; filho Rei- ra (Fpolis), Paulo César Dia 18/janeiro tríto, filha de Herculano domiciliada e residente na

naldo (Maria Janete) Ra- Maba. Helmuth Kienen, 58 anos. Russi e de Fiorentina Rus- Rua Ferdinando Pradi,
:mos; Ediney, filho Aristi- Dia 20/feveretro

Dia 19/janeiro si. 383, nesta Cidade, filha de
des (Odete) Stinp"hen: Sr. Alfredo WeiHer. Sra.

Etelvina Fontanelli, 61 Edital 15.299 de .06.02.87. -

Silvio Ewald e de Marle
Cláudia, filha João (Tere- Bernardina de A Q" u i a r

anos e Maria Cristina NUvo CardOSO e Marta ne Ewald.
siIÍha) Nazario; Thiago Cunha, em Guaramirim: Correia, 1 dia. Giovanella .

Luís, filho Emílson (Lilia� Sra. Odila Bprtoli Morem,
Dia 20/janeiro Ele, brasileiro, solteiro,

né) Borba. Mércia Rocha, Marcos
Ruben Steinert, 49 anos. óperador de máquina, na-

Dia 05/fevere1ro Scheuer Júnior, Guido
Dia 22/janeiro tural

.

de Agronômica, nes-

Carlos Eduardo, filho Siewp.rt, Carmem Lima, Magdalena 'StoIf, 69 anos. te Estado, domiciliado e

Ervin (Sonia) Moser; Gis- Andréa de Barros (Blume-
ma 24/janetro .,. residente na Rua Walter

leine, filha Sílvio (Nair nau). Zenita Maria dos Santos, Janssen, nO 41, nesta cida-

•
-- . ....:2:.:3:........::a=n:.:o:.:s�. ....:.._�d�e, filho de Manoel Car-

E para que cheg,!e ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital, que .será' publicado
pela imprensa em CarU)

rio, onde será afixado du
rante ís d.tas.

o
.

e spa c. h a n I e L- ú c i o
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OFERECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO.

.

FUNCIONA JUNTO � AUTO ESCOLA, JARAGUA - AV. GETULIÓ VARGAS, 26 - FONES: 72-1261
72-2018' FALE' COM O' LÚCIO E RE'TORNE SEMPRE.
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A PEDIDO .

Vereador Grival VegiDi trai o PMOB e difama a Administração VaseI
Independentemente de e dos pedessistas, a cons

outras circunstâncias e títuíção da mesa ficou as

acontecimentos, que com- sim: Presidente: Oríval
prometem a. dígnidade Vegini, Vice - Presidente:

partidária, quando foi rea- Luiz Alberto Oechsler e

lizada a reunião da Ban-
.

secretários: 19 Ademar B.
"cada do PMDB, com o Winter e 29 José Gilberto
Presidente do Diretório Menel.
Municipal de Jaraguá do Como se não bastasse,
'Sul, Ivo Konell, todos os além desta atitude anti

vereadores, inclusive o· partidária, Ortval Vegini
atual Presidente da Câma- comprometeu'- se com o

ra 'Orival Vegini, assina- PDS' e tornou-se co-rés

ram oficialmente que vo- ponsável· para que as

tariam na. chapa de con- príncípaís Comissões Téc

senso, para renovação da nicas internas da; Câmara

mesa diretora da- Câmera; de Vereadores permane
Lauro Síebert _ Presíden- cessem com a "banceda do

te, Ortval VegiIii _ Vice- PDS (Comissão de Legis
Presidente e Adernar Braz lação e Justiça e· Comis

Winter _ Secretárío são de Educação, Cultura

(conforme termo de com- e Promoção Social).
promisso de 30.01.87). Neste episódio, fica ca-
Lamentavelmente, com racterizada a falta de com-

o voto de .Orival Vegini promisso partidário do ve-

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL _ PDS
Diretório Municipal de Jaraguá do Sul

NOTA OFICIAL
Os Vereadores e a Executiva do Diretório

Municipal do Putido.·Democrático SoCial de Ja

raguä do Sul, tendo em vísta as íníormações vei

culadas na imprensa falada. escrita e teãevísíona

da, relacionadas com as eleições da Mesa Dire

tora e das Comissões Permanentes da Câmara de

Vereadores deste Municipio, cumprem o dever
de esclarecer a opinião públãca: o que segue:

1q _ Os Vereadores do Partírío Democrático

Social foram procurados por vários Edis peeme
debistas postulantes ao cargo de Presidente da

Câmara, Visando a obtenção do apoio da banca
da pedessista;

211 _ Em momento algum, qualquer membro
da Executiva ou da bancada que tem assento na

Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, ínte
grantés do Partido Democrättco Social, ofereceu
qualquer vantagem financeira a postulante, ao

cargo de Presidente da Câmara;
,

39 _ Os Vereadores do. Partido Democrático
Social negociaram, tão somente, com os candida
tos à Presidência uma participação maís efetiva e

expressiva na composição das Comissões Perma-
nentes, com o objetivo de restabelecer a verda
delra competência. do legislativo, fazendo preva
lecer a democracia e· assegurar a participação
igualitária das bancadas;

49 _ Por fim, para atingir os verdadeiros
principios. democráticos, 'os senhoras Vereadores
do Partído Democrãtíco. Social, entenderam que
a pessoa não conivente com o executívo e para
exercer com dignidade a elevada função de Pre
sídente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do
Sul, seria o senhor ORIVAL VEGINI; a quem con

fiaram o voto e, conseqüentemente, o seu apoío
para o fiel cumprimento do seu mandato.

Jaraguá do Sul, 09 de feverelro de '1987
UDO WAGNER _ Presidente

ARNOLDO SCHUrZ
. Lider da Bancada. na Câmara de Vereadores

a sensação dasestradas.

Unha FORD 87. Venha conhecer os veículos que são

(1'�lI Moretti, Jordan & Cia. Ltda.
,

reador Orival Vegini. E
sobre esta atitude indigna
de um autêntico peeme
debísta, é conveníenté ci
tar algumas

.

orientações
prescritas pelo Estatuto
do PMDB: De acordo com

o Capítulo- III _ DOS DI
REITOS E DEVERES DA
DISCIPLINA PARTIDÁ
RIA, lê-se o seguinte no

artigo 13 _ Os membros
e filiados' do Partido, me

·diante· a apuração em

processo em que lhes se

ja assegurada ampla de
fesa, ficarão sujeitos a me

didas disciplinares, quan
do considerados respon
sáveis por:
b) Desobediência às de

liberações regularmente
tomadas em questões con

sideradas fundamentaís in
clusive pela Bancada á
que pertencer o ocupante
de cargo legislativo, es

tendendo-se, também, aos

títulares de cargos- execu
tivos.

E maís: O artigo 16, diz
ainda: O Senador, Depu
tado Federal, Deputado
Estadual ou Vereador que,
por atitudes. ou votos, se

opuser às diretrizes legiti
mamente estabelecidas pe
los órgãos de direção par
tidária ou deixar a legen
da. sob que se elegeu,
A PEDIDO

Democraéia DOS
Eu, Elevíra Morsch Ve

gini, esposa" do Vereador
Orival Vegíni. moradora
no Bairro Vila LalalJ; nes
ta cidade . de Jaraguá do
Sul, e como ex-funcioná
ria da Prefeitura Munici
pal de Jaraguá, trabalhan
do no Posto de Saúde lo
cal, como atendente _ au

xiliar de Admínistração,
quero neste momento de
tristeza agradecer ao povo
jarazuaense em especial
da Rua Joinville e vna
Lalau, pelo apoio e solida
riedade que estão nos

dando pessoalmente bem
como pelo inúmeros tele
fonemas e um abaixo as
sinado contendo um nú
mero expressivo de assi
naturas nos confortando
pelo ato impensado, cruel
e in iusto pelo qual fui
atingida pelo Senhor Pre-

Fones 72-1777r 72-1995 e 72:-2614

perderá o mandato, pelo
modo e forma estabeleci
dos em Ieí.
Como vemos, há neces

'sídade de se analisar, par
tidariamente, a atitude in

coerente e injusta do atual
Presidente da Câmara Orí
val Vegini, bem como to

mar as medidas cabíveis
em relação a uma série
de calúnias e difamações
publicadas no jornal "A
Notícia" (07.02.87), sob o

título "Denúncias, de es

cândalo financeiro em Ja

raguá".
Para tanto, reportamo

nos ao Código de Ética do
PMDB, a fim de política e

partídaríamente, repudiar
mos e condenarmos tal
atitude que, não só deni
gre a imagem, mas fere
os princípios programáti
cos do PMDB.
De acordo' com o item

II_ DOS DIREITOS E GA
RANTIAS (Código de Éti
ca do PMDB), Lemos no

art, 39: O filiado ao PMDB
está sujeito à disciplina
partidária, pautando suas

atividades dentro das nor

mas legais, dos deveres
éticos e das diretrizes fi
xadas pelas ConvençÕes e

pelos Diretórios Nacional,
Regionais e Municipais.
Já no item III _ Dos

dias de . hoje
feito Municipal Durval
Vasel e seu Secretário de
Administração Senhor Ivo
KoneII, no día 5 de fe
vereiro 'do corrente. mas

graças a Deus estou con

seguindo me recuperar' de
maneira satisfatória. Este
meu desabafo não vem de
ericontro ao grande salário
que eu percebia na impor
tância de Cz$ 2.060,00
(dois mil e sessenta cru

zados), mas sim pela dedi
cação, emor e carinho e

grande amizade com que
me dediquei a esta popu
lação do meu Bairro, de
outro lado espero que os

feitores deste ato impen
sado, não repitam isso com

outras pessoas inocentes
como eu: - Isto que se cha
ma direitos humanos e de
mocracia?

Elivera Morsch Ve�lnl

Princípios Éticos o art. 89
prescreve: Os filiados de
vem observância à Lei, ao
Programa e ao Estatuto
do

.

PMDB, bem como aos

seguintes princípios éti
cos:

VIII _ Cumprir as deci
sões, diretrizes e recomen

dações dos órgãos' parti
dários.
IX _ Conduzir-se com

lealdade e' fraternidade
nas relações com os com

panheiros.
E também o' item IV -

DOS' IMPEDIMENTOS ES�
.TATUTARIOS, conforme
o artigo 99 aos filiados do

partido é vedado:
II _ Desobedecer as de

liberações legitimamente
tomadas pelos órgãos par
tidários . em questões con

sideradas fundamentais,
inclusive pela bancada a

que pertencer o ocupante
de cargo legislativo, es

tendendo-se também, aos

titulares de cargos execu

tivos.
VI _ Exercer atividade

politica contrária ao regi
me democrático ou aos in
teresses do partido, inclu
sive deixando de votar em
seus candidatos.
Dentro

.
deste contexto

todo, é imprescindível que
haja um posicionamento
oficial do PMDB Jaragua
ense. Não se pode permi
tir a impunidade a um po
lítico que desonra a sua

agremiàção. Está Di} hora
de haver verdadeiro com

promisso com a verdade.
A morelízacão. a começar

.

pelos partidos políticos, é
uma necessidade imperio
sa. Dignidade não se com

pra, se conquista.
Nesta perspectiva, em

todos os sentidos, houve

traição ao PMDB e des

prestígio ao Prefeito Mu
nicipal e, em especial,
desrespeitou-se a família
peemedebista.
Político desse nível, não

merece mais a confiança
do PMDB. O PMDB Jara

guaense não merece um

traidor desta categoria em

suäs fileiras. Dignidade
partidária se adquire- com
obras e não com calúnias
e difamações.
(Vereador Lauro Stebert)
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CORREIO DO POVO

., FRIGORíFICO (i·U M Z S. A..

Produzindo aUmentos com qualidade e higiene
desde 1945. .

FrIgorlfico _ Supermercado e Fábri�a de Rações.

C h a I é
IMOBwARIA E

REPRESENTAÇÖES' LIDA.
VENDE

Terreno, Rua Friedrich Zonenhol c/ 450,00m2
próxímó WEG II.

.

. .

Terreno, Ilha da Figueira c/580,00m2 próximo
Indumak. .

,

Terreno, Loteamento FlévioTl c/ 450,00m2 pro-
xímo da Escola Lenzi..

, .

Terreno, Rua Emil Burow c/.400,00m2 próximo
Beira-Rio.

.

Casa Loteamento Centenário cl aprox. 100,00m2
em terreno de 420,00m2 prox WEG II
Casa Rua. Pe. Alberto Jacobs cl 110,00,m2 em

terreno de 500,00m2 próx. WEG I.
Casa Rua José Emmendorffer cl 115,00m2 em ter-
reno de 340,00m2.

.

Casa Rua Marina Fructuoso cl 105,00in2, em ter
reno de 400.00m2.
Casa Loteamento São Luíz-Jguá Esquerdo el
100,00m2 em terreno de 400,OOm2.

.

Casa Loteamento São Luíz-Jguá Esquerdo c/
80,OOm2, terreno de 400,00m2. .'

.

Apartamento no Edifício Deniz, Rua José Emmen
dörfer cl 120,00m2.

FrfoUveira Com. e Repres. Ltda.
, Fiambreria

Sob a direção de Marcy Mascarenhas de Oliveira

PrêSuntos, Queijos, Linguiças, Defumados,

Carne de Porco, Carne Bovina Beneficiada,

Chester, Peru e Frango (inteiros e em. pedaços)

É ali na Áv. Mal. Deodoro, 144 (proximidades do
Colégio Divina Providência) ou faça a sua enco

. menda pelo fone: 12-1181.

ABANDONO DE

EMPREGO

De conformidade com
o artigo 482, letra I da
CLT, convidamos o Sr.
José Odaír Moreira,
portador' da Carteira
Profissional n? 01931,
Série 00007-SC, a com

parecer em nossa em

presa no prazo de 72
horas. O não compare
cimento caracterizará o

. Abandono de Emprego.
Müller Transportes
Rodoviários Ltda.

Rua Bernardo Dorn
buch, n? 250 _ Jaraguá
do Sul-Se .

INFORM:(! PAROQUIAL
MISSAS �

Sábado: 19 horas Matriz
_ 19 horas São Luiz Gon
zaga _ 16 horas N. Sra. de
Fátima _ 18 horas Sta.
Luzia _ 19:30 horas São
João.
Domingo: 1:00, 9:00 e

19:00 horas Matriz _ 8:00
horas São Judas Tadeu -

8:00 horas .São Cristóvão
_ 9:30 horas São Francis
co _ 16:30 horas N. Sra.
Perpétuo Socorro _ 9:30
horas St9 Estêvão.
NOSSA MENSAGEM
"Pratique a bondade,

. distríbuíndo-a entre seus

irmãos. Mesmo 'que eles
não retribuam, recompen
sando você,

.

Deus saberá
recompensar em dobro,
porque está sempre ao

nosso lado. Não deixe de
ser bom e honesto. Sua
bondade é valiosa para
mim. Há tantos braços
abertos suplicando bonda
de, no mundo de hoje".
Quem deixa de ser bom,

nunca o foi.

Para' nós, seguro não é, só garantia de riscos

Seguro "i
Prestação de" Serviços

C,onsulte- nos
. Seu u ro s

.

A. G a r c i a
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n9 90, 19 andar, Sala 2

Fone 12-1188 _ Jaraguá do Sul.

PRÊMIO PETROBRÁS DE
CONTROLE DE QUALIDADE -1986

-EDITAL-
AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã

.

de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguá 40 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:

.

Antonio Deretti _ Rua Francisco de Paula, 1058
Nesta _ Confecções John Ltde _ Rua 314, �/n -

Nesta _ Pab, Móveis e Esq. Anselmo Pereua._
Rua Campo Alegre, s/n _ Nesta. _ Jo�o Pa�te�
nack _ Nesta _ Miguel Renkawleesckl - Rlbeb
rão da Lagoa _ Massaranduba _ Olivio. La'n�er
_ Rua Tres Rios do Norte, s/n:.... Nesta Petísqueíra
Barbatana _ Rua Sta Catarina, 958 - Nesta .:...

Raimundo Klein _ Estrada Garibaldi, s/n _ Nesta
Romildo Woiski _ Rua 496, s/n _ Nesta :_ Sergio.

Ivan Mendes _ Rua Severo de Almeida, 80 .:...

Rio Negro-PR _ Wanda Confecções Ltda - Es
trada Santa Luzia Km 16, s/n _ Nesta.

. E, como os dítos devedores não foram 'encontrados
.

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

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, �o
prazo da lei a fim de liquidar � seu débito ou entã?
dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da lei, etc.

IH/Jaraguá do Sul, 12 de fevereiro de 1981.
Áurea Müller Grubba _ Tabeliã de Notas e

'Jficial de Protestos de TItUlos da Comarca de J.do Sul

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
LIXEIRAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUÁ

Posto de Vendas Marcatlo'
Chapéus, bonés vízetras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.
Em frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

Instaladora Elétrica Jaraguá
Istalaçilo elétrica de baixa e alta tensão, montagem
de painéis. -

Rua Fritz Bartel 610 (Vila Baependi)
Fone 72-1429 , .

- ,

Mari Cabeleireira ..Unissex
Serviços de cabeleireiros pare 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 _ JaFaguá do SuL

2&
ANOS
1961lü�g 1986

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



J'araguá do Sul - Semana de 14 a 20 de, Fevereiro/1987 C O R R E IODO P ,OVO
--�--------------------�----------------�---------------

"A História de nossa gente não pode ficar só na saudade"
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Relojoaria'
As mais finas sugestões para presentes,

jóias. relógios, víolões, troféus.
medalhas e artigos de prataria estão na

REWJOARIA AVENIDA

Na Marechal e ... Getúlio Vargu

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora tämbém, aquecedora 8

euergla solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Viação Canarinho Ltda.
o trensporte carinhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. 'A "Canarinho" coloca à sua dis

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone '12-1422

Jaraguá' do Sul SC.

TUBO DE POLlET1LENO
(MANGUEIRA PRETA)

TUBOS SANTA HELENA lTDA.

FÁBRICA: RUA JOINVILÚ" 1016- FONE (0413) 72'1101

ESCRITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOMI'$. 99 - FONE (0413) 12,0066

JARAGuA.oo SUL- SC

Foto L OS s
Fotografias _ equipamentos de cíne

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 12-0181

Lanznaster
o seu' relojeeíro

Jóias, relógios, alianças, cristais, troféus, meda

: lhas � presentes.
Marechal 364 _ Fone 72-1267

PÁGINA 07

CONFIRA A HISTÓRIA ...
•••HÁ 57 ANOS

_ Os assuntos lembravam muito os

efeitos da guerra. Assim é que (e isto

pouca gente sabe nos días atuais) esta
va pare ser entregue nesse fim de ja
neiro de 1930, ao trânsito público, a

ponte' internacional sobre o rio Jagua
rão, ligando o Brasil ao Uruguai. Esta

ponte foi construída, com o dinheiro
.

que o Uruguai devia ao nosso País, -

'(imaginem!) proveniente de indeniza

ção de guerra. Nessa grandiosa obra

trabalharam 16.027 operários divididos
entre súditos de 20 nações, Pôxa!

_ E de revoluções .também se fala
va e praticava. Em ruas pouco fre

quentadas de São Paulo, a polícia no

tou que diversos indivíduos ali mora
vam. Cada qual tinha chave própria
para a porta e mandavam vir comida
de uma pensão próxima. Desconfiada.
botou olho em cima dos mlsteriosos e

acabou deitando a mão, um após ou

tro, em diversos revolucionários de
1922-1924, o Cél. Djalma Dutra, o Tte.
Aristides Correa Leal e o Major Enyg
dio de Miranda, apreendendo, ainda,
uma metralhadora e munição. No Rio
era preso o capitão Juarez Távora, um
dos cabeças da revolução de 22, ten

do-se entregue o Cél. Paulo de Olivei
ra, um dos chefes do movimento de
São Paulo. Depois, muitos anos depois,
Juarez foi Ministro da República. Coi
sas do destino I

,

...HA 40 ANOS
_ O "Diário Carioca" levantava a

questão das reparações devidas em ra

zão da participação direta na 2a. guer
ra mundial e argumentava: as bases dó
nordeste foram decisivas e influencia
ram para a vitória das armas aliadas;
as matérias prímas serviram às Nações
Unidas para o fabrico de material be
lico; a marinha de guerra e as forças
aéreas prestaram serviços inestimáveis
no patrulhamento dos mares infesta
dos pela pirataria germ�nica; a perda
da maioria de nossa marinha mercan

te e muitas vidas preciosas foram sa

crificadas. A nossa participação no

conflito foi além:' enviamos uma força
expedicionária que se cobriu de glo
rías, batendo-se heroicamente nos cam

pos da Itália. Eis que quando terminou
a: guerra quiseram negar ao Brasil ci

. direito às reparações. Evidentemente. o
nosso País não se poderia submeter a

semelhante pensamento. Agora, quan
do o Brasil foi convidado a tomar parte
nas conversações que se realizaram no

dia 14 de janeiro (1947) para discussão
do tratado de paz com a Alemanha, de
veria pôr-se à prova de fogo de nossa

Chancelaria e não deixar escapar essa

oportunidade. O Embaixador Muniz de
Aragão, na Inglaterra, já declarara:

---"0 Brasil exigirá compensação de acor

do com as perdas materiais, perdas hu
manas e esforços de guerra".

•••HA 30 ANOS
_ Numa das reuniões da' Câmara

Municipal o Ver. João José Bertoli te
ce eomentários sobre a pessoa do sr.

_ Reinaldo Murara, que colaria grau pe
la Faculdade de Direito do Paraná, en
fatisando, "isto pelo reconhecimento
do ex-Prefeito snr. Artur Müller, o qual
concedeu um auxílio ao mesmo, e,
também ao Governo". Em nome da po-

Barão de Itapocu

pulação de Retorcida. e seu nome re

queda expedição de telegrama ao B�
charel, envíando moção congratulato
ria, aprovada unanimemente. Na Reu

nião Ordinária de 08-01-57, presentes os

vereadores Mário Nicolini, João José

Bertoli Fidélis Wolf, João Lúcio da

Costa, 'José Pasqualini, Artur Müll�r,
Francisco Modrock. Augusto Sylvío
Prodoehl, Erich Batista e Durval Mar

catto, sob a presidência em exe:cício
do primeiro, era lido no expedIente.'
além do telegrama de Boas Festas e

Feliz Ano Novo do Presidente da Re

pública, sr. Juscelino Kubitscheck, um

telegrama de agradecimento à Casa e

aos Senhores Vereadores. expedido pe
lo então recém-formado advogado, dr.

Reínoldo Murara. Estavam concluídas
duas missões: o de prover de recursos

a quem necessitava e a resposta à, es!e
estimulo íonnendo-se numa profissão
dignific�nte. Este o' verdadeiro pa:p�l
do poder público. Não era favor. Obrt

.gação, mesmol
•••HA 22 ANOS

.:.. O cidadão Walter Jenssen Júnior

recepcionava nos Salões da Sociedade
Boa Esperança. de propriedade de

Bruno Besecke (atual AA. Kohlbach,
na Epit. Pessoa), amigos, parentes e

-

apreciadores dos produtos da Antar�ti
ca, para assinalar a mudança de dire

ção dos dístríbuídores e revendedores
na praça de Jaraguá do Sul e municí

pios vizinhos, que outroramente esta

va à cargo do sr. Lourínor Seiffert.
Cerca de uma centena de pessoas, en
tre eles destacados homens de negó
cio, participaram .

do acontecimento,
ocasião em que lhes foi oferecida uma

bem preparada sopa de cascudos, que
esteve a cargo' do sr. Olíbio Mueller.
_. O Governador Carlos Lacerda

'queria assinalar o IV Centenário do

Rio de Janeiro e encomendou ao pa
nificador Antonio Ferreira de Araú

jo. um bolo 'de 1.200 quilos, que seria
.colocedo numa estrutura de suportar
um peso superior a 5 toneladas, tendo
no topo o símbolo do IV Centenário.
Milhares de crianças, dos diversos or
fanatos da cidade, participariam da so

lenidade no Maracanã, onde seria ser

vido ao som do "Parabéns pra Você" .

•••HÁ 10 ANOS
.

O "Correio do Povo" descobria

que o diretor tinha um homônimo, que
trabalhava na Hoepcke Veículos, em

Florianópolis. Quando de um reparo no

Opala, verificou-se uma brincadeira
com o chefe de oficinas, de quem que
riam cobrar a conta, pois o mesmo ti
nha o mesmo nome que o dono do veí
culo. Feitas as apresentações o verme

lhão diretor do "maís antigo" foi co

nhecer o seu homônimo, um moreno,
troncudo. nascido em Joiirvílle aos 7
de setembro de 1938, filho de Otto
Schmöckel e Durvalina dos Santos,
portador da Cédula de Identidade
1/R _ 263.534, da Dir. de Policia Cien
tífica de SC, morando no bairro de Be

la Vista, Barreiros, Mun. S. José. Am
bos nasceram em Joínvtlle, não conhe
cem o parentesco, um nascido no Dia
de Finà.dos e outro no dia 7- de Setem

bro, e tem em suas vidas um livro
aberto. Não é, Eugênio? Mas qué Eu

gênio? Ora, o Schmöckell
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Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob n9 0075

Escritas fiscais e contábeis .

Imposto de Renda

Registro de Micro-Empresa

Confira a eficiência de nossos serviços.
Rua Barão 40 Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

Folo Center Lida.
Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mail! uma ampliação do 20x25 e um álbum como

brinde.
-

.

XEROX ..... APENAS· Cz$ 1,00

Foto Center - Galeria Dom Francisco- - Sala 05

Dra. Aririlene M. Buzzi
. Questões de terras - acidentes de transito - in

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

e-
r PERSlANIS • BOX • ESQ� DE· ALUMíNIO '\

.

::; R!:!L�!.A!:U��SCIIJ· 'lo. FQNE: (04731 n41996 �

Persianas horizontais e verticais,
box para banheiros,

divisões, toldos, portas sanfonadas, esquadrias
e cercas em aluminio.

Consulte-nosl Fone· 72-0995

ESCRITÓRIO JURlDICO

José Alberto Barbosa
Alexandre Dellagiuslila Barbosa

ADVOGADOS

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

Jaraguá do SuL

SUBA NA BONDA

CHE GOU A

CONCESSIONÁRIA RONDA DA kEGIÄO. CO
MERCIO. DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNICA·,

E BOUTIQUE H�NDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGoTI1
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
,...� Rua AdéIla Fischer, 239 (Rodovia' BR�280)

Fone 72-2999� _ Jaraguá do Sul _ SC.

Estado de Santa Catarina ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA D9 SUL

. O E C R E T O NM? 1.429/87
Altera. valor das tarifas, taxas e demals serviços do SAMAE

estipulado pelo Decreto NI? 1.276/85, de 13.12.85.
,

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARA,GUA DO SUL, no uso, de

suas atribuições e de acordo com o 'item XXIX do artigo 10, da L.7i
Complementar 119 5, de 26 de novembro de 1975, e com base no Para

grafo Único, do artigo 10 da Lei Municipal n9 919/83;
DECRETA: ,

, Art. 1 �
_ Ficam alterados os valores das tarifas, taxas e demals

serviços do SA.'MAE· _ Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto
estipulados pelo Decreto n? 1.276/85, de 18 dede2:embro de 1985, na or

dem dos valores constantes da Tabela anexa, que é parte integrante
do presente Decreto.

Art. 29 _ Este Decreto entrará em vigor com efeito retroa-

tivo a partir de lI? de fevereiro de 1987, íncidíndo sobre es contas emi

tidas a partir de Março de 1986, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 05 de fevereiro de 1987.

DURVAL VASEL ., IVO KONELL
Prefeito Municipal . Secret. de Adro. e Finanças,

TABELA DE TARIFAS E DEMAIS SERVIÇOS 00 SAMAE
I _ Estimativa de Consumo por Economia/Mês _ Artigo 37
Até 50m2 de área construída ..... '. . . . . . . . . . . . . . . . 10m3
De 51m2 a�é 100m2 de área construída ......•..... 15m3
Acima de 100m2 de área construída. . . . . .. .. .... .. . 20m3
Il _ Taríías de Consumo _ Art. 38 e 39 _ Cons. Básico %UFM - VaI/Mês
1 _ CATEGORIA HA"

.

1.1 _ Sem l;mltndür de consumo 10m3 .

2 _ CATEGORIA "B" 20ro3; .

III _ Consumo Iíxcedente do Consumo Básico
. Preço por m3 na faixa de consumo indicada.
1 _ CATEGORIA "A"
1.1 11 a 15mJ .

1.2 16 a 20m3 ; ......•......

1.3 21 fI 25m2 .

1.4 26· a 30m3 .......................•..

1.5 Acima de 30m3
'

.

2 _ CATEGORiA "B'"
2.1 21 a 'lSln3 .

2.2, '26 a 30m3 .

2.3
.

31 a 60m3 .....................••.•.

2.4 fi1 a 100m3 .

2.5 '101 a 1.000m3 .

2.6 1.eOl a HJ.üOOm3 .

2.7 Acima de 10.OOOm3 .

IV _ Ligação de Agua _ Artigo 24 e 25
1 _ Com ramal predial até 20mm de diametro .... 526,08'
2 � Com ramal predial acima de 20mm de díametro

.

consulta do material
'

V _ Taxas de Serviços
Mudança de ligação até 2m Art. 51 .

Religação 'de água -ci pedido _ Art. 51 .

Aferição de Hidrometro _ Art. 31 . � .

Mudança 'de ligação na Rua Art. 32
'

..

Relígáção por corte _ Art. 32 .

Conserto de Hidrometros _ Art. 31 .

Desligamento a cedido _ Art. 51 .

Conserto Divers�g _ Art. 51 '
.

Violação de lacre _ em ligação cortada art. 45 ..

Violação no hidrometto (virar o hidrometro] ..•.
Ligação provisória para parques e circos 50%· do
mês em que fOT solicitado.
(*) _ Este valer mais o valor das peças.
(**) _ Em caso de reincidência será cobrada em dobro.
Valor de Unidade Fiscal do Município (UFM) _ Cz$ 230,00 (Duzentos e

trinta cruzados), -f:i.Xdd.O pelo Decreto N9 1.385/86' de 13 de Outubro de
1986..
A presente tabela é parte integrante do Decreto N9 1.429/87 de 05 de
fevereiro de 1987.

,

DUkVAL VASEL _ Prefeito Municipal

13,04
33,47

30,00
77,00

1,52
1,73
2,13
2,30
2,60

3,5G
4,00
4,90
5,30
6,00

2,30
2,47
2,95
3,26
3,65
4,04
6,73

5,30
5,70
6,80
7,50
8,40
9�30
15,50

1.210,00

47,82
62,60
17,39
200,85
28,69

, 19,13
26,52
19,13
39,13
39,13

valor da

110,00*
144,00
40,00

462,1>0
66,00
44,00·

'

61,00
44,00.
90,00"
90,00··

ligação no

Clínica Veterinária,
SCHWElTZER

D _R. W � L DEM A R S C H.,W E I T Z E R

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
,

raio x.: internamentos, boutique.
Rua Jolnvllle, n' 1.178 (em frente ao Supermercado Breíthaupt]

. Fone 72-2840 _ Jaraguá do Sul - Santa Catarina.
-----
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Breve Guaramirim
terá ° ,ln,aJllps ,'"

.

Cento e sessenta e sete

agências da .Prevídencía
Social criadas há maís .de
dois anos, terão agora con

dições de funcionamento.
O presídenteJoäé Sarney,
atendendo exposíção de

motivos do ministro Ra

phael_ de Almeida Maga
lhães, assinou decreto su

prímlndo 106, empregos e

criando funções de con

fiança para os que" vão

r,esponder por estas 'uni
dades no interior do País.

Hoje são maís de 500

agéncias e pera implanta
çãq 'definitiva das novas

167, ,as superintendências
regíonaís a que estão su

berdínadas, estão adotan
do medidas necessárias,
enquanto a direção geral
se encarrega da dotação
orçamentária de recursos
humanos, providenciando
inclusive concursos ,para
contratação de pessoal.

, Santa Catarina foi bene
ficiada COJ'Il ,. quinze agên
cíàs, dentre as quaís Gua
ramírím, .que, após insta
lada, ae desvinculará de

Jaraguá do Sul. O concur

so para," provimento de

pessoal foi realizado no

último trimestre do ano

passado. O agente deverá,
ser o Sr. Antônio Carlos
Zímmermann.

S,enhores
Assinantes

Estamos "renovando as

assinaturas de 81. Pedimos

que, o .pagamento, quando .

.,ossivel, seja ,feito. na re-
.

dação (Procópio Gomes
290), ou então remeter

cheque nominal cruzado.
Os valores constam- 'no
expedíente ido jornal.

A Redação
.-...._......__...

CORREIO

Cooperativa Agncola Mista Itajara Ltda.
EDITAL DE CONVOCAÇÄO

ASSEMBUiIÀ GERAL ORPINkRIA
De acordo COPl o -art, 2ã do Estatuto Social,

ficam" convocados os Srs. associados, em pleno
gozo de seus direitos, para Assembléia Geral Or
dinál1a, a ser realizada no día 21 de fevereiro de-
1981, no Salão São João, sito à Bstràda Itapocuzí
nho, s/no _ Jaraguá do Sul/SC, em primeira con

vocação com o mínímo de 2/3' (dois terços) de
seus associados äs 1 hs., em segunda convocação

.

com o minimo da metade maís um de seus asso

ciados às 8 hs., em terceira e última cenvocação
com a presença de no mínímó 10 (dez) associa

d�s às � hs., na qual haverá número legal será
díscutída a' segulntee

ORDEM 00 DIA
l' _ Prestação de contas dos Órgãos de Admí

'nístração e Pise,aI, pelo relatório da: Diretoria, Pa\
recer ido Conselho Fiscal, Parecer de Auditoria;
apresentação dO,Balanço Geral com a Demonstra
ção das Sobras e PerditS; 2 _ Destinar o Resul-'
tado do Exercicio; 3 _ Deliberar sobre a incor
poração da Correção Monetária do Capital Social '

Realizado; 4 -. Eleiçãó,!do Conselho Fiscal; 5 _

Autorização de Financiamento de PR1l-EGF, EGF
e ou outro financiamento para Capitãl de Giro;
6 _ Autorizar a operar' com tercetros: 1 ...,. Auto
rizar a aplicar parcela do FATES; 8 _ Assuntos
Gerais.

.

AVISO:. Outrossim, avisamos aos associados que
os documentos relativos ao exercido de 1986, re
feridos no art. 59, ttem I, letra "F" do Estatuto
Social, encontram-se à,. disposiçãó na sede da Co-'
operativa. ,

_.

.

Para efeito de cálculo de "querum" a Coope-
ratíva é composta por 220 associados.

Jaraguá do SuÍ, 09 de fevereiro de 1981.
Brmínto Mörettí _ Presidente,

ATENÇÄO IMPORTANTE: Não haverá ehurras-:
cada nesta Assembléta 'em vJriude da dificuldade
de se encontrar Chopp ou Cerveja, preço alto da
carne, e outros problemas 'que atravessa o setor

agiicola, foi ldecidldo pela Diretoria não fazer
festa.

Foto . Nortelândia Ltda,
Rua Venâncio da Silva Porto 185 _ Fone 72-2804

Metalúrgica'. Franza Ltda.
Rua Heínz Mahnke 210 _ Fone 12-1381

Ltda.Destil Máquinas
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e' bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre,

Rua Joínvílle, 433 - Fone 12-1564
.

Jaraguá do Sul ...;. SC

.

Lan,cho,nete 'e Sorveteria Pinguim
Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes e gelo -

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO

Rua Angelo Rubini, 1110' _ Barra do Rio Cerro

Fone 72-2181 _ Jaraguá do Sul/SC.

Confecções Sueli Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a maís variada coleção de inverno, aproveitando
as vantagens do preço'e crediário Sueli

'Fábrica 'e I.o)a.L Av. Mai. Deodoro da Fonseca, nr- 1085 -

'p. 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC.

Loja 2 Rua �Rein.Gldo Rau, n° 530 ... F. 72�2911 -

Jaraguá do Sul _ SC.
.

Loja 3 - Rodavia JtR�280 _(km ô3-L -

.
Portal de Jareguá.

DO POVO PÁGINA Ó9

JAMGUÁ:30�05 BEM TECIDOS.

eia. Lida ..Spezia &
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januárío Ayroso, TI? _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

111ERIM,OYEIS
Intermedi,ária de
Imóveis Ltda.
-VENDE-

- 1 casa de madeirà c/12Qm2, Barra do R. Cerro.
� Apartamentos, grandes e pequenos, no centro.
"- 1 casa de madeíra C/100m2; rua Jlle, fundos

Chur. Pavanello.
- 1 casa de flno acabamento C/150m2, Rua An

tônio C..Ferreira.
- -1 casa, de madeira c/60m2, frente p/aSfalto a

Corupá.
- 'I terreno c/338m2, frente plasfalto, rua Join
v11le. ,-

R. João Píccoli, 104 - fone 12-2111 - Jaraguá dp Sul

Um toque de amor. Dê flores a quem você
ama. Decorações, buquês, arranjos, plantas orna

mentais, coroas, com entrega a domicilio.

Casa das Flores
Reinoldo Rau 606, esquina com a João Plccol1.

Comercíol Floríoní
Acaba de receber grande quanÜdade dê máquin�
de escrever portáteis OLlVETTI. .

preços de promoção.
'

Rua Venâncio da Silva porto _ Fone 12-1492
Jaraguá do Sul

.

Persianas, Engler
ESTEIRINHAS HORIZONTAIS E. VERTICAIS,
PAINllIS PARA DlV,ISÖES-TODAS EM MADEI
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGORA, COM
EXCLUSIVIDADE, AS VERTICAIS EM ALUMl
NIO I! 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 WlllJ,eIm, 869 _ ,Fone (0473) 12.;OO�8
Jaraguá do Sul-�C.

.
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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 orígínaíj, e assistência têc
nica autorizada ARNO, WAUTA, BRITÂNIA,
BLACK &. DECKER, FAET, GE, ELETROLUX
FAME e FORNOS LYER.

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

Jaraguá do Sul _ SC.

Dr. aUevi'r A. Fogaça Júnior

,Advogado.
Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 12-0498

Jaraguá do Sul-Se.

O homem e a mulher de bom gosto' encon
tram sempre o melhor em calçados, tênis, con

fecções e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam.
'

bém têm completa linha de artigos infantis e en

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

Aproveite as promoções especiais e visite a

K OXIXO'
Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 72-0648 _ Jaraguá
do Sul e a

Borda·dos: e Confecçõe.s A ß·
Rua 28 de Agosto, 2177 _ Fone 73-0363

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras ..

"JOALHERIA'A PEROLA
,

OTICA MODERNA
reinoldo rau ,289

CORREIO DO POVO pAGINA re.

Jardim de Infância Emanuel
MATRICULAS ABERTAS

O JARDIM DE INFÂNCIA EMANUEL abriu

matriculas para 'o ano de 1987.
O Jardim de Infância Iocalfza-se-na Rua Gui

lherme Hering nC} 63, próximo ao Paniftcio Equi-·
pão da Procópio Gomes, e ainda -próximo do Bar
e Churrascaria do Capllé.

O horário de expediente da Secretaria é das

8 às l1h30 e das 13h30 às 17 horas, diariamente.
de segunda à sexta-tetra.

As aulas terão inicio no dia 23 de fevereiro.
-

A direção

\

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNfCIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO NC} 1.428/87
Declara' de utilidade pública
imóvel de Ademàr Klein

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, SC,
nó uso de suas atribuições e nos termos do De-
creto-lei Federal N9 3.365, de 21.06.41,

,

DECRETA:
-

Art. 1Q _ Fica declarado de utilidade pública,
para fins de desapropriação por via amigável ou
judícial, o imóvel territorial de propriedade de
Adernar Klein, com 448,00m2, situado à Rua 59 _

Irmão Leandro, nesta cidade, matriculado' nesta

Circunscrição Imobiliária sob nC! 387, possuindo as.

confrontações e medidas constantes da planta
anexa, bem como o imóvel predial nele construi-

.

do, com 80,00m2, de madeira, concluído em 1976,
de nQ 810.

'

Art. 2Q _ O imóvel em questão Incorporar
se-á ao Patrimônio Público Municipal, na catego
ria de bem de uso público especial, destinado à

implantação de equipamentos comunítáríos..
,

Art. 39 .;...; As despesas decorrentes, do presen
te ato correrão por conta de dotação própria do
Orçamento vigente.

, Art. 4Q _ Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, ficando revogadas as dis

posições em contrário.
Jaraguá do Sul (sq, 3 de fevereiro de 1987.

DURVAL VASEL _ Prefeito Municipal
" IVO KONELL _ Secretário de Administração,
Pínanças e Bem-estar Social.

UNIDADE DE
OBSERVAÇÄO

-----

A Acaresc e a Empasc
implantaram em São João,
na propriedade de Arno
Borínellí. uma. Unidade
de Observação de Arroz

Irrigado, onde vem' sendo

acompanhado o desenvol
vimento de seis cultivares
com diferentes carecterís
cas, em parcelas de 100m2'
cada qual, objetivando
conhecer a que melhor' se
adapta à região, desde a

, semeadura até a colheita.'
Foram semeados as' va

riedades Cica 8, Irga- 410,
Cica 9 e 1!mpasc, lOt, 102"
e 104. O rendimento de
cada uma, separadamente/
será determínado, dando'
'opção ao produtor- de es

colher o cultivar da sua

.preferêncía. Segundo' .a

'Empasc, as variedades Ci-
ca 8 e 10.4 são produtíves
Ie resistem ao ataque da
bruzone, causada por um

fungo que ataca em todos'
os estágios o cereal.

,

A bruzone vem se espa
lhando na regrão, daía ne

cessidade de serem plan-'
. tadas variedades resisten
tes ao ataque do fungo. O
rizicultor Arno Bottnellf.:
recebeu da Empasc uma

saca do cultivar. Cica 8 e

está produzindo sementes
aos plantadores ínteres
sadós.

Vender- se
Terreno

Vende-se um terreno
próximo a Marisol (la
teral), área de 42 x 35m.
I n f o rm a ç õ e s Fone
72-0091, com Flávio:

Persianas José Emmendörfer tIda.·
Desde 1917 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-lumínío e suas cores fixas e sólidas
são esmaltadas a fogo.

Rua Jacob Buck, 46 (fundos do Bradesco)
Fone: (0473) 72-0247

Compre seus materiais de construção na

Arte Laje J ar_aguá
MateTiais de construção e telhas coloniais direto da Cerâmica Vila Rica.

Aquecedor Solar da FWJilarla Jaraguá.

E além disso, a melhor laje da região. Vtstte-nos,
Temos o melhor e um bom preço.

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

72-2334 e 72-1292 _ Jaraguá do SuLSC. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.

_Jax=·_a-=.g�Uá_,...;.d...:O_S::,,:U::z:'I__S=.;e:;::m=an::;:;::a:......::d=e..:.l:..:4;_:.a�2:.::0....:d�e:...:.Fe:.'V:.:e::.'i:'�ei::ra�,j�,l:::.98�1:._ �'�C�O R R E IODO POVO
�------------�------�--------------��----

PÁGINA 11

Um Dorido Labéu
Conto de José Castilho Pinto

- Eu não tenho mais nada a perder na vida,
pois já não POSSUQ família nem parentes ou ami
gos, e a pessoa de quem eu aínda esperava com

preensão para a. minha desventura, pois sou um
doente incurável, não vacilou em me chamar de

, libertino,. falho de brio e de moral,
_ Mas certamente você fez por merecer

isso, pois sem razão ninguém pode usar de um

termo tão infamante centra quem quer que seja,
principalmente tratando-se de uma pessoa, em

bora, seja ela o pior inimigo.
_ A bem dizer não houve um motivo sufi

cientemente .sérío para um labéu tão dorido. O

que existiu, isto sim, foi o desejo da agressão,
pois há muitos modos de agredir sem se chegar,
propriamente, às vias de fato.

_ Você mesmo sabe que seguidamente está

praticando desatinos e com isso constrangendo e

até gerando descontroles emocionais aos outros,
e dai. para ser chamado de libertino, falho de
bríe e de moral, é um passo.

_ Mas defeitos, quem não os tem? Oual é
o ser humano que deles' está inteiramente livre?
Acaso você é um individuo puro, sem nenhuma
mácula, que nunca em. sua vida cometeu um úni
co erro?

., É' claro que não sou perfeito e até reco
nheço que possuo muitas qualidades' negativas,
mas procuro suprir essas falhas conduzindo-me
da maneira maís correta que posso tanto na vida
privada como em sociedade.

_ Já disse que para mim tudo está perdido
na vida, pois familia, parentes e amigos não maís
os tenho porque me abandonaram quando eu maís
necessitava de seus conselhos, amparo e conforto
moral, visto qUe sou vitima dessa doença nova

e mortífera que ora é o flagelo da humanidade.
_

- O que é isso homem, deixe de tanto se

lastimar e procure mudar para melhor a sua con
duta, o seu modo de viver, e fique certo que se

fizer assim muito logo estará recuperado de tudo,
será outro tipo de gente.

_ Não é fácil mudar quando a decida foi de
mais, se decaiu tanto que já beirou a sarjeta, o

esgoto, e ainda carregando o. sentimento do fer
rête cortante como um raio _ líbertíno, falho de
brio e de moral.

.

_ Por-isso mesmo deve-se fazer tudo para
não despencar de vez pela ribanceira da vida,
pois ai perde-se a noção do certo e do errado, e

o retomo ao bom caminho, ao seio da sociedade
tema-se muito dificil.

.

.

� Talvez venha a lutar mais um pouco por
uma recuperação, coisa que nestas alturas' parece
ínutíl. Depois, já estou idoso e nesta vida expert- ,

mentei tudo de bom e .de ruim, agora sofrendo'
da AIDS só me resta o' fim ...

_ Torno a dizer, deixe de pessimismo e lute
pela recuperação. que essa luta é gratificante e

�obre. E ao encetar esse combate não esqueça .de
Invocar sempre e fervorosamente o nome e a fi
gura sublimes de Deus, Nosso Senhor, que sua

ajuda nunca lhe faltará.
'

I

Jara,guá do Sul, 03.02 .. 81.

Delinid10s auxílios e subvenções à entidades d,o mu.nicípio
Está tramitando na Cä- res", Cz$ 10 mil. Serão (para pagamentos dos alu

mara de Vereadores de beneficiadas ainda as se- gueres- dos prédios), Soco

'Jaraguá do Sul, projeto- guintes APPs: Alb a n o Valo Agrícola. e Industríal
de-leí autorizando o Exe- Kanzler Cz$ 1 mil, Alber- .de Itapocuzinho Cz$ 10
cutivo Municipal a alie- to Bauer, Cristina Mar- mil, Sociedade Agrícola
nar, através de concor- catto e Santo Estevão Cz$ de Irrigação Estrada No
rência pública, um, ca- 3 mil cada qual, 19 de - va Cz$ 10 mil, IBAM Cz$
minhão Scania Lk-140, Abril Cz$ 2 mil e -Cz$ 1 5 mil, Associação Brasí
ano 1982, ao preço de Ci$ mil para cada uma das leira de Municípios Cz$ 1
150 mil. Além deste pro- APPs das escolas Aurélia mil, Arsepum Cz$ 100 mil,
jeto, também o que conce- Walter, Dom Pio de 'Frei- Liga Jaraguaensa de Fute
de subvenções e eontrí- tas, Duque de Caxias, bol Cz$ 2,5 mil, Estrella,
buições a entidades edu- Darcy Vargas, Erich Blos- Juventus e Botafogo Cz$
cacionais, culturais, assís- feld,· Freímundo Keíser, 2 mil cada um, Grupo Es

tencíaís, esportivas e re- Georg Wolf, General Osó- coteiro Jacorítaba Cz$ 5

creativas, na ordem de río, Machado de Assis, mil, Sociedade Jaraguaen
Cz$ 4.445.000,00 e Cz$ .. Major Júlio F e r r e i r a, se de Cenarícultura e Or-
1.029.624,00, respectiva- Orestes Guimarães, Padre nitologia Cz$ 3 mil, Co-
mente. Alberto Jacobs,

.

Victor ral da Comunidade Evan-
Dentre as entidades fi-' Meírelles, e, A d e li n o gélica Luterana Cz$ 6 mil

guram: FERJ com Cz$ .. Prancener." Some-se a es- OASE Cz$ 2 mil, Corpo
3.200.000,00, SCAR Cz$ tas os Jardins de Infância de Bombeiros Voluntários
100 mil, Fundação Cultu- Marieta Satler Rubini e Cz$ 30 mil,' PX Clube de
ral de Jaraguá do Sul Cz$ Irmã Anídíe, com Cz$ 1,5 Jaraguá do Sul Cz$ 5 mil,
1 milhão, Ação Social Cz$ mil. Rotary Club Cz$ 10 mil,
60 mil, APAE Cz$ 75 mil A Amvalí serão destina- Sindicato dos Trabalhado
e Associação Assistencial dos este ano Cz$ 400 mil, res Rurais Cz$ 75 mil, Clu

PI__a_ra__I_d_o_so_s__'_fL_a_r_d_a�s........Fl_o.;..-__A_c;_a=r..:.e=.:sc:.....;,_C=z=$::..__1:..:0::_:4::..:,:12:_4:::.:,0:::.,:0 be Jaraguaense de Xadrez
Cz$ 10 mil, Circulo de
Orquidófilos de Jaraguá
do S1:11 Cz$ 10 mil, e Sa
mae, Cz$ 200 mil.
Estas subvenções e con

tribuições referem-se ao

exercício de 1987.

Sociedade Desportiva e Recreativa AMIZADE

Vende • se
.

Loja
Vende-se uma loja. situa
da na Rua Pastor Alberto
Schneider, n4! 250, Barra
do Rio, CéRO. Tratar no

local.

.EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Pelo presente edital, de convocação, ficam
convocados todos associados da SOCIEDADE DES
PORTIVA E RECREATIVA "AMIZADE", a se

reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia
22 de . fevereiro de 1987, às 8:00 ou às 8:30hs em

segunda convocação, na sede social, sito na Rua
Roberto Ziernenn n? 3.174, nesta cidade de Jara
guá do Sul, a fim de deliberarem sopre o seguinte:

LEITURA DA 'ORDEM DO DIA
.'

1) Discutir e aprovar o relatório da Diretoria
referente a prestação de contas do ano de 1986.
2) Outros assuntos de interesse da, Sociedade.

Jaraguá do Sul, fevereiro de 1981.
UOO VOIGT _ Presidente

.

eeê EN�RGE S. A .

___ Ahmentos
�.,,.., .

�.� �
. Especiais

NecessIta para admíssãe imediata de:

- MECÂNICOS DE MANUTENÇÄO
- ELETRICISTAS DE MANUTENÇÃO

Com ExperiênCia.
Os ínteressados deverão comparecer ao Setor de Recrutamento e Seleção
da ENERGE SA _ Alimentos Espedais _ BR..280 Km 58 _ Guaramirim-SC.

II

,I
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CLUBE AUflTICO BAEPENDI
EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Pelo presente Edital ftcam convocados todos
os sócios Patrimoniais do Clube Atlético Baepen
di, afim de se reunirem em Assembléia Geral Ex
traordinäria, em sua sede Social, sito à Rua; Au
gusto Mielke, '466 nesta cidade, à realizar-se die:
23 de Fevereiro de 1981, às 20:00hs e em segun
da. convocação às 20:30hs com qualquer número
de Sócíos presentes, para Deliberarem sobre a se

guinte ordem' do día
_ Alteração dos Estatutos Sociais.

Jaraguá do Sul, 21 de Janeiro de 1987.
Reiner Modro _ Presidente

FURGOES, FURGOES ISOTflRMICOS E FRIGORtFICOS
.

Jaraguá Esquerdo �ua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Fone 12-1011

, INFORMATIVO ROTÁRIO

mO·Quatro-Meia-
�' CIOCO

.

.

"Rotary Leva Esperança"

Conhecendo nossos vizinhos

Comentando sobre os empenhos conjuntos
desenvolvidos pol' rotarianos de Nova Iorque,
EUA, e da Coréia em prol de crianças coreanas

que necessitavam de círurgía cardíaca, o rotaria
no Anthony Zíno declarou com entusíásmo- "Esse

programa de cunho humanitário teve um tremen

do efeito nc estabelecimento de estreitos laços de

amizade entre os rotarianos de ambos os países".
Intercâmbios educacionais e culturais têm

ajudado a produzir milhares de êmbaixadores da

boa vontade. Anualmente, mais de 9.500 estudan
tes de nível secundário se tornam participantes
do intercâmbio de jovens do Rotary. Patrocina
dos por Rotary Clubs e distritos de todo o,mun

do, esses jovens passam um ano letivo ou período
de férias com uma família no exterior, aprenden
do sobre seu modo de vida e sua cultura.

_.

Um estudante de intercâmbio de jovens do

Rotary, Christian OUo, de Bremen-Vegesack, Ale
manha Ocidental, disse o seguinte a respeito de
sua estadia em Pompano 'Beach, Flórida, EUA:
"Minhas experiências tocaram as vidas de todos

aqueles que vim a conhecer e que mais tarde' se
tornaram meus amigos. Agora, multiplique esse

fato por milhares de intercâmbios em todo O glo
bo e concluirá que, através do Rotary, o mundo
está se unindo cada vez maís _ uma amizade, um
intercâmbio de cada vez".

Rotarianos apoiam as
_

atividades da Funda-

I ção -do Rotary International, uma corporação sem

fins lucrativos criada para fomentar a compre
ensão internacional. Os, programas' oferecem
oportunidades únicas para qUe jovens de ambos
os sexos ajudem a derrubar as barreiras criadas

pelo Isolamento e pela desconfiança. Desde 1941,
a Fundação já patrocinou màís de 28.000 embai
xadores da boa vontade.
(Da Comissão Distrital de ReI. Púb, Ano 86-81)

A rota da malha

Nós temos tudo·
para agradar a todos.

Venha conhecer
..

a linha Chevrolet 87.
Conheça em nossa loja a linha Chevrolet 87, a mais completa do mercado.
Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
Saia rodando com o que existe -de melhor: Monza, Ceravan.. Opala,'

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

.

financiamento facilitados.

Emmendörfer Comércio de Velculos Ltda.[jJ Av. Mal. Deodo,o,557 - Fones, 72-0655 e 72-0060 - .Ja.aguá do sul-se

tcIoo PARA ftRIA� SOL.�.
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o I F I O divulga calendário de eventos esportivos e culturais de 8 1
Dentro do calendário de

atividades de 8? da Divi

são de Educação Física e

Desportos da 19a. UCRE,'
estão previstas para os

dias 17. 18 e 19 de feve

reiro, em Jaraguá e Guare
mirim, reuniões com prof.

�-Cl-t��-r-Cl-l
VOO LIVRE
Está se realízando em

Florianópolis, durante os

dias 12 a 15 do-corrente, o
39 Campeonato Sul' Brasi
leiro Aberto de Vôo Li

vre, com a participação
de vários pilotos, de todo
o País. Como Jaraguá do

Sul possui uma das melho
res rampas para a prática
desse esporte, é bem pro-.
vável que as nossas feras
aladas estejam fazendo

parte das equipes em dis

puta.

FIGUEmENSE JOGA

O E.C. Figueirense; da

Ilha da Figueira, realiza a

partida principal do íestí
val esportivo do São Luiz,
do Jaraguá Esquerdo, na
tarde deste sábado, contra
equípe da cidade de Ró
deio. No domingo, os ve

teranos irão a MassaTan
duba. para enfrentar a Li
nha Telegráfica.

'AUETISMO REFORÇA

A equipe de atletismo
de Jaraguá do Sul vem
sendo reforçada. Além de
novos "pratas da casa",
um fundista de Araquart
está se incorporando à
equipe e está-se também
negociando o retorno de
Clarice Kuhn e Jorge
Luiz Souza, atualmente em

São Bento do SuL

KOHLBACH ADOTA

A Kohlbach S.A., a em

presa ,que mais investe
em esporte (automobílís
mo, judô, atletismo, voli
bol, tênis) está agora tam
bém adotando. a equipe de
volibol feminino. Ante
riormente era só o volibol
masculino. Além _ disso"
contratou exclusivamente
o consagrado tenista bra
sileiro Júlio Góes.

de educação física e dire
tores ligados às quatro
supervísorías locais de
educação e no dia 17, dis
tribuição do material téc
nico-esportivo e diários
de classe. De 02 a 31 de
março, o exame clínico
biométrico nos alunos da
rede 'estadual, dia 31 ins
criações aos VIU Jogos Es
colares Regionais Juyenil,
marcada a sua realização
de 10 a 12 de abril. Em
maio, dias 7 e 8; Congresso
Técnico dos' XV' Jogos
Escolares de Santa Catari
na e realização de 15 a 22
daquele mês.

No dia 4 de junho, ins
crições aos Vlll Jogos Es
colares/Categoria Infantil
e Atletismo Mirim, Infan
til e Juvenil, cujo Con
gresso Técnico acontece
rá no dia 9 e realização
no período de . 12 e 13
(atletismo) e de 16 a 20,
os JER/Categoria Infantil.
Ainda em junho, dia 7,
Passeio Ciclístico-Semana
do Meio-Ambiente. Em

Bícícross:
O calendário oficial de

bicicross desta temporada
já é conhecido. Os pilotos
de Jaraguá do Sul, que
participarão, do certame

municipal patrocinado pe
la Dalcelis, pelo segundo
ano consecutivo, tomarão

parte da abertura oficial
da temporada no dia 7 de
março, em Flortanópolís:
primeira etapa do Cam
peonato Estadual, dia 28
de março em Criciúma;
primeira seletiva ao Cam
peonato Brasileiro, dia 8
de abril, em Lages; segun
da etapa do Estadual, em

Brusque, dia 3 de maio;
segunda seletiva ao Bra
sileiro, dia 24 de maio em

Jaraguá do Sul; .Campeo
nato Estadual, dia 13 de
junho, em Timbó; terceira
seletiva ao Brasíleíro e

quarta etapa do Campeo
nato Estadual, dias 15 e 16
de agosto, em São. .José:
na mesma cidade, dias 23
e 24 de outubro, o V Cam

peonato Brasileiro de Bící
cross e día 4 de dezembro,
encerramento da, tempora
da estadual, em Tímbó.

do Curso de Atualização ta maior será o 7 de setem
em Metodología da Edu- .bro, com o desfile cívico

ção Física, Atividades Rít- escolar. Em 18 de setem
.mícas e Danças Folclóri- bro, inscrições para, os
cas: a segunda' etapa es- Vlll JER/Categoria Mirim
tá prevísta para os días e dia 25, Q Congresso
7, 8 e 9 de agosto.' Técnico, para a realização
O Festival de Folclore acontecer de 5 a 10 de QU

e Ginástica realizar-se-á tubro. Naquele mês (outu
em Jaraguá do Sul no dia bro), no dia 3, realização
21 de agosto, em Corupá ,

do II Cross-Country Esco
no dia 26 e em Massaren- lar.
duba no dia 29 de agosto. , Novembro e dezembro
No mês de agosto se pro- estão reservados para ati
cessarão os preparativos à vidades internas, além de
Semana da Pátria, cuja da- reuniões.

junho, dia 2, reunião com

professores de educação
física e inscrições, para o

Festival de Folclore e Gi
nástíca e de 17 a 21, rea
lização da primeira etapa

All�lisDlo
A equípe de atletismo

de Jaraguá do Sul vem
cumprindo um programa
intenso, de treinamentos
com vistas as competições
que se desenvolverão du
rante o ano. A primeira
participação de 87 será no

mês de março, no Cam
peonato de Fundo e Meio-
,Fundo, em Florianópolis e

para abril está prevista a

abertura do Campeonato
Estadual. Em maio; de 19
ti 03, o atletismo local par
ticipará em Curitiba do
Troféu João Carlos de Oli
veira, para a tomada de
.Índices ao Troféu Brasil
de Atletismo.

A informação é do téc
nico José Augusto Caglio
ni, que fará em junho um'

,

curso de mestrado (atletis
mo) na Alemanha, com o

renomado professet Jona
-than Ulrich.

J E C 'jogou aqui
Após ter cumprido ex

celente c am p a n h a no

Campeonato Nacional de
Clubes, fígúrando entre as

dezesseis melhores equi-'
pes do Brasil, o Joinvi.lle
Esporte Clube, preparan
do-se para a estréia no

Campeonato Estadual, dia
18, no Ernestão, diante dö
Ferroviário de Tubarão,
jogou amistosamente na

noite de ontem (sexta-fei
ra), contra o Cruz de Mal
ta, no Estádio Max Wi
lhelm, não recebendo ne

nhuma cota, isto porque
foi uma forma de retri
buir o apoio que recebe
do público de Jaraguá do
Sul.

L J F define realização da 1� Divisão
A Liga Jeraguaense .de

Futebol definiu esta sema

na o Campeonato da la.
Divisão de Amadores, que
começa em março. No dia
,6 passado, no Sesi, a entí
dade tratou dos detalhes

preliminares do certame

que homenageará o' des

portista Renato Pradi, fa
lecido no ano passado,
prematuramente, e, esta
semana, discutiu com os

clubes o regulamento e a

tabela. Botafogo, Cruz de
Malta, Estrella, Malvice,
Alvorada, Aliança, Grê
mio Garibaldí.: Kohlbach
ou América são os clubes
que integrarão a Primei
rona, que apontará cam

peão e vice ao Campeo
nato Estadual Amador,
cujo início está previsto
pára 2 de agosto.
O Campeonato da 2a.

Divisão iniciará ao térmi
no da la. Divisão. Neste

ínterim, os clubes para não
ficarem na inatividade, te
.rão sob os auspícios da
Liga, um torneio paralelo,
que dependerá do ínteres
se dos clubes e, principal
mente, se houver arbitra
gem. haja vísta este ser

um problema crônico da
entidade, para cumprir o

seu calendário.

BOTAFOGO FORA

COJ;ll a d�rrota de 2 a

O, a segunda consecutiva
diante do Cruzeiro de Pre
sidente Getúlio (a primei
ra foi' de 3 a 1)" o Bota-

, fogo FC da Barra do Rio
Cerro, deu adeus as pre
tensões de disputar o tí
tulo do Campeonato Esta
dual Amador, de 1986. Foi
eliminado e agora prepa
ra-se para disputar a la.
Divisão, que começa em

março.

Sociedade Esportiva e Recreattva Vieirense
ASSEMBLf!IA GERAL ORDINÁRIA

EDITAi DE CONVOCAÇÄO
Pelo presente Edital, ficam convocados todos

os associados da Sociedade Esportíva e Recreativa

Vieitense, para a Assembléia Gerar Ordinária, a

ter lugar na sede social, na má Dona Matilde
1.277 no dia 21 de fevereiro às ,15 horas em 19

f ., _ _ .

convocação, ou" meia hora após, em segunda e

última convocação, com quelquer número de asso

ciados presentes, a fim de deliberar sobre a se

guinte ordem do día:

19) Eleição do Conselho Fiscal;
29) Prestação de contas do Exercício, Findo;
39) Reajuste das mensalídades e Título Pa-

moníal:
,

49) Assuntos diversos.'

Jaraguá do Sul, 16 de Janeiro de 1987
Martins Kienen- _ Presidente

II

Para o JEC foi um trei
no e para a torcida local
uma nova oportunidade
de ver em ação o clube
que mais títulos conquis-.
tou nos últimos anos.

===-==�---------------------------------------------------------------------------��--�----�

II

,Tein q�nt� nova ein,Jaraguá
P. S.EquipamentosparaEscritórioLtda.

Venda e assistência técnica em geral.
Loja _ R� Preso Epltácio Pessoa, 419
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Homen,agens marcam os vinle e cinco anos de leonismo em Jara'gua
. '

Oito blocos no carnaval d,e rua'
{todas .moças).

'

Os blocos de Jaraguá
serão puxados pela' bate
ria das Escolas de Samba
Acadêmicos do Samba . e

Unídos da Brasília, que,
assim, colaborarão com o

carnaval.' Uma 'comissão
julgará os melhores blocos
no dia 28 e no último dia
de desfíle Os três primeiros
colocados vão ser premia
dos. Os concursos nos sa

lões serão nos dias 27

[Baépendi], 28 (Juventus) e

19 de março, no Beira Rio.

Apenas os blocos desfi
larão no carnaval" de rua
deste ano na rua Reinol
do Rau, .nos dias 28 de fe
vereiro e 3 de março, à

n o i t e. À' oficialização
'aconteceu terça-feira, du
,

rante reunião havida �no

Beira Rio Clube de Campo'
entre Os promotores e re

presentantes dos blocos
carnavalescos, unia' vez

que as escolas de samba,
alegando pouca a ajuda
de Cz$ 15 mil oferecida
pela Prefeitura, resolve-

, ram não desfilar por falta
de recursos. Assim, desfi- E pata a melhor organi
larão somente os oito blo- zação des desfiles futuros,
cos: Pé Quente, Bafínho, será fundada em Jaraguá
Sacarrolha,' 'Blocos dos a Associação dos Blocos e

Sujos, Ki-Kaska, Abadaba- Escolas de .Samba, que,
du, Cartomantes e Estre- dentre outras. se incumbi
linha do Mar, este último rá de reivindicar junto as

de Navegantes, que virá a autoridades, municipais os

a Jaraguá do Sul com uma recursos necessários para
batería formada de vinte a melhoria do carnaval dê
rítmístas e cem sambistas rua.

aS In;olações de:Flávio José

ANTES DE TOMAR 'UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISÃO INl'ELIGENTE.,

Calé

Emoção, homenagens e

.

enaltecimento pelas reali

zações, foram a tônica' das
comemorações -do jubileu
de prata do Lions Clube

Jaraguá do Sul-Centro,
terça-feira (dia 10) à noí
te, no Restaurante Itaja
ra, que acolheu número
expressivo de Leões e Do
madoras de Jaraguá do
Sul, Corupá, Pomerode.
Joínvílle, São Francisco
do Sul e Brusque, além de
convidados e autorídades.
A saudação coube ao ex

governador do Distrito L-
10 João Lúcio da Costa e

dentre os oradores desta
caram-se o presidente do
clube, Osmar José Vai:
lattí, o sócio-fundador do

.
'

clube Roland Dornbusch,
o ex-presidente Gerd Edgar
Baumer, o presidente do
Líons Cidade Idustrial Os
waldo Pereira, o represen
tante do prefeito munici

pal, Leão Afonso Piazera
Neto e o governador do
Distrito �-l(,), Walfredo
Mário Vale.

Roland Dornbusch, Orlan
do Bernardino da Silva' e
Mário Marcos Ayroso,

E na luta empreendida
rieste quarto de· século
servindo ,a comunidade,
algumas merecem registro,
-,.como - a fundação da
APAE, -da Ação Social, do
Corpo de Bombeiros, da
FERJ e implantação da
primeira repetidora de TV
em Jaraguá do Sul. O .ídeel
de Melvin Jones,' segundo
um dos vários oradores, a

cada dia se renova, com
companheirismo e frater-
nidade,

'

João Budal da Silva foi
o primeiro presidente do
Lions Centro.

Homenagens e entrega
de distintivos a sócios 'do
clube jubílar com 5, 10, 15
e 25 anos de atuação do
Lions

.

Centro integraram a

cerimônia. O clube a'<li
versariante conta atual-

. mente com 25 associados
e dentre os remanescentes
fundadores 'fi.guram os

.

CCLL Relendo Jahnke,

Mercearias vão criar Clube de 'compras: sobrevivência
A Assocíeção Comercial

e Industríal da, Micro e

Pequena Empresa do Vale
do Itapocu reúne no pró
ximo día 19, às 20 horas,
em

.

sua sede na rua Ve
nâncio da Silva Porto, os

proprietários de mercea

rias e de pontos de vendas
de gêneros alímentícíos
básicos, para tratar sobre

, a'
.

criação do Clube de
Compras, que funcionará
na própria' Associação.
Este Clube será o respon-

Crise ho·spital,ar:
novas discussões

,

sável -pelo abastecimento .até o límíte dé. .10,000
das mercearias, com, pro- OTNs (atualmente são
dutos oriundos dos ataca- 1.000 O'I'Ns), a exemplo
distas e fontes de produ- do que recentemente ocor
ção, visando suprir a fal- reu em Jaraguá do Sul.
ta de mercadorias exísten- Microempresários jara
te que praticamente in- guaenses confirmaram par
viabiliza os p e q u e n os tícípação na audiência que
comércios da cidade. o governador eleito Pedro
A AMEVI _ hoje com Ivo Campos.' concederá a

mais de 1 tO associados _ .classe, à aívet estadual,
determinou que as reuniões' onde uma série dê· assun-
,de diretoria acontecerão tos serão discutidos. Um
sempre na última quínta- deles será a intercessão do
feira do mês. Independen- governador para que as
te disto, em breves dias, pequenas e microempresas
a Associação entregará tenham maior apoio, haja
aos prefeitos de Corupá, v ist a que diariamente
Guaramirim, Schroedsr e ocorrem falências (ínclusí
Massaranduba, projeto e ve em Jaraguá .do Sul),
exposição de motivos, su- ocasionando desemprego
gerindo que as microem- que poderá ser agravado
presas prestadoras de ser- ante a recessão que,' se

viço (ISS) sejam. isentas aflora.

, .'

,
_ Bombas,' raios, trovões, tempestades e "alta

tensão", marcaram a semana em Jaraguá do Sui na
área Politica,. iniciada dia 6, com as declarações 'do
presidente da Câmera Ortval Vegini, indignado com

,a demissão sumária de . sua
. esposa por ter assumido

a presidência e quebrado um acordo que . elegería
Lauro Siebert. Estlniaços 'partiram para todos os lados.
Foí um Deus nos 'acuda.

_ p PMDB, ante a indisciplina partidária e trai
ção, através,do Diretório, tinha em seus planos: até
-mesmo a expulsão de Veginl. O que não se .concretí
zeu, PreSSionado, .Oríval emitiu nota assumindo a "mea

culpa", redimindo-se das declaraçêes, acalmando assim Permanece inalterada a

os exaltados ânimos. Isto, porém, não,significa que a situação dos hospitais 10-

paz reina no PMDB. l!! apenas uma paz aparente, Iu- cais. As entidades envol

guinhenta. vidas no processo que bus-
ca uma solução para ame-

- O presidente Ivo- Konell. principal alvo das nízar a crise e evitar
acusações de Vegíní, encaminhou pedido de lícença o descredencíemento do
por sessenta días, para uma reflexão. O episódio gerou Inamps, -reuníram-ss se
desgaste e aborrecâinentos. O PMDB, evitou maior
rachadura, que não convém num ano pré-eleitoral. O gunda-feíra para uma no

va rodada de debates, sem,problema egora é segurar as diversas correntes e gru- no entanto, haver um de-
pelhos. por ora, ninguém se feriu, todos se salvaram. nomínador. Um novo en-

_ A crise do partido governista movimentou centro fico� marcado pa
também os partidos de oposição, que, torcer.éUll par� a ra o dia 16, no Centro
quebra da unidade p�medebista. O fato pod� ter re- Empresarial de Jaraguá'
Hexos em 88. Ventila-se que um novo partido'póderá do Sul, onde a proposta da
ser criado em Jaraguá, talvez o PDC, que lançaria o classe patronal de subsi
candidato a prefeito, apoiado pelo -FOS, PFL e PDT, diar até o limite mínimo
que, por seu turno, lançariam candidatos apenas para _ neces$ário as diárias de
a vereançá.

.

,

seus empregados e depen-
dentes, quando internados

- Segundo recentes levantamentos,. a renda per- em quartos coletivos (decapita do jaraguaense, no ano 'passado,' atingiu a Cz$ segunda), está praticamen-43.307,00, co:nsiderando uma população de 70 mil ha-
te concretizada.

hita:çttes no município, para um faturamento de Cz$
3.0:U .531.473,00 originário da ind., comércio, presta- Esta é' uma das saidas
ção de serviços, agricultura e outros. Embor.a seja es- para evitar o descreden
timativa, é uma das maiores, rendas per-capita do ciamento, medida e�trema
Brasil. '

que traria inconvenientes
desa�radáveis aos segura
dos. O Inamps fixou a da
ta de 31 de março para os

hospitais re'novare:pl os

Convênios cQm o Instituto
ou então optarem peJo
des.crédeilciaméI}:to.· Novi
dades poderão sUl'gir na

reunião de segunda-feira.

Construtora inaugurou u.sina/asfallo
Na manhã de sexta-fei- acrescentou que foi aberta

ra (dia 13), foi ínàugúrada esta semana a licitação pl
junto a Pedreira RÍo Bran- a compra de um novo

co, em Guaramirim, a usi- 'compactador de lixo, que
na de asfalto da Constru- custará aos cofres munící
tora Contínental, de Porto pais, Cz$ 570 mil. Com

Alegre, responsil,vel pelo isso, a municipalidade dis

recapeamento dos' 29 qui- pOr� de 4 c;ami'llhões para
lômetros que se.paranj Ja- a coleta do lixo. Vasel dis
raguá do Sul _ a partir da .,

se' também que está tra
Ponte Abdon Batista _ até

-

tandQ da ampliação do
o trevo da BR-1Ot: Den- prédio da FSRJ, haja vis
tre as autoridades pFesen- ta que um novo curso de
tes à inauguração figura- -ver� ser introduzidp no se

va O engenheiro-chefe do-
. -gundo se,mestre, de Pedà

tij9 Distrito Rodoviário gogiä, extensão da Univer-
,
FeQ_eraL e futuro Secretá- sidade Regional de Blüme- '

"

rios dos Trasportes e nau.

Obras, engenheiro Arna!do Existe tampém possiõi-
Severiano de OliveiFa. !idade de Jaraguá. do Sül

ser brindada com curso de '

A informação é dp pn�- Direito. Contactos preli
feito Durval Vasel. Ele miliares já houveram.

,FA:ÇA A SUA ASSINATURA _ .C!,z$ 200,00

Rua Cei. Procópio Gomes, 290 ou Fane: 72 ...0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




