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, Esquenta o Caldeirão Político. Durval Vasel Processa Victor Bauer
-Há pouco rnals de um

ano das eleições já se co

meça asentir o
..

clima" do
processo .sucessörto, en

volvendo ías correntes an

tagônicas, representadas
pelo atual governo munici
pal e pelo _ grupo coman

dado pelo ex..prefeito Vlc
tor Bauer- O prefeito Dur
val Vasel confirmou que 10-

grésará com uma ação em
juízo contra o ex-prefeito,
para que o mesmo respon
da o paradeiro de 4.331
Colchões, dos 4.400 ad-

qulridos por oçaslão des
Jogos ..,Abertos, realizados
em Jaraguá do Sul em
1980, haja vista que quan
do assumiu, em fevereiro
de ,1983, haviam somente
69 colchões. Acrescenta
Durval Vasel que inexiste
termo de doação e também
lei autorlzatlva de venda
desse· patrimônio, razão
pela qual Victor Bauer se
rá interpelado judicialmen
te, uma vez que era ele o

responsável pelos atos do
Executivo.

Or,I�lelll de &84 'Iilbies na Câmara
, o projeto-de-le! que: es;"
tlrna a receita e fixa a des
pesa" do munlcfplo; de Ja:"
raguá do Sul, já ésté na

Câmara de Vereadores, pa-
"ra anállse e votação. Com
o valer global de Cz$ 684
milhões, incluídos os ór
gãos da administração
descentralizados, o orça
mento contempla Cz$. 600
milhões para a' Prefeitura,
C�$ 45 mllhões para o

SAMAE,
.

,cz$ 37 milhões
para a F18RJ e iCz$. 2 mi
lhões para a Fundação'
Oulturaí. Na mensaqern, o

governo municipal áfirma
que a proposta orçamentá
ria se identifica com a rea

lidade da despesa que a

edmtnístração deve enc�n
trar no próximo exercfcio,
para um perfeito atendl
mento aos anseios da co

munidade Jaráguaense
iJ

•

-A malor fatia do orça-
.

mente de 1988 caberá à
A Fundação Nacional Pró-Memória, doSecretaria de Obras e Via-

ção, com Cz$ 223.610;000, Ministério da Cultura, concluiu a primei-
ra etapa do projeto' que vai incluir o

seguindo-a a Secretaria de d 5
Educação, ICultura, _Espor- munlcíplo de Jaraguá o uI no roteiro

te e Turismo com Gz$ nacional de imigração, con� o rnapea-

H�9.965�OOO,OO; Secretaria
- mento das casas e construçoes em en

de . FinaIças 'Cz$ _

xatrnel, com qualificações e signifi.cl:!dos
arquitetônicos de expressão cultural.

63;618.000,00; Secretaria A arquiteta Maria da Graça Agostinho'
. de Admlnlstração Cz$
61.921.000,00; Seoretaria disse que foram levantadas 137 crins

truções na zona rural do município e

_
de ,Pla,nejamento e Servi- cadastradas'através de um croqui, onde
ÇO$· Pú�licos Cz$
45,865.000JOO; Secretaria foram anott;ldas todas as suas caracte-

do Bem· Estar Social Cz$ rfstiqas.
17.405.000,00; Oâmara ,de A segunda etapa, que se inicia, vai

Vereadores, Cz$ --assegurar a inclusão de Jaraguá do Sul.

12.100.000,00. e Gabinete
do Prefeito Cz$
5.516.000,00. A despesa
será realizada segundo a

discriminação que apre
sente a- sua composição
por funções, proqrarnaa,
projetos e atividades.
A Divisão de Saúde e

Assistência -Soda I foram
destinados Cz$ 17.405 mil,

.

Educação Cz$ 150.250 mil,
Cultura' Cz$ 3 milhões 975

mil, Esportes Cz$ 13.445'
mil, Turlsrno Cz$ 2.295 mil,
Obras Cz$,76.610 mil, Es
tradas de' Rodagem Cz$
84.500 mil, Serviços Urba
nos Cz$ 62.500 mil, Plane-

.

[arnento Cz$ 8.819 mil,
Serviços Públicos Cz$
32.850 mil e Agropecuária
Cz$.4..205 mil, para citar
as prlnclpals atividades,

"Vamos processá-lo pa
re que explique o paradei
ro dos colchões, caso con

trário, vamos exigir o res

sarcimento. - Estávamos
quietos até agora, mas co

rno. o
- adversário está. fa ...

zendo jogo pesado, vamos
dar o troco.
Este será o Iníció de

vários processos que mo

veremos", diz Vasel, 'que
credita as investidas a sua

admlntstração pejo ex-pre
feito, ante' a negativa de
conceder autorização para
á instalação da antena da
FM, junto as repetidoras

de TV.
CAMPEONATO DE FAN
FARRAS.
Acontecérá na Marechal

Deodoro e não mais rio Es
tádio Ma� Wilhelm, o 3.°
Campeonato de Fanfarras
daJaraquá do Sul, marca
do para o dia ·1-5 de novem

bro, As lnserlções das fan
farras concorrentes encer
ram-se dia 23 e acredita
se que o número, de lns-,

. crlções deva atingir 25. O
certarne contará com o a

poio da Feijão Instrumen
tos Musicais de S. Paulo,

. que cedeu, expontanea-

mente, 5,mil decalques e

300 cartazes, além do que
doará instrumentos rnus l
caís para serem sorteados
entre as fanfarras partici
pantes..

Novas eleíções
·sindicais
em Jaraguá
- Não houve número su-

·

ficiente de votos para que
qualquer uma das três cha
pas concorrentes à dtreto
ria do ,sindicato dos .Tra-
-balhadores nas Indústrias
do . Vestuário- de -Jaraguá

· do jSul fosse proclamada
vencedora, no pleito reall
zado dlas 8 � 9, obrigando
a dlsputä em segundo tur

no.iaconteclda na qulnta e

sexta-feira Idlas 15 e 161.
Na i prlrnelra eleição, a

Chapa 1, dá presidente
Renilda Farias recebeu

,

718 votos, a Chapa 2 (GUT)
1 .303 votos' e a IChapa 3
,(Lauro- Síebertl 1.629 vo

tos. Como nenhuma chapa
recebeu 50% mais 1 voto,
foi no segundo turno de
votação que a eletçäo foi
decldlda, cujo escrutlnlo
encerrou-se. nos primeiros
minutes deste sábado,
quando esta edição ja ,�s-
tava redlqlda,

.

,

'"

lErn novembro, nova dis
puta-síndtcal será travada,
nos' dlas 02 e 00, para ii

renovação da diretoria do
Sindicato da Alimentação.
Ontem, sexta-feira, expi
rou-se p prazo para o re-

-gistro.dé chapas, Até quar-.
ta-feira estava confirmada
urna chapa de opestção,

· encabeçada . por Antöntó
Rosai, das Indústrias ReU-

.

nldas. A chapa da sltuação,
apoiada pelo _ atual -

presi-
- dente, Haní Burow; e pela
OUT, tencionava--- também
registrar ch�pa· -o edital
para convocaÇão ao pleito,
foi publicado no Diário O
ficiai da União •.

Guaramirim - isenta
, ,

'ônibus, aos idosos

Rio da Luz incluída no roteiro de imigração-

o município de Guaramirili1 saiu ria frente naconoes
são passes aos idosos com maís de 65.'8nos, a partir
de 1.° de novembro próximo, não apenas dentro da
área municipal, rnas, também, nas viagens a Jaraguá

- do Sul, onde g'rande número se desloca para resolver
os seus lnteresses: A Viação 'Canarinho está próví
denclando junto a Encater, toda a documentação ne
cessária para a formalização 'do ato, de elevado al
cance social.

. Guararnlrlrn deflnlu esta semanal a proposta
orçamentária para o próximo exercício· É de Cz$. 145
milhões, correspondendo a um aumento de 705,56%
em relação ao orçamento deste ano, que é de Cz$
18 milhões. A Divisão de Estradas de Rõdagem, com
48..585 mil e a Divisão de 'Educação, Com Cz$ 28:910
mil, são as que maiores dotações orçamentárias têm ..

no roteiro nacional de imigração, no sub
trecho da Estrada Rio da Luz, ligando
com Testo Alto, em Pomerode. 'Este sub
trecho vai ser incluído como roteiro de
lrnportâncla nacional, dado o contexto
cultural di colonízaçâo germânica que
nele se insere, como costumes, tradição,

t comidas típlcas, móveis e as próprias
construções e palsaqens da região.
" ". �-

O roteiro vai se� implantad� e assim
o muhicrpio passa a figur�r- em folhetos
e placas, indicando ao· t.urista BI região
onde poderá apreciar a arquitetura e a
cultura alemã, manifestada sob várias
formas.

Serra 'Pelada eDl Jarl'Há. O••• ét Ol�e e1.
.
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... Cumprimentos clrcu-

Gíando para o querido casal

e teHi·lário (lngelore "Nica·
,

I n
Werner) Müller, pelas bo-.
das de prata, dia 20 pró- .

xlrno .. Os _ Jubilares são Cristo Salvador, da Sarra.
muito relacionados na so- do Rio Cerro, as 13h des

cíedade jaraguaense, ele te sábado, o casamento

alto funclonárto 'da Caixa dos Jovens Gina Marlene

Econômica em'
. Jaraçuá. JIIIaestri e lWig� :Meier

atualmente em Oeruoá. Filho, filho de Anselm()

Cumprimentamos também MaéStri e'Sra. e deWiga!l"'
os filhos Marili e Giovane, do Meier e Sra. A recep

ao. genro Waldemar Zanot- ção . será no Salão 25 CIIe

h N julho :FeI'iCidades aos nu"
ti e a netln à (.iai}'Bra· bentes.

'Na Igreja Evangélica' .

- Chegando ao final' o

João e Maria
.

"0 ponto elegante de vesUr bem. os !JeUS p1m-
polh08. Agora Da Marechal Deodoro 019, a sua

. espera, sempre com as 6lt1mas Ilovldades.

J61as, �6g1os, pulseir., anéis, 'alIanças;
'prataria, artigos em oure e .tll�O' '() maiS: para'
presentu' Da.

,Relojoaria Avenida
Marechal,Deodoro.

.
443 e Get11lio Vargas n° 9

",

Mamãe Coruja
- seus fllhos merecem uma loja s6 para eles.

Loja Mamle Coruja ó castelo d�· seu re1zlnho e

lua prillcesiDha. Enxovais para bebê, roupas In

fIInto-juveaís, - perfumes, bljouterlas, arUgos para
presentés. .

.

Rua DarIo. do Rl9 Bl'8Ilco 168 _ Fone 12-0695

Dr�·. Valter' Germano B,ehrens
I .;.' � .

CIRURGIÃO DENTIISTA _ CRO-u.i6

RUa CeI. ProcópiÇl Gomei de Ohve1ra, /184

Fone 1-2�0209 _ Jaragu� do Sul

COMPRE' CONJ:1ANTE A SEIFERT GA.RANrE

"

.V •••

"'I'I.'t@.�.
.

-. --
.-

Marechal Fli)riano 29 Fone 12-1911

r-

...

, ._ CarlnßosO
.. \,

,:

A, R<mpa Jifcmtll
'

Av. GetúlÍo. Vargas' n° 91 e Av. Mal DeedorQ

da' Fonseca nó 882 _ ao lade d. Papp Mo(J:&'!i.

Informações
Concurso Bonecas Vivas,
·do Lions Clube Cidade In
dustrtal. Oatotze meninas
concorrem e' no dia 21,
quarta-feíra, ,às 15h, nc

. Baependi, serão divulga
dos os resultados. Haverá
igualmente café com. sor

teio de brindes e desflle
de modas da Palmar Con-
fecções.

'

,

- De Casamento marea
do para o dia 30 de outu
bro,'; às 2Gh, na Igreja
EV/angélica-Centro, lOs jo
vens Henriette Mayer e

Diurnei .

de Almeida, ele
de Blumenau e ela, filha
ex-prefeito' Hans Gerhard
(Carla) Mayer. _

-A ASSOCiação Assis
tencial ao Deficiente Atl
dltlvo e.Visual, realiza día

, 14 de novembro, na recre

attva da Maris01, um café
bingo beneficente, corn

mostra dos -trabalhos con-
.

fecclonados pelas crianças
defiCientes. Cartões a ven

da.
- Casamentos: hoje, ,na

Matriz,16h15 - Sérgio Rhö
bbeVMarili: lKreff ê José

.

ValérialRodete Germano,
No Rio Molha, 17h15 - Val
dir dos SantoSl/Ma�1i Ma
ria' Morbis e; 10h - Junli
Luiz PerittolAdelir Valle.

N'a SS. Trindade, 10h30 -

Sandro JunkesJRoseméri
Scheuer.

r "

- Barra, .17h - Marcos,
Derettt/Sonla de Lima,
17h3JO - Agostinho Mader
VTerezinha Coelho, 18h -

Adir Federí/Aurea Mariá
Buzzarello e 20h - Juarez
Mü!len/Denise Helena Ban
khardt, Na Ilha da Figueira.

18h - Sebastião dos Santos
./Verônica Jagielsky•.

- O R10tlary Club de J'B-'
raguá do Sul, 'realiza neste
domingo, dia 1-8� a partir
das Oh, no ·sal·ão de festas
-da Igreja Matriz, as inscri
ções ,para o Natal da Cri
ança lçarenJte. Serão aten
didas crianÇas entre 1 e 10
anos incompiletos.

- O coquetel oferecido
pelas patronesses às de-:
butantes,

.

sábado, na Arweg, esteve
muito concorrido e ö acon
chego do ambiente, aliado
ao bom gosto e sirnpllcl-
dade deram um toque to- "

do especial ao aconteci-
mento.. .

'I

-
. Para -

quem' aprecia"
uma góstosa buchada,. t0-
das as quintas-feiras pode
rá' saboreá-Ia junro ao res

taurante. da bocha" com o

Debutantes - 8.7 -' C. A.' Baependi
Sábado próximo, dia

24, o C. A. Baependi pro
move o seu ma:is conc.or-,,:
'rido �contecilJ1ento soCi-

.

ai, o 'Baile das Debutantes.
Trinta j.ovens sei ão! apre
sentadas . à - sociedade,
téndo como. mestres. ,de
cerimônia 'Waldenir 'Frei
berger e' Celso Nagel, a

partir das 22h30.· O '"Grup.o
Mus,ioal .�San -.Remo·, de

..

: Pelotas; dará o tom da n.oi-
.

tada. Os�'convit'es ,para o :
acontecimento já estão' :

". , "." . .liitb@l..
ci)rculandO-. A venda de me-

''''''·:''''_';':':>.'''''.>:'Ú:·:·:';,·

,

'sas está aberta.
. Gabrielta de Hanlnequim'
RochQ
Pa1s: José, Anibàl (Maria
L.l Rocha,' de Blumenau.

"

Ana (Clãudi� SilVia St�aubs .' Cyntiá Hósàng
PaliS: IWaHredo JLei:lal,Stra" Pais:' Armàndo ,!Ursulal-
uhs, de JoinvHle.. Hosang, de)b.irsma.

Arno Henscher, Sempre Si'

pós as. 10 horas. Isto, na
tuilalmete, no Baependi.
,- O ,clube,' aliás, lnfor-: <.

ma que os exames médl-.
.
cos pára aj pröxtma tempo
rada da, piscina serão r.ea-/,
llzados nos consultórios
dos n:lédiiCps da. Régi!�nal
Médica

_

de Jaraguâ, a

Cz$ 80,00, 'jBreve,_a venda'
de tlekets, na 'secretária.

,

, .",._"

- 03.° Concursode Fan-
-ferras, da�CET, marc8do
à .prlorl para . o !E$tádio
Max 1Will1elm, será agora
�'iniiti� -r8fJllzado
na 'Marechal' Deodel"O, >�
mo em aRos anteriore$,
isto no dia 15 de nOvembro
um domingo.'

- A turma jovem do Be
biquieto, 'marcou para o

dla. 31 de outubro, com

iníciq às 23 horas, IV NOi- .

te do Bebiquieto, 110 C. A.
Baependi. A promoção.
marcará a 'abertura do, ve- ,

rão 87;'/88 do clube, '.-

- A Sociedade Estrella,
de

.

Nereu Ramos, convi
dando para o bailão mar

cado para o dia 24 de OtI-.'
tubroj às 22 hóras; MúsiCa.
die ..Os .Schiavini" • cip
ranW'l() liaile vai" havey BOr- .:

teio de vários �rind�s.

- Nos dias 31 de outu
.bro, 'Ol' 'e 102. de novembro,
-Jaraqué do /Sul sediará a

qulnta etapa do Campeona
to Oatarlnense de Vôo Ll
vre, quando as'asas deltas
voltarão a colorir a cidade.

'o QIA O� IM'PRENSA

Lemos fl' A Tribuna Re-,
gionat, que se edita na

cidade paranaense da la
Pa, na cotuna do estimado
confráde'Aramis Gornisk:i,
uma nota s.obre o Dia da
Imp�ã e çfas muitas ma

nifestações rêcebida$ ele<
des-tac� um tel'égrama que
-i'A_Dhnaro" Ih� envia, com
um pensamento de Tho..

"

mas 'Gêfferson a 'Edward
Warrington e -qué afirma:
.. SE 'DIZPENIDESSE DA MI
NHA iDECISÃO TERMOS
UM GOVIERNO SEM JOR
NAIS

-

OU JORNAIS seM
UM GOVERNO' NÃO' HE-

.

SllASIA UM' 'MOMENTO
EM 'PREFERIR A ,SEGUN
D� ALTE,RNATIVA·. -Para
quentlê esta edição, o en-

.

dereço nãQ poderia ser' >.'

mais apropriado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_CORREIO DO PoVO'
� �

"lu_entaDl, as seu_racões' iudic-iais·'-e· /difórcios eDl .. laragai
130.340) �,e -dlvõrctoa (1'3.' No período pesquisado,
257).e -mais:' 87 per CeAtO observou-se 107 divórcios
das, separações dos casais concedidos pela jl;lstiça: e
são feitas" de Comum. a- 3.59� casamentos realiza
cordo, enquanto os 13 por' des 'em. �Iar�guã .do Sul,;
cento restantes das 76 mil Tem 'havldö também, pro
separações aconteceram g'ressãp, F\O número da dt
sob alegação de "condu- vörclos, passando, .pon e

ta desonrose". ou "g.r.ave xernplo; de 10 em 1983, pa
víolaçäo dos deveres do ra 14 nos anos de 1984 e'
casamento t-Nestescasos.: .t�,e.par:a 23, .no ano
são as mulheres dem es- passado.. Em t�80, foram
màgadora malorla, ou seja, .13 os .dlvörclos, de acor..

,70%) que. exigem a, se- do .corn o Caí'tQri,O do-Be
. paração. por conduta de-. gistro CiviL,
sonro�a dos márldos. f

"

.

Guardaçlas as devidas
proporções; a percentagem
em JaragUá dö Su.l deve
"bater" Com' os 'números
-revelados pélo -'IBGE. Em
levantamento realizado pé
lo "Correio 'do Povo", jun
to ao :Cartório do -Registro
Civil, constatou-se que de
19aO a 19'86 (sete' änosl,
aconteceram \ertL -Jaraguá
321 separações [udlclals,
aumentando _�substancial:
mente de "984-, pára 'cä,
senão vejamos:' em 1984

foram 4� separações, em
1965 föráln' 52 separações
'� no ano passado 92 sepa
nações; isto é, 50 'sepáírá':'
Ções a ma,is em refMão
à 1.984, 410 a mâis 'em re-'
lação a 1985 e 59 a mais
em relação a 1980.

'"

,

' As' últimas, estatísäcas
do JBGE, mostram .que o

número _de separações ju.,.
díclals aumentou 46,5 por:
cento de -1983 a J985. Nes
te mesmo período, o nú
mero de divórcios cresceu
12 tPOr cento e ,0 de casa

rnento, 10 por .cento. Em
síntese: o número, de casa

mentos em 1985.1952.�,mUI
cresceu em menór velocl
dade doi que as separações
176, mil), e dívórclos . 136
m.UI. São: Paulo; é o Esta
do. Ilder em casamentos

11220.9.28), sepeeações

MS,: ,x�p,I'el,edebista ingressa noPFl
,

o ex-candidato do PMD'B, a prefeito de Má/gsa-
randuba, nas eleições de 1976. Halmund .Zlrndars, assl
noú nasexta-felra, dià:16 de outubro, a ficha de fiJ-iação
ao Partido da Frente Liberal. ZiMdars erá o.nornemals
forte 'que dispunha' o PMDB rnassarandubense 'para a

disputa 'da prefeitura' nó próximo 'ano.
.,

, O PFL e O PDS selaram a unificação na "Capltal
do' Ar.troz"'e entendeu o mesmo de que a melhor opção
era de se' unir ao grupo hoje liberado, pelo prefeito
Zeferino Kukllnski e p�lo ex-prefeito' Dávlo Leu, haja
vlsta que ,:0' PBOS; comandado por militantes não -hls
tórlcos do partido, ábriga elementos fisioiógicos,'safdos
por, falta de amblente rio PDS· 'e 'que manobram a agre-

'

mlação, segundo' os seus Interesses, conforme' lnfor-

rhOU�S�os bastidores da 'po lítica rnassarandubense co- Festival do Canta
menta-sé que outros llderes do, PMOB, descontentes
éom .

a ação 'do grupo, estariam dispostos a seguir a

Raimund Zírndárs. Zlrndars é tipo como provávêlInte
g'r-ante da chapa junto COm Dávlo Leu" rU!1lO

.

a pre
feitura, com amplas chances de sair vitoriosa,
considerando que existe desejo popular de vê-los numa
.§6 chapa. " '

.. , I
"

..
-

Se por um lado aurnen-

,t,am os casos de. separe
ções judiciais e divórcios,
por outro;' diminuem -os

casamentos: De 1982' até'
'985: a curva sofreu queda,
passando de 547 casamen
tos civfs lern' '1982, para
515 em 1983, para e5,OS em

1984\., e para 504 casamen
'tos em '1985. No ano 'P�sS'�
.do, os.' casamentos' realt
zados roram 514: Se' corr
slderarrnos os anos '1980
t488 'casameni:o's') 'e '19a6
J514t,. o aumento no nú
mero' ;de casarnentos . em

Jaragu� do Sul foi de 'ape
nas 26. Os; números, pelas
variações que apresentám,

'

"merecem uma reflexãO
profunC!a.�ohr� o c'ompolr:
taménto .'social que se' ob
serva näl cidade. '.

" ·,Escolar
, Está rnaecadö parao dla
27 de outubro, às 14 horas
no eine Jaraquá,: o IV Fes
tival do OantoEscolär, da
19.8 U.C'RE. Participarão do,

. Festival os-sequtntes Co
rais: "Alegria de Viver";
do CE General J Ronden:
"Coral das Flores", do CE
Duarte Magàlhães; "AIegrr
as de' Campinas", 'dê EB
Padre Bruno Linden;-"ABC
da Canção''', da 'AB Alvi'nó
Tribess; "Inf.anto-Juvenil",
da lEB Elia Granzotto Fer
rai;' "Coral; Säo Pedro",
do' CE 'São Pedro; "Dó. Re'
Mi", ,do, plP Mário Krutz
sch; "As Vozes do Miguel
Couto;', do CE Miguel Cou
to; "Primavera C,rianças
Felizes"J da ES' Giardini
Lenzi; "EncantosJuvenís",
do lCE Heleodoro Borges
e "Sol Nascente", do,Cen
tro, Educacional Evangéli
Oö.
o Coral Infanto-Juvenil

da SOAR terá ;partiCipação
especi�I.'

.

,

' Ceias" realizá a Festa' das ,FlorIs
. o Oíreulo de Orquidófllos de Jaraguá do Sul

"IOOJAS); vai promover no período de 13 a 16 de \ no

vembro, no Parque Agropecuário, a 5.8 Festa das Flores,
, que: exporá otqufd-ea$, bromélias e plantas omamentais,
além da'venda de flores e plantas. A Festa das, "Flores
será aberta no dia 13, uma sexta-fe'ira, às· 20 horas,
com a palavra dó patrono, deputado Ademar D-uwe, ,dis
éUrso ,do prefeito Durv-al Vasel e visita aI'> local da, ex
pos.ç�o. Ni) dia 14, às 8h, Feira de Arte e' Arte,sà'nato,
14,3Oh passeio cíclfstico com saída defronte a estação.
ferroviária e chegada no Agropecuário e às 23h, Baile
e' escolha' da Rainha das Flores, na, Soc_:, Vieirense, CDm '

Moacir e seú ConjUnto. Plromoção do Rotaract ,Ctub.
, Dia 15, a segunda parte da Feita de Arte e Arte

sanato e às 9h, abertura do 3.° Campeonatode'Fanfar
räs, na Av. Mal. Deodoro. Dia 16' de F1ovémbro,.
segunda-feira, último dia 'da Festa, das FLÚlre�. IA ex

po'sição abrirá sempre às 9. horas, indo ate as 23

hotas, à exceção do último dia, quando enceÍ'rará às
21 horas ki , ri!

Móveis
,

e
, ,

'n,a
\ .. ,

I

,v
:

, ··',MÓ,·YE-:I,S'. '

Arleair
_

Werler" visita a relião
o deputfldo fe.seral Artenir Wemerj do PDS, que

obteve expressi,ya vo�ção'. na oregiãe no ano passado,
esteve visitando- Jaraguá do SiJl,'para contacto com as
bas,es e uma visita· a ASSOCiação Assistencial 'para ,Ido:"
sos" Lar dás Flores·,- que constrói um a[lcianato, ," óbr� ,

digna de ,ser cöpiad'ai", ressalta Artenir, "um dos respon:'
sáveis pela liberação á entidade de recursos dó FAS.

Quanto ao quadro político-partidário, àcredita Ar
tenir que vá haver àlteração, com a extinção dos atuais

,partidos e a formação de novos, assim que a. nova_

Con,stituiÇão seja promulgada; .

,

'

CORREIO DO POVO
NAS BANCAS
Cz$ 10.00

, .
� ',-_

Rua Barã,o do Rio Branc�� -, '12.',;,_ F'one" 72�2...4�
, '

,
,

Alergia

.

Clinica.···
Dr.Antonio'SChmidtariE '-,Guaraliril ,traz

>

pa'tinaçãa
,". '. , 'N��a ,�nomoção' 'benefi�e�t�,' a Associação" de
Pais' e Amigos dos ExcepcionaiS de 'Guaramirim IAPAE),
trará ao ,GJnasio:de IEsportes ,"Prefeito R.odolfo,Jahn",
As 2Ö ,hora-s deste' d0'!lingQ, dia .18, o Grupo de Pati'
nação 'Girassóis, de Rjo �_,Ç) �\ll, C_OITlPosto d-@, SO figl.!
rantes, entre crianças é jovens. A presidente da APAE;
Leonora Klein, e toda a suá diretoria, convida a comu

nidade para assistir o grande espetáculo artfstico, com
posto de belas danças e:acrobac'ias sobre- patins;.

'

�� .

,

.

,

Formadó pelá Escola de Pós'gräduação da pue Rio deJaneiro
, CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma, Bronquite - Rinite, Espirros, CQceiras nos olhos, nariz, OUvidos
e garganta, Tosse - Resfriados constantes, SinUSite alérgica,

Alergia da pele: Eczemas, urticárias, inchações, coceiras - picadas de Insetos,
feridas na boca,

.

Alergia a alimentos - medicamentos, ao sol e ao frio,
Erupções cJivcr'sas.

Preparo de vacinas, Testes Alérgicos,

R�a 7 de Setembro, 525, Fone (0473) 22 5475
Blumenélu SC

Dê á seu: amigo uni' prese.nfe que'leni�re O ano Int,elto/
"

DO uma _lnatura do "Correlo do Povo".'
/" êz$ ..

400,00
"!C'"
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,

Proela.as. de Casa.ellos
Ola 161seternbró nato ,(Cecília)· dos Santos;

. �OOT ADE� GRUBBA LElL'\fANN, Oficialdo R�André, filho Laércio (Bll- Marlon Rafael, filho Irineu gístrO Civil .» 19 J:?iamto �, Comarm de larapá do Sul; 'Ba-"
via) Silvei,ra; Orlstlano . (Mariz.e) Horn'b-urg; Julia- lado de/Santa CatatiDa, Brasil, faz .saber que comPareceram eBlé

Max, �ilho Rache· ,!Isabel). na Carla, filha Sérgio (Ro- Cartório, exibindo os documentos exi.iddos pela leí; a fim dê $O
habilitarem J>&r.a casar. OI seauin1lel:

F

Baboch,
. slnhal Pomrnerenlnq.
Dia 241setembro
-Juscelene, �

filha José
,(Lurdete) Toll; -Joslanl, fi
'Iha Moacir (Ma.- Lourdes)'
Hostlrolla.

Dia 25/setembro
.

Franclne, filha Lodlrnar.
,(Marlizell Hux; Vllrnar filho
de Silvano (Ivone) iStei
nert; Fernando, filho IWol
ney (Claudete) da Silva;
Diego, Joval, filho Moacir
,(/Raell( Ranghetti.

D:ia 26/setembro
. Tiago -Jaclel, filho -Janlo

.(Sueli)' Pedri;: Ademir, fi
lho Umberto (Anita) Bor
chardt; Tania, filha Nelso
('Elsina)! Stengér.
Dia 27r1setembro
Diogo Luls.fllho Aldornlr

tLuclanal Schug.

Dia 2&/setembro'
Fabrício, filho Altair (I�

ris)' Baumann: Jonas, fi
lho Aleixo Ilracíl Micha
lak: V,alldir -Jr., filho Val
dir ,(Le'onoràl Kaiser.

D'ia 29/setembro
Luís Paulo, filho Ade

mir (Rosemar) Anacleto.
Dia 3Q/setembro

. , '

Carla Roberta, filha Al
do ,(Alairdes) 6lank.

,

. NascimentosANIVERSARIAN'(ES -

Dia 17Joutubro"
Sr··, Waldeburg , Hins

ching., Sra. Adele B. -Her
'mann, em Corupá; Sr. AI:
fonso JNagel, Sra. Emma'
'Bartel, Sra. Zélia Maria
Oagostiri Meiler, em -Flo-
rtanópolls. : .,'

,

I
I: Editai: 15.704 de 07.1'0;1987 LI E MTILD.E, MÁRLi BA-

ALCIR JOSÉ SCHIEUER E AD.ER _ ,

'

,

,ADEN'ISE 'REGINIA. IKIöH- Ele, braetletro;" solteiro,
,�ER _ .

reprE;i'sentante· comercial
Ele, brasileiro, solteiro" natural ide Jaraguá do Sul;
-rnotortsta, natural de Ja':' domlclllado e 'residente na
raguá do Sul, domlclllado Rua romaz Francisco' de
e residente na RU,a Joäo Goes,;,53, nesta cidade.
Carlos ;Stein, nesta cidade, ftlho de Osmar Zocat�lIi
filho de Alberto Scheuer e l.racema IKoch Zocatel-
e Adelaide Demarchi .. Ii....,_

,
.

Sheuer ,--
, Ela, brasileira, soltelra,

Ela; brasileira, solteira, vendedora, natural de Gua
costureira, natural de Joln- ramirim, neste Estado'
vllle, neste Estado, domi- domiçiliada' e resident�
ciliada e residente na Rua na Rua Rodolfo Jahn, 131
Fritz Vogel, 81 nesta ci- 'em Guaràmjrim, neste Es.,.

. dade, filha' de Francisco tado, filha de Heribert
'1Kôhler. Filho e Allira Nei- Paulo Baader e Ulda Ven-
zer Köhler I....._ tl,J'ri Baàder __

'

-

\

.
'

Dia 171/setembro
',D'aniel, fllho Esaul (Car

,

' meml -Mariano; Geimar
Luís, filho Geimar �(Mara)
IErgang; -Jostane.: filha E
valdo (Raulinal, Krlschans
kl: Simone, filha José (An
tonildal Gomes;_:,_Carlos ç-
duardo, filho Sólon ,(Edil
da �ilva.

Dia 18/outubro
Sra; Paula Rubilni, Sra.,

'Edna. Bruhns Vemuth, em
Joinville; Romi iElisabet
S6hAeider.

.
,

Dia 19/outubro
Sr. José Dimas Zanella,

Fernando Roberto Keiser,
Sr. Leopoldo Karsten, Sr.
Lourível Stein. 'Sr: Arno
Blank, Sra· lIena, esposa
de. Ernaldo Bartei, Valdir
Lufs Holler.

I

I
I

I
I

Dia 18/setembro
iKatiane Mara, filha lrl

neu (Tereza) Llndemann;
Carlos César, filho Jair'
(Clarice) Mallcheskl; Ales
Sandra Isabel, . filha Luiz
I(MarU) Morbis;

'"
Dia 2Wsetembro

.

PI',iscila, filha Emgelbet
to (Helenal' Fritzke.

Dia 201outubto
Sra. Rosália Ay,roso,

Sr. Edgar Juarez, 'Schmitt,
Walmor Mannes, Sra. Hil
da Fodi Liezembérg, Sr
Herbert Alperstaedt, Sra.
EHsabeth �teilein, 'Carlos
Pisetta, Mônica xararn
,UCuritiba) .

EditaI15�705 de 08.10.1987
WIANDERLI ÀLBiERTO

'

SPEZIA E ·MIARISA PAVA-
N'ELLO'-

"

Ele, brasileiro,. solteiro.
motorista, natural de Ja-

, raguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Guara-·
mirim, nesta cidade, filho
da Antonio iSpezia e Te�,
rezlnha Martim Spezia -
Ela, ,brasiléira, solteira,
auxlllar

-

de .laboratôrlo,
natural de Jaraguá do. �ul,
domiciliadá, ß residente

c na Rua José' Theodoro Ri
b�iro, 281, nesta cidade,
filha de Germano'· Pavar
nellQ 'e ,veroniCa Jagels
ki Pavanello --

Edital1'5.707 de 09.10.1987
f;ERNANIDO CESAR BAS
TOS E EDILENE tAlnlN..

-

GER .--'

'Ele, brasileiro, solteiro,
desenhista, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente na Ruàl Emilio
Stein, 227, nesta Cidade"
filho de ,João Bastos ,9
Tereza íBastos -
Ela, braslletra, solteira,
do lar, natural de Jara
guá do Sul, domiCiliada e

resi,dente na, Rua Daniel
Rumpel, 80, nesta cidade,
filha de Edemar Baittinger
e Angela, 'Baittinger":""

'

B para, que' chegue" ao
conhec1mento de todos,
,mandel passar o presenta
Edital,. cple ser' publlcado
pela. Imprensa em cart().
rio, onde ser' afixado duo.
rante- 15 dias.

Dia 21/'setembro -

Daniela, filha Deodoro
(Hanelorel SZi-rkowski-l An
dréla, filha Adernar (Dio
marö Nlcoluzzl; Raimundo'

Dia 21L1oútubro - Jr., filho Ralmundo Nera-
Felipe Artur, filho' Dr. nilcel Battletlt .

Bianca
,Moacir (Regina) Z�nghe- 'Cristina, filha Gabriel (Ju
.llnl: Samuel, filho Fran-' racll laroas: Leonício, filho
cisco ,(IKãtial Taranto: An- Mário (Nadirl Koch.
dré LuiZ, filhó Mauro (Pris-

'

eila)' Silva 'Moura; Ermer- Dia 22Isetembro
son, filho IOsmar. (Celinal Fabian{:, �filha Pedro
Bartei, em Pontâ Porã-MS; ,(Catarina) Kremer; Edíl
Luciano José Winter, Sra. san, filho SUvio (E'lsita)
Lígia de Freit�s Pereira Borchardt; ,Charles Maurí-

. ,(Fpolis), Sra. Hedwig es- Cio, filho Marcílio (Car-
posa d,e Alvino Mod�o. men)· da Cruz; Joice Pris

cila, filha Osni, ,(Ma· EIj
zete) Pereira; Clédiomar,
filho Rainoldo (Jurema)'
Streber;- Waldenir; filho
Valdir (Hosali.ná) Gatofes
ta.

I

Dia 01/0utubro
Sàndra Mäf-alda, filha

Antonio (Mafalda� Silveira. Edita115.706 de 09.10.1987
'Cópia recebida do Cartó
rio, de. Guaramirim, neste
Estado -;
4DAU10 �LUIIS �OCAT·El.�

Diá 22/outubro I
'

,

Italo CássiQ, filho Hans
(Oarlal Maye ..; Sr. Satis-
ta -Araldi, Sr. Rodrigo Ni-,
coluzzj, Sr. Adelino Holler,
Elaine Cristina Wttkos.ki.

Dia 021outubro
Jean :Carlos, filho Beno

(Ca�men) Zlehlsdorff. ",/)

� \

, D'ia 0411outubro
Dia 23Jsetembro Cristi:ano, filho Antôpio
Chayra ;Talita, ,filha Re- ,((Rogate)' Gorges. ,Inlorl.e Paroquial, ,

'

,

_ _ Paróquia São Sebastiio '

,

,

Horários de lII'issa$: Sábado, às 17h, em S. Es
tevão; às 19h rIa Matriz, S. Luiz Gonzaga, :São Judas
Tadeu; São Francisco; 20h SS. Trindàde e às 20h30;·
em São. Cristovão. Domingo, às 7, 9, e 19h na 'Ma
triz; 8h N. Sra. do Rosário' e 16h, Gruta N. Sra:' do

.
Caravággio.

.

Dia 23/ouiubfo '

,
Sr. José Olegári� Pir

mann, Sr. Albano Stépha':"
ni, Sra� Renilda iKeiser
Seick, Srta. Suely Horn:"
bUrg, Sr. Sebastião Ayro
so,. Sra; Rosa da Costa
Meier, ·Sr. Mauro Sckiba,
em Curitiba; Rafael Jonas
Campestrini, Sra. Marta

,Bittencourt Luciano.' .

Coluna, '

·Evangélica
CULTO·S: Domingo às 8h30 e 19h, em portu-

" guês. 'BODAS: Recebem, a bênção no domingo às 9h30
na Igreja 'Centro, pela passagem de 50 anos' de ca

samento, Willy e Linda Meld01a. CO'AAL: O. Coral da
Comunidade estará preserne neste domingQ, no cul-
to/ das .8h30, na Igreja Centro. IDOSOS! No dia 21,
prÓXima quarta-feira,' teremos mais um encol1Jtro de

flaça sua, empresa Chegar idosos, no salão comunal centro, às 14h30 mino FES
maIS longe. Anuncie ,no

TA: A 'Comunidade Evangélica Luterana de Três Filos
, ,"Çorrelo' do Povo". ,. do Norte convida' para a festa no dia 25 de .outubro·

Fone '12-0091.
' LEMA DA '.$AM:ArMo: Temos este 'mandamento da par- ,

..,...,. ...--

' te de Deus: que aquele que' ama à 'Deus ame tarn-
- 'bém a seu Irmão. '1 João 4.21.

� ;_

Mensagem: Mês das M\issões -- "Todos cha':
,

mados a construir um Mundo Novo. O problema, do.
mundo não é, a negação de -Deus; mas a substituiÇão

,

do Deus 'ÚniCO e.Vérdadeiro '

por falsos fdolos· "'Sou
eu o Sen'hor e não há outro;/ não há Deus, senão
eu". Na nossa soc.iedade é pr�cisd cuidar para nãq
transformar a moeda de César em Deus. S6 é verda
deiro o Deus que deseja 'vida para o homem e vida pIe-_
na. Tudo o que' tira ou diminui da pesso!l humana, to
do o poder que se 18tira' sobre o homem �para fazê-,
-lo menos 'gerite,'não é p�der de 'Deus.

' -

o e' 5 p a -c 'h ·8' I I e l í c i"
,

ENÍREGUE OS·'DOCUMENTÖS DO SEU VEtCULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OFERBÇE O�0It
EM: ATENDIMENTO., , ., .

" '.

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCQLA JARAGUÁ - AV. GETúLIO VARCAS, 26 - FONES: 12-1261
12-2078

,

·PALB COM o LÚCIO E RETORNE SliMPRE. ,

I
1-
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'. A Kohlbach S.A.,a partir, é de -que -até o 'próximo mais diversas aplicações.
deste mês, .estará colocan- ano EI carcaça de alumfnlo Com a modernização na
do nomereado a mals.nova

_

extrudado .sela colocada' .fabrloação das Carcaças
tecnoloqle 'em' termos de' em .rnais outros três mo- dos motores pequenos, a

fabricaÇão de motores elá- delos dé motores. Kohlbaehprevê um aurnen-
-

1rjCoS,. com o lançamento to dej8,% na, sua produção
da carcaça 71 em alumínlo <Responsável hoje PO( total. Eni 1986 a empresa
extrudado de alta denslda- 32,ß%

.

do mercado -nacJo- teve um volume dê vendas
de. Util,izada com sucesso' nal de, motores rnonofást- de 661,.133 unidades, ,(Cz$
ria Alemanhá, Itália, Ingla- ces, 10.66% de

-

motores 370 milhões), e ipara este
terra e Estados Unidos, es- trifásicos e, de 54% do ano a previsão de vendas
te tipo de carcaça será mercado jde geradores el;é- é ealculada em Cz$ 2;2 bl-
aplicada inicialmente pela tnlcos • .a Kohlbach. nos ul- lhões.

'

'lKohllbach na preduçãc de timos quatro anos. tran�- ,� '" -,

motores elétricos peque-
- formou�se na segundamal- H.o'l'lcl·as· -, ,da"nos. para 'compressores. JlI1 fabncante d� �otores

máquinas operatrízes, ser- e ger:adores. eletrlc?s ,da
ras, ventiladores e exaus- A�érlca Latina. A lndús-

,'IM''(VIteres entre outros. Stlas -tna conta, com 1.800 fun- <,

" vãnt�gens são' múltiplas. clonárlos é ínvestlu . so-
-

'.
./ mente- neste 1987, cerca f

,

. Durante o mês de outu- de Cz$ 100 milhões em

bro, á indústria' estará co- ,pesquisas, ,equipamentos,
locando no mercado um 10- e ampliação !de -suas ins-
te'de 600 unldades com a talações,' _

, -nova óarcaça ipar:a o rno- . Sua atual capacidade
delo 71, nas potências de diári,a; é' de três, mf unida:'
0,50 .,.,0.75 CV em 1.800· des, de dois mil tipos ,di;'
RPM e 0.75 - 1,0 CV em ferentes, Ide motores e ge�
3.6QO 'RPM. mas a previsão '

� radares, destinadas às
"

URER ,assegura l,e'lborias D:a
" ,

.SJ,llrança da \ BR - 280'

- .

Rua João Marcatto' n° 13, sala 305, F_one-
Fone 12-2815··.... Ediffcio Do:min�os ,Ch:odini, �

Jara�uá dO-" Sul-Se.

.

No 'final de 'agosto.. o duto sobre ,a :Reôe Ferro--
deputado Paulo Bauer teve Viária Federal, 'foi i'l'lcluí�
aprovado re'qúeriniento do

, do. no Projeto de Restau-
QNER•. para, que fossem a- ração daq�uele subtrecho,
dotadas medidE\s urgentes rodoviário, ,com programa-
para- ev-ilar os é-oll'stantes çã� R�ra exeouçãO de so�

aGidenies na BR;280" ,nos ,nom:adores e redutores
treehos entre' 'o Posto da de velOCidade. com sua

PolJcia Rodoviária' Féde- respeotivã -sinalização her _

r:allvi'oouto da ,RFFSA, em riz.ol'ltal e v,ertioal-".
. Guaramirim. _ e'- vi�duto da "O outro segmento, ci-
RFFSA---em J.araguá do Sul tado - diz -' Já réeebeu
a'ee'sso \

à "FERJ. :Em 'tes- melhorame!1'tos do p.avl-
posta, b eng,enheiro Ro- m'ento e s\inal"ização hori-'

-

'berto 'Schwansee_ �.Ri'bas. zontal, medidas que. junto
Sub-chefe do '16.° .Distri;- ,às demais, termos certeza.
to, fiiodoviárrio FecJeral, do al'cançarão o ob'jetivo de
ONER. infoFl1'Ia: 'que "o melhora; nas,condições de
Segmento -da 'B:R-28O\ entre segurança daq!_Jele' subtre':
(fPosto da P.R.F. e o via- cho r'odov�ário".

..

•

, '�lelislação' "rabalh,isfa'� ':,00.- Senac
,

., _.,; '"\ . .
.

.,

No".perf�o de, 20 a' 23
de outubro.• o SENAC - A.:

gência- de' Forr,nação Pro
,fissionâl de Jar.aguá do
Sul" vái reaiizár 9 curso

': Legi,slaÇã�0 Trabalhista ':,
aUjo expos'itor será .o éDlr:...
LeonardQ. Baierle, xdirigido
a:' dilre.tores de empr.e
sas chefes de pessoa:l,
contadores. advogadOS,; es
tudantes 61 demais p�s,,-soas
qUe tenham. responsabili
dades pelás relações trà
balhi'stas no âmbito em-,

ptesail,ial. ,O cu�so aconte
cerá, à Inoite e o seu custo>
é de 'Gz$ ,3 mi I.

Até o �Ha: 30 de outubro.
o SENAO mantem abertas

.

as inscfidões par� O curso'
de ".Desenho de IModas ..

IE'stl�o"" �com �OO horas.
que vàJ inrciar-' 00, dia 3

de novembro. Os requish
tos mírirmos e.xigidos são:
'idade'mfnima de 1-8 anos •.
1.°, ,grau' completõ· e.' apti;:
dão para ,o desenho em

cMhecimento de moda·
Havelll'á turmas das 14 às
17 hor,às e das '19 às 22
horas. Informações no'S,E
N�C. Av. GetJúl'io Vargâs
.621, Fone 72-.2166.

., Wa.lter

A Assectação Comerci
ai e íadustríat d-a Micro e

·

ReqllJena Empresa, do Va.,
le-do Itapoou fixou as reu
niões para a última segun
da-feira de cada mês, _às'

· 20- horas, em, sua sede,
locakzada na rua Venâncto
C:a Silva Porto n.o 331. Var
reunir a diretoria e asso

ciados, para tratal1 de ques·'
tões comuns.

Informa a AlMEVI que o

Mini,suo do, Trabalho' a�,

, si'nou, portaria Cffi 24.09.87,
qu� diz que -a tnspeção dó
do tra'blillho Inas micro e

pequenªs empresas, com
até 10. empregados" so-

- mente será 'realizada, at�
ulterior deliberação. a Fe-.
querimen'to do si-l!Idicªto da,
eategor.fa . prof,issJqnat 'ou· '

do empregado diretamente
interessado< Efetuada a.'
ft.sé:aHzação

"

e verificada
alguma 'infração cabe, ao
Inspetor do TratJalho' dar.
ao micro qu pequeno"em-

·

presárie efetivas oportu- .

nidades de se regulariza
rem de acordo com as exi
gênCias legais, antes d�
imposiç.ãQ :de qualquer pe-

- na�idade.'
,

� �

A portaria liberá as mi
cro e" pequ.enas empresas
de UlTla série de encargos.

VÉit'll�DO OU TRO:CQI
- N'ende-se Chevette,
Ano 79, pintú'ra nova,
cor branca, em -Corupá.
- Vende-se ou troca..se
tellreno de 1a.OOOm2.,no
centro de porupá. por
-tereno ou icasa em Ja-

·

raguá, ou. casa n-a pra
ia· Tratar - pelo Fone
75-1216 I(Corupál

Luiz Ribeiro'

Cobras � Lagartos
FERDINANDO pISKE'

o senher Ivo Kom�lI. Secretário das Finan
ças da Prefeltura, fez chegar ás noss�s mãos farta
documentaçäo acerca do momentose problema das
denúnclas de co-rrupção na "admlnístraçâo. Vesel,

- feltàspelo Vereador Orlval Vegini. Des. documen
tos 'que temos em mãos, e' que -vleram flnalrnente

,

à tona graças ao .farto, nottclárlo da imprensa
sobre o caso, verlflce-se que tantoo pagamento dos
serviços prestados na estrada do Manso como de
bolsas de estudos a: Ivo Konelí, seus filhos e ou

tras pessoas, foi proeessado na forma da Jet,
.

-

'

Fez-se alguma luz sobre o caso rumoroso..
e isto é essenclàl na prátlca da democracia. Está.
igori:l, com a palavra o Vereador...

?-
--------����--�--

. No entanto. nas suas declaraçõe.s, à lrn-
prensa, IKonall 'pisou feio na

.

bola �o"-re.feri-r-s�·
desairosamente ao Preeídenre da Oãmara. Não, so

- não foi nada eleqantefalar que Veg.ini "vendeu-se.
para conquistar a presidência da ,Clâma!a

n (e aí.
sente-sé o cheiro dó despeito da partê- do Secte
táricl.corno, prlnctpalmente, repercutiu '!'uito mal,
no seio da oplnlão pública, e certamente também
lá tora, OI fato de Konell haver. chamado yegini
de cafageste.

"

Ora. � senhor Orival VegiRi "não é um ci
dadão comum. menos- um desocupado. Trata-se
nada mais nada menos, do' que da segunda, mals
alta .autondade do Município de Jaraguá do Sul
e a 'Áinguém_ é lícito ofendê-lo dé�sa forma prl-
rnärte, " ,

\"
,.'

, Temos a impressão que o. senhor hlO ,KonelJ
sofre agudamente g-a s(ndrome do PMOa que

-

ata-
. cbu todos os ,adeptos do partidos depois da .es
trondosa' vitória ,de 86 é, passaram, ·desde logo.
a julgar.-se. os donos sOSQlutos e"incontestáveis
do Pars.,'

'

. .No caso, 11<0nell vtve ria etlforla de que .são
favas contadas que ele será o suces5er de Vasel,
o. que é Unia possibil.idade; mas ainda não á lJm fato
consumado. r'

•

o ,jove�m'-'Secretário fa'ria' beni em cons-
cientizar-se de que -o respeito' à autoridade cons

tituída e' req�isito b'ásico para quein também as

pira sê.;lo um dia.

- Os Const-ituintes"'acâbam de aprovar pra
ticamente a volt-t;t da estabilidade ao consagrá-rem
na Comissão de Sistematização o prinçípio da
,gar'Eintia de emprêgb contra a- dispensa ir'notivada.'
Vai certameote leyar algum tempo até que' a lei

, ordinária .. se é que o mons�rengo pasSa no ple
nário. - venha e�pHcar o que os distintos cavalhei

,
ras entendem por dispensa imotivada. Como em

pregado que ,também semos, _acode-nos ,uma ,inda-
,- g�ção: e o Fundo dß Garantia por Tempo de Servi
ço. que substituju a estabilidade, continua,? .Ao tem
po de Castelo Branco 'aS oposições se �stJrg,ram
con,tra a medida.

,

- e-'agora'? 'Entra a -gara�tia de emprego e sài
o FGTS? Entra a garantia e também fica o FGTS.
o que seria um logro sem tamanho e' mais �'m
golpe, Ras em'présas. Será que os cavalheiros de,
Brasíliá consideraram que se a empresa precisa

'

"

: dQs emp.regados, estes também pr.ecisäm da em-'

, presa�' Será que pensaram no que é mais vantajo-
so� o trabalhador ter ao fim da vida' um respeitá--
vel :pecúlio '�a sua dispOSiÇão ou uma discutível
estabilidade e só' a mixaria da pefls�o previden-
'clária na velhie?

",'
,

"
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Governo Municipal· abre processo co,Dtra: 'egini pMa provar denÚßcia.s
\ .

A Adrntnístração Muni- políticas, usando,' para
elpal de Jaraguá de 'Sul tanto", de rnä fé" • Dlz -a
trouxe à Iluz farta doeu- �dmilÍisltração-' MüniC;:ipal
mentação fiscal e contá-: que todos os atos for.am
hll, .

rebatendo 'as deR"n':' Hc,itos, .os trabalhos exe-
.

elas' improçed.el1tes:::�·. cutados, as- notas extraí

corrupção feitas na;CâJTIa.. · das, las contas empenha- i,

ria, pelo 'vêreädor.' 'Odval, , das, e pagas, não vendo, '

yegini, .• que ,d�seja,�, §�.: ,po_r, 'isso, razão, na denún
gundo o gover.no. do mu-.

.

ela, posto que as contas'

nlclpto, ,"dénegr�r·á 'nós":,, 'sempre tem 'sido aprova-.
sa imÇlgem por. quest�e�, �as.,Plllo Tribunal de Con�

,

Reslauranlê
'.

Ilajara
,

AGORA SOB,A DIREÇÃO DE

-CARUNHOS F VMoo.

ContinúaniQs, a disposição de tOdo., . êom o.

'mesmo' atend'tmentô 'e novas opções, AtQnde�ie
, de segundá' à: '. sábado 'A \ noite', '

�ua !Expedicionário Gumercímro da Silva, �3?

ComereíelFloriani

.Assistência técnica de Máquinaß de
.

escJ'evef,
calcUlar, Auténticactores, Ca'i�as Registradoras,>
R.elógioS' de ponto e Mão ,de obra. CONSUL-
TE-NOS. .

. -

l:tua: venando da. Sßva Porto, 353.,
" : Fone: 12-1492 _� Jaraguá do S1il.�

"

r ......·..' ",.....
9

EI.ETROLAR_ ,

'

..:C_mercial- de· re'ças,.· Ltd'a.,
. 'Àss�stênci� . teénica ,em máqullíb de �ôstura
IndUstriaIs e domésUc,às, peças, acess6r1ê»$ � agu';
lltas em geral. . .

'. -:
.

Oferece também assistência técnica autOrizada
em apa{�lhos Amo,-.Walita, Britânia, JUaCk &

DéCker, faet, GE, ,Eletrolux, Fam�, Pandora; For
nos, Lyer, alem ,do mais completo estoque de' pe�,
ças � acessór�os�.

. .�

-.- 1 terreno d/800m2, no Loteamer1to Fênix, :px. .

., _,�;.diLFõrYm/, .. � ,
. '.", ;

'. "

....:. 1 cásá '(ié ':200�, com ferrem de' 600m2, na
.

. \", ·Cel. ,Pree: Gomes'
. "

,

;
.-:.. ,1� térreno 'd/429m2, Loteamentõ VUa 'Romana.
"'

:' P)Vpc)S:to'·M.i� ,', 'C' •
.

. - ,1 terreno (:I/420m2, na ,rua José ;E,mmeodberfer
..:.. 1 'casà em ,alVenaria CI/170m2, rua Thomaz:: F.

de '<;;6es, ,px. APAI;.
_

T'

\; __ .

ir: :f

R. João Picooti, 1(}4 - 'Q� n��H7::-:·J�,.g� do Sul

tas do Estado;., .i:..
,

Acr.escentß� q�,e; �,Ye'l'ea-
..ç1QI: tem, servido de "bol
de 'piranha" do ex-prefel
to Victor Bauer e ques
tiona a razão de somente
agora as denunelas terem
vindo à tona, "pois se

fosse o .caso, Vegini slm
plesmente estaria adrnl
rtindo que estava rouban
do junto, que os vereado
res são Incompetentes - e

que o (TI tbunal de Contas
não tem pessoas capazes
para apurar irregularida
des".

'

Através da juntada de
documentos' posto la dis
posição da imprensa, o

govel1no rnunlclpal, 'segun
do revelou. tem a�ido com Em: ; relação as demals
correção ,e creditá a má . denúnclaara Admlnlstra
fé ou a ignorância do Pre- ção Municipal de -Jaraquá.:
sldente da Oâmara as in.. ,do Sul cita que Oãndldo. As- consideradas "dlfa-.
formações veiculadas em � do Prado Flores, através mação e calúalas" levan-.
"A 'INotícia" e Jómal de da Nota'. de Serviço 201, tadas centra as, pessoas'
Santa !Catarina", onde re ..

-

centra a Prefeitura, : está' de Ivo iKonelI, e do peefel-:
tacícna o pagamento de relacionada.' nii empenho to Durval Vasel, foram ob
bolsas de estudos a Iv.o . .0.0 7979, de 11 de dezern- jeto - de queixar-crime,
IKoneU e famlllares, haja bro de 1985l no valo� de perpetrada na Delegcaia
v-ista. 'que é facultado ae Oz$ 13.800,90. IE também de Poltela da OQmarca,
,Executivo através. de lei a Nota de Serviço n�o. .. eontra 10 vereador Or'ival
específica, o auxílío a fun-

.

0008, da Patrulha "Mecanl- Vegini. lOS depoimentos .

clonárlos e a fHhos des- ;zada e Destoca Vick Ltela" já estão.' sendo, tomados
t�.s, p:ara cu.sreear os estu- foi empenhada' em . parài o, encaminhamento à
clos. FO'i inclusive benefi-' 15.12.86, levando o em.- . jus�i,ça, após ouvidos to
ciada ·ß· Joyem HOßângela penhó o n.ó 8Ó49, no VÇl- dós 'Os impliçados, 'para
V:egini, que tem parentesco lor,d'é Cz$, tt.340,OP. a ,busca ida verdade·. d'os"
com o.,verreador Orhfal VI:)-�- Oút�q caso que o' go- ·fatos.

'

'. ".
.

OONFEQÇÕES: ,
, :. . I _

"
•

1

,Malwee '·�eve�', Ô I,B,lhar �esem'peDho .do ,setor DIIPaís,'
..�
l ....

gini. ,
',: _, verno municipal cita, é -a

Os' declarações de Ve- negativa do Peesídente da
.

gini -:-' cltaa Admlnlstra- "Oâmara em ceder espaço
çäo 'Municipal- -:- esrão :

para que o lsecretáeto de
eivadas ., de .. lnverdades Admtnjstração Ie Flnanças
em relação aos valores Ivo jKonell fízessa a defe-
-dlvulqados, no tocante ao sa, objetivando .preservar
pagamento' de .beneffolos a ,m,{?ralidade, e -.a trans-
educacionais a Ivo Konell, pare.nci,a: da, adiministra�
Aleneer fKonell, Diane Ke- ção, 10 effclo foi enoaml-
-netl e deftérson

.

Konell, nhado ne dja 8. ue- auftu'"
relativos ao exercíclc de bro. ,".Qbj:etivávamos es" ,

1985. "Com isto, o verea- paço pára (apurar .a vere
dor ao. invés ·.de ayir Co.;. cidade Idos fatos noticia
mo fiscalizador do Execu- "dos !AOS meios de comu
rtivó, demcnstra falta de nicação,. mas houve' res-

,

conheclmento e de prepa- posta negativai, o que .la
ro, tendo a filRalidade únt- mentamçs e' prova -a 'má
ca de causar ..prejuízo po- fé e asmentlras.que envol-.
l'ítico", dispara. . V�Iíl1' as acusações .de Örl-

val �eglni".
.'

.

,
.

.

A revi'sta "E�ame", uma empre::;<:! jaraguaens,e, que
das niJais eoncei1uaeas pu- tem filiais também Jm Po..
blicações-,co Pars;. em sua merode e ßlumenau, a>sé
edição e�pecial "IExame tima posição IiIQ indioador
Melhoresie' Maio!"ps 1981", -

".çr:es,cil:nenIto':, 'a qualrta no
" do mês de setembro, des"', i'1dicador "rentabilidade�',
i

taca as Mafhas Malwee . o. primei{o 'ho indicador
S: 'A., d� Jaraguá dó Sul, "prod'4tiv{4ade" '\0 (;Jue'lhe ..
como a de melhor" desem- "aleu. O primeiro, posto no

penho 'global (Jo 'setor 'de desempenho ,gl'obal, pois
.

eonfeéções 90 BrasU; que s,�rv.iu p��a•. o. cr,itério (I�
é a soma dos pontos ob.;. desempateI' e, ainda,' a

tidos'pelas empresas que sema posição no Indicador
mats se desJtaéaram nos "liquidez". . '. ,<

_

seis indicadores ui.i1ÍzaíÔos
"\ pel",', "-Exame", para 'efeito

de classificação. iC�ube a

OONTAB,ILfSTAS EMi
. ;.

CO:NVEN,l9AOI

���, 'b�. NIselÍ,4' ealmf_j:,:��IB!
"",- �', . � "mudas ,e cordas.

-

':: .

'_': �.,
.,' �

. Em i"te" 'fábric�" -r �PIO
.

" ...
..

.QUEIXA-CRIME

citar, que s�guindo a Mal�
Wes ,lila. ",desempenho' glo-' ,

bai do setor d� confec".
ções" estão Q. Levi 81trà-=,' _

uss, De 1MiNus, São Paulo
Alpargatas, Guar:arapes,:
Vulcabrás Alpa,-gatas eon�,
fecÇÕes NE, Alpargatas"
Nordeste, HerlRg Nordes
te e GrendeRe.

'A 'Marisei S. A. rridústria
do Vestuário, é des"táque
também entre as melhores'
do ,: I?aís', : No ,i�ndiêador'
U crescimento"'- está na'

terceira posiCao; â sétÚna �
no· j:ndi,cador

U r;ehtabj.Jida�,
de" 'e a oitava pos.j:ção em

"'pl'oduti)/id�de Ir, o qu'e lHe' .

valeu; entre as maiores do ,

ano-_,.de 1987, a déeima-'
_ql!linta c€>locaçãó, subindo,
três pontos em lIelação ati
aAO anterror. Isto tudo é O·

.

refFexo de um t'rabalho -sé;;,
rio e do lalto nível das' em
presas, que é'levam; a�ssim;.
junto, ,'o ROlne'de Jal'aguá
do'Suh-

..

\-

AMal'Wee, entre as mai-
.

ores, o.r;tcle .a publicação,
uti,lizoU ,como parâ'metl"os
a :reeeita operacional bruta'
àjustada' ao nível médiq

. de Ipreço de 1986, Hg,ura
De 22 'a 24 de OUtUbIO, na 'nona. colocação (déci";

,�
em 6lumenau, acontece' a. má em '861' e a Marisol,
XI' 'Gonverição ,dos :Conita-' outra gr'ande empresai do
oilistas. de. Santa Catari- .ramo"em Jaraguá dó Sul,
na; com ;O desenvolvimen- está 'Aa "'écimà"quinta co
to, de várias' plenári'as :e

I locação (décima-oitava em
temas de real.. impor.tâRcia:. 861. Para se medir 'a im�

d� classe. N��ta Conven-' .pôrtância do feito da em'

!fao, 'contabilistas de Ja" presa jaraguaense. basta
raguá do )Sul marearão,:, ,

"

'

presenç,a, juntatnen�e Com, o

......." ._.
"

....,_! ;;,.-__;....,..__.....:.;.....

"

...

'

__......_.._.............................,
.
___

j di,re1lõres "dó Sindlcato da·' " ,

_oategorla. f.. propósito, '0.', ·\,l!ostO. d·e ,.'Ve-pda.s ... ·Ma'·r'c'all
.. :o·.·.· ,.�.. '.,:", Sindicato tem 'reuni'ão dia ,. ,,.. r"

'.
'.

.

.'

'
.

,21; ',às.:t16h, na 'As�Qç:rãção ".
Comerciál,e,nó qi:a' �5' qe

.

r:lovembro,",no me:'srnô 'ho.;.'
riário e local, quando será
aleiJa ai )n_pya diretoria.
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. '

Alfeto'Uxa um Instante da ,!lr�,tória de ,JJ,ragu�, quan- ,

t do "as· tropas de Curitiba-"PH .desernbarcavam na Es
tação-de Jaraguá, no .dla f2 de.outubro, com o objeti- ,

,
vode eG�par.as cídades.de -Jolnville e Blumenau, pols,
se dizia' que SÓ na "Cidade dos Prtnctpes ", haviam
2.<i>OO .homens -fortemen+e armados .para resistir à

rewh:iÇ.ão em,marcha.

AVENIDA'
,

As ,mais fin:as sugestões para presentes,
,,' , jóias, relógios, viol�, troféus,
,medal!las 'e "atV.JOI 'de .prataria ,estão na

, REEo,J0� A:VENIDA

Na Mareehalle .. Getállo NlU'pI

F;IJ�ila.ria .laraguá Ltda,
Cälhas ,par� toCias.as 'finàlidades

'Apra ,taDilíém ,aquecedorea '.

..eue"pa .101ar.
-Rua 'Feli� 'Sclnnidt, 2�9 - FOJÍe 7i-04�8

_--oJI.:u/-__ 'i\.lj..AÇtA(i)iCA:N'A'Rl'�IiW) L1iDA.

Programe bem as s-qas viiagens de ífki-as Ie

recreação. A "CanarlBho" 0@10'Ga..à 9l!i.a 'dis- .

posição Os modernos ,e ,confOJ:táveis ô�i.tbus,da' Sl!Ía ,

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro, 9a7 _ fone 12-1-422

TUBO DE POLIETtLENO
(MÃNGUEIRA PREI�) .

TUBO� SANTA HElENA J_TDA.

'FÁBRICA: RUA JOINVILLE.1016- FONE (P473) '1'2'1101

ESCRITÓRIO: ijUA CEL. PROCÓPIO GciMJ:$. ':19 -1!Ç)fllli (9473) 77·0P§Q
JARAGuA' DO SUL: 56

Foto Lo s s
,

' .

Fotografias _ equipamentos 'de eine

foto _: som e video.

Marechal Deodoro 302

I e HO�Q���ster
,

Jó�, r4iRgi;olh aM.eß�M' �

pres�t��. f.i.pps, � aQW w' r:Q'\!G,
LANZNAS;TE':R:

'

�q[e.çlJ.ªl 12.EtQ_<!.Q_t_0J. ��1 _ Jara�úá db Stil.

, '

'"
\

'CORREIO 00 POVO PÁGINA 0,7
�--------�--�----------------���--��-

"A Históda de nossa geate Il1o pode .ficar Iô .. tauiade"
O, Passado s6 é Importante se o &eu tempo foi bem emp.reaado.

CONFIRA A H1STÔRIA ... Barão de ltapocu

-.

to tudo encarece, Já não se vê mals
. morai, Só a vergonha é' ,quem desce,
Numa terra que' vai mal".

' I

HÁ 57 AN:O:S
- Em 1930,00 dla 15 de setembro, fa
lecia o sr. Ernesto Reeder, pai dos .srs.
Hugo e Theodoro Roeder e sogro do sr.

Peoro Padroni, e avö de Wigando Roe.-
I der e Francisco Pedronl. -, IEni 1957, o' CeRtr� Excuf"6iQnista
- Corria o mês de setembro e a im- -Jarsquá COmemorava o 1.° ano de exls

'prensa [araquaense anunciava os sequin- . têncla. em sotentdade na sede do antigo
tes aniversários no "Correto Social": dla C. A Baependl, d�sours�. nlalocasião
1'0 a srta. MaTia Tereza Fischer, filha ",O jovem Alfredo .Guenther. relatando
de Francisco Flsc'her ''e .lrrnã de Fran- ativ·idädes e dtando !lames que engra
cisco Fernende Fischer,

..

digna .profes- déceram a instituição, tals como Ama
sora da escola do sexo mascullno da deu Mahfud. João Budal da ,SUva� Hans
'sede do districto ";� 'dia 12 "festejou Sehattner, Bigoo iK-oetztll!lJl", Hans Egoo
armes o 'apreciado moço' Wa'ldemar Burow, uaurQ Dancker, Osório José.
G.ru'bba, do n'OSS0 alto comercio" ''8 Sehrelaer, Frederico�GUéßther, AkloP�a-'
"também aniversariou o sr. Carlos Por- zera, IIson Bastos e Geraldo ,-3<!U�.er ..
1;0 (recentemente falecido), guarda livros
da firll1la Brei1haupt & Ola.;" dia "13,.do ,_ O Gat LoIttm�Ja um preeesse oen

corrente, o sr. Francisco Fischer, do tra o jornalista Amaral Netw. CJae.,�ra
commercío tocai; dia 20 "festeja seu rem.e!ldo .:pelo juiz ao Supre.inO Tribunal
natallcío o sr ArthCltl' Carsten, realden- Federal, por ser ã,�pess�aI ofendldä' Mi
te em Retorcida .e ''I!ambem vá passar

" nlstro de Estado, sende-da eompetêncla
seu natal ,0 jovem Honorare Tomeltn. daquele lirfbunal, jtJ'igaf,tais casos. Ama-

_. empregado em nossas offlcínas", 1. é; Tal t"J'etto '(hoje dep, eonstitulnte�)', aftr
!
do "Oorrero do Povo", "hoje residente mava -através 'Ide sua, Revista Maquis;
em; :B'I:umenau.

. ..

que Lott, poderá ir- para 'a eadela, de
vldo as proves que ele," Amara1 Netto,
'PQSStJe" -alem de oíto testemunhas -qua-:
se todos ()ficiâis, �enedái.s., que irão de-
por no momento ,qp.o'rttmo." ,

- _'
,

�. ,�

MA 22 ANOs' "

HÁ 30 ANO�S

- Germsrio .•Ehmke F,illno -oferecía do
seu comércio' qualquer quantidade de
forro paultsta, tábuas para assoalho e

cadeiras de 'imbuia, enquanto que Oarlos
May, 'correspondente da flrma Truppe'[
& 'Cta., de São! Ftl81l:)ciscm do S:UI, an.u;n

clava '�S Saídas daquele pofto. \lJa Rio ,-- E," '1!36S," fOi mO\Vim6il1lD elel'lDfai ;flal"!,
Grande, l'Ií1ontevidéo para Bu€.nos Aires, zià aparecer 'Os poetas, Um 'pape1 trazla 1

'dos 'Segtli'ntes�navtos: M.S. "'Monte OU,,:' as seguintes quadras: '''De PromessaJ I

'via", dila 3/101; Vapor, "Espana", dia tenho vividp" Ainda não me esmarmen-
I

9r11; M.S. "Montá Sarmientö", dia te1. -Com DOlJilel estou, �tido, Pois, <Ie i

26/11; M.S. '''Monte Olh/ia''', dia 19/12 'sua lista "Sobrej". Meu mandado. "não
e Navio" Villagarcia", dia 24/01/31._ deu certo" ,. Meu partido me abandonpu: ,

Outro veio com "bôm gesto", E lla R-á'-
.

dio me ,"abrlgóuu• - ;Prometeu d'um
Banco a ge,rência: Será

�

que·vão dá-ta ,l
'

'81 mim? Ou vou ter a incumbência: r'

," Ger,ir!' 'ba;nco de jàrdim? - Ass i,m , curo-:
pro meu destino, Vou' vivendo, de pro- �
messa, Maldizendo �'outro cretino", Que,'
me "am�rnou:� com "mais :essa". ,'_

,.

. 1r

·1! -1

!
, ,

, I - Em 1947, o' Piadre Antonio Pinto aca

baYt.a de retirar-se, pana Rim da Casca,
dizendo uns ,que foi por ordem eclesiás-

I
tirca, e outros pOr ordem do governo,
dado o péssimo est:àclo sanitário de
U.rUcâfl�a. !;nquanto 'os' jornais' diziam
<I�e j(á foram curadas' 197 pessoas pelo'

'

milagroso sacerdote. 'ai Igreja continua-
va a conse'rvar-se no mutismo.

.

,

- No dia 9" de outubro o' casal Otto-·
Haake - Ana Haake, festejava às suáS
bodas de ouro, cercado de seus filhos e'

amigos, para assinalar tão ,excepcional
data·

'

,

--- O dr. Ary Pereira, Júiz de Direito da
Cómaroo de �aragu.á do sul, mandava
publicar EDITAL para Habillitação de
Herdeiros, dos bens arrecadados, arro:"

lados e postos em administração, dei
xados por ono RUMOR, natural da
Alemanha e que faleceU sem herdei'ros
presentes, convidandö aos herdeiros su

ceSSQres do dito finado a virem habili
tar-se- no, prazo) máximo de 180 dias, "e "......, A Volkswagen alemã' confirmava que
requerer o qlJ� for a bem, dos seus seu modello ,"sedan ", conheoido no Bra

dtreitos". sU como "fusca" ou "besouro", iria
_ A impr'erisã jaragOaense publicava as. sair de linha:. Em circulação desde 1940,
seguintes quadras. assinadas por Wal- o. pequeno e econômico automóvel tor
dir, elaboradas há 40 anos, mas se pa- nau-se o mais popular veículo do mundo.'

t reQem muito CQllll os dias atuais� ",NO. Só a matriz )alemã chégava a produzir
_ ALVO... A manteiga já subhJ de preço 5 miF, per dia. Agona era anunciado o

e,. consta que o açucar vai subir tambem.
'

seu desapar:e,cimento. Aliás, como acon

'Stl;b.Q tudo nasta vida, Sohé o avião. ' te.ceu. re,GEmtemente no a,rasil onde. o

para ,o, ceu, �M o ,preÇo. BI com.da.·' ,

... :bes'OtlJr&'" t8llTlbém já, 'leve seus dias,

b.e �m PQ\tQ, qUe! �iv.e, ao leu';; 'E enquan-� c,ontados...

- Fe,rdinal1do Piske' compârecia às pá-,:
ginas do

..

mais antigo""com o' 'Seu ar-:
tigo POLUiÇÃO EM JAiRAG\..IA 'DO SUL, ;
denUnciando à denrubâda de árvores nas;
encostas de morros e na planfcie, de I
fórma indiscrimi,nada:e sugeria um pro- 'f
grama para a Semàn:a da Arvore., '"

!

HA 10,ANOS

- Em 1977, Cyro �ozza'rin inaugurava',
� "iKruegerhaus "" p�rtinho da Rodovi- J '

arla, na rua Pe. Pedro francken, uma'�.
hlov8IÇão que revolucionou, a 'Vida notur-:\
(la da Cidade; com coisas e' çaprichos d./

'

'sua terra natal e em Porto �JegJ:e." ,It
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ADVOGADA
\__'

,pra. Aurilene M. Buzzi
Questões de terras - acid�es de tr�lto' - In
ventários' - cobranças e advocacia em geral.
Rua r�inoldo Rau, 86 - sala 4 Fone 72-2711

Escritório Contábil�' Garcia
.

CRC-SC sob n9 0015 .

-. Escritas' tíscaís e contábeis

Imposto de Renda

Registro de Micro-Empresa'

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

, .
'

e
r PERSiANAS • BOI· ESQ. DE ALUMíNIO ""

j, .!�:.���!= ,

Persianas hoÍ1zonlais ,e verttcaís,
box

.

para banheiros,
,

, divisões, tÓldos, portas sanfolladas, esquadrias
e cercas em alUlninl0.

Consulte-nos! Fone 72-0995,

,

r
ESC�ÓRIO 1 JUR,lDlCO'

JOS.é ,:Alberto Barbosa
Ilexandre·'Dellagitlslina Barbosa

.� ...... � .

A·DVOGJ. 90..S

:ltua Joio Marcatte Ja; '13 _ 2° andar, Sala 204

. Jaraguä do Sul.

!'fÁ" RONDA.

CONCESSIONARIA HONDA DA kBGIÃO. CO
, MSRCIO DE MOTOS, ASSISfeNCIA TECNICA

, "

E BOUTIQlJE HONDA-WAY.

ENTRE NEstA RO N D A DA MENEGOTIl

MOTOS li SAIA PILOTANDO A' SUÁ MÁQUINA.
'

.' Rua Adél1a�F�cher, 239 (Rodovia BR-.2801
'_ Pone.72-2t99:._ Jaraguá'do, SUl _ SC.

, ,

,
'

.J ..
'

_

.

INFOItMATlVO ,ROTARIO

• O Qual!O,;"Meia...
.. . Cincl.-

o GRAND� MUN,DO DO ROTARY ,

'

Desde 1947, a Fundação oRotárh.1d�S
pendeu mais de 120 rníthões de dotares

Durante 1985';86, mals de 92()í LQ- em suas atividades, internacionais' de
vens estão compartilhando experlênclas caráter humanitário e educativo; Todas
especiais e de estudo em todo o mundo. essas atividades fazem parte do Bota-
o. ex-presidente da assembléia parla- ry, e, à medida gue o Hota.ry toi ==:
mentar do COnselho _da Europa, Oliver cendo, elas também se expandiram ate

Reverdin, da Suíça, afirmou certa vez formar uma rede global.,variada e cem

'aos participantes de uma convenção do, ·plexa. Entretanto, mesmo em toda a ,sua
'

Kotary International que "a: verdadeira complexidade, a melhor .de descrever
fôrma de trabalhar pela paz ..•. 'é te- .'. o, Ijotary_ é Como um mO'Yi�ento, em
cendo, ao redor dó mundo, uma densa prol do desenvolvimento da eompreen
rede de amizades pessoais, de tal for-

'

são através de contatos pessoais e da
má que desapareçam para sempre os prestação de serviço. Ernbora seus em

preconceitos que historicamente lnsti- preendlrnentos sejam Imensos. seu po-
,

-galam' o ódio entre os povos incitando-' , tencial é ainda maior. O crescimento. do
.

os. à guerra". � _ Hotary continúa num ritmo írnpresslo-
O patrocínio da Intel câmbio de,GrU- narrte. No ano passado formava-se um

pos de Estudos é outro dos programas Rotary Club a cada 12 horas. Cada um

da Fundação Através desse programa, deles é uma nova comunhão de com

lnlclado em 1964,dois grupos de cinco panheirismo que aumenta a capacidade
pessoas de neqóclos ou profissionais do Rotary para enfrentar os desafios
de' diferentes países, permutam visitas. do futuro.
Até 1985, mals de 1'0.000 jovens pro- Os desafios são grandes ..As ten-

fissionais haviam participado do Inter- sões mundiais aumentam dia a dia. O

câmbio de Grupos de Estudos. Os par- decréscimo de energia e de outros re-

ticipantes das equipes entram em Gon- 'cursos, aliado a problemas econômicos,
tato com as instituições e o modo de multiplicam as' possibilidades de con-,

vida do país anfitrião e principalmente' flitos., Onde 'quer qua olhemos vemos

com aquilo que se relaciona com seus novas crises, que às vezes
_

parecem
lnteresses profissionais, Um dos par- esrnaqadoras-

'

ticipantes, Piek Carter, da equipe de Mas o �otary tem a capacídade,
,

lntercâmblo de GrupoOs de Estudos dos com' base em sua experiência de 80·

EUA que visitaram a Nova' Zelândia anos, de atenuar as tensões mundiais ..

disse: "Para mim, esta foi a mais váll- Através de suas avenidas de serviço
da e racompensadcra experiência que e através de. caminhos ainda' não des
tive. Uma experiência onde não mefol cobertos, o Rótary continuará se em

dado ver- apenas o melhor, ou apenas ,penhando para promover a compreen-
o pior, ou apenas os aspectos superíl- são e a boa vontade ;jnternacional.
ciais de outra nação, mas sim a sua IDa Comissão de Relações Públicas do
totalidade". Distrito 465, \19871/881

. Clínica Velerinária
'SCHWElTZER

D· R. :W A L DEM A R S C H W E I t Z E' R
,

Clínica ele pequenos e g'randes animais, cirurgias, vacinações,
. raio x, Internamentos, boutíque.

Rua Jolnvllle, nt] 1.178 (em frente ao Supermercado BreIthaupt)
<Tone n·2548 _ Jataguá do Sul _ Santa Catarina

-------
L

======�====�==�========================�=====::�

,ClilDax ·Mclqazin�
TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFA1\iTIL

Jaraguá dó Sul _ Av. Marechal DeodPr� 261il _ Fone '12-0968

Guaramtrlm _ Rua 28,.de Agosto, 1.334 _ P�ne 13-0259
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;, C_DIU .

acreditar
. eu· que' fazer?

o que dizer,' o que pen-
o

sar e como acreditar nos

dtrígentes deste país,
quando pedem um esfor
ço para a redução des

gastos públicos, mas só s�
concentram no controle
dos salários' dos emprega
dos?
Fala-se das marajás.

R.:dícularízam-se os altos

ganhos perante � opinião
núblíca, Despem-se

. das

roupagens que
-

(J:::. envol
ve.

c.uíndo-ss Os ministros,
senadores,. deputados,
etc. ' Porquê i Deputados
de Santa Catarina, apro
varam

.

em benefício pró
prio, C�$ 35.000, por con-
ta dos serviços de adap
tação da Constituinte do. A imprensa constante
Estado à nove Carta Mag- mente divulga que os le
na do País . A Constítu- gísladores' levam um tem
inte já cumpriu a sua po enorme para aprovar
r,lissão? Como podem, um mísero abone salarial, .

desde janeiro, embolsar mas aprovam em tempo
esta quantia adlcíonalt recorde, de fazer inveja
O Governo Central pro- .

aos maís habilidosos ma

jeta por. em < prätíca um, labarlstas. sem discussão
plano de impacto. Mas nem aprovação em ple-'
que impacto é. esse, sí o närto, à vísta da gaJera -

governo mandá prender tí:ánsparentemen� _ os
empregados de Supermer- próprios ganhos fixos, vá- r

cados, por majorarem ríáveís e acréscimos de

preços, e, os seus patrões ·toda a sorte des srs , de-
fazem, parte do Conselho putados e senadores, com

Monetário ou um deles índices que às vezes So
- Ministro da Fa7enda? bem na escala escandalo-
Ainda recentemente a sa de avaliação,

TV acusa e mostra
.

um

caminhão chapa branca Como, pois, acreditar

corregendo estrume para numa nova. Constituição,
.

a. Fazenda do Mmistro do si senadores e deputados
Trabalho. Este "neqa, Diz são intocáveis e o con

que não sabe ae nada e trole e Iíscálíração fica

promete einvestigar .e pu- fora do alcance daqueles
nir o responsável, mas o que produzem e contrí

nome do culpado nunca buem pare 'um crescendo

ê divulgado. em impostos, dos trabe-

COmo endam.mal as in- 'll�adores, do próprio po-
. vestígações. Ate parece vo, das profissões' libe

que foram feitas para não raís. que .assístem estar-
�

dar em nada. _

recldos o desfile dos cons

tituintes que smendam,
. Um exemplo de peque- que destacam,· . que pro�

na diferença contábil na testam
.

e /votam sem .
a

'conta de Uma exportação, certeza d,e que o último
.

em mil dólares, não ficou
�

projeto seja, - mesmo, o

provado que a' investiga- cue convém à Nação.
_, çãe teve início Oll' se foi

�

Como acreditar e o que

apurado o culpado. Sim- f.azer? -

plesmente caiu no esque.:.
cimento. Quem sabe se-

j'\ por isso q1)e os trafi
cantes e crímínosos que
morrem, Sejam conside
irados

.

heróis e tenham
um funeral de ficar :qa
história.

Mas são eles os culpa
rlos? Ao que se sabe, eles
se valem. de- um direito
escríto-, Eles tem um pa-

.

reI na mão que lhes dá
esse díreíto .

E quein aprovou esSes

projetos
.

que concedem

polpudos bênefícios? Até

agora não &e publicaram
9S nomes dos

-

legislado
res 'que 'e:xamiJ:?-aram os

projetos, discutiram o seu

ElériÚ>, aprovaram majo
rítartàmente e: em segui-

. da a sanção. Onde está a

Iísta desses l}ODl:E"nS. que
deram. o "sim"? Palou-se
em' teto mãxtmo' de salá-.
río para o serv1dor. públi
co : em Cz$ '1€\5:000,' ex-, .

.

. ..,_
�

'Vendo

Terreno
Com 350m2 rua Wal::
ter Marquardt.

-

próxi
mo . c�râmi�d' .

Win
ter. Tratar: �one
72�2719,. ANP-l0/81

.)

PÁGINA 09

EDITAL - y

ÁURBA MOU.ER. GRUBBA, Tabebâ
de N� eOficial de Protestos· de Títulos da Comarca, <,
de larasuá do Sul, Eatado de S.' �tarina, na forma :da
lei, etc.

FaZ saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cart6rio pàra protestos os títulos eontra:

IRIS KLIMKOWS-Ki DA SilVA - Rua Amazonas, 29
N'ESTA - IVO lUIZ KRAUSE E OU ODEl1E LENIS
KRAUSE - Rua Adão Noroschy, 87 Lot. Flavio
lenzi - -NESTA' - �ORIVAl GUMlZ - Rua Felipe �f

Schmidt, 181 - CORUPA - NEIDE APOLONIA FIU
ZA DA SilVA --Bua Walter Marquardt, 110 - NiE'S
TA - RALF ENGEL - �strada Rio da Luz, '-Sln.o -

NESTA.

.
B, como os ditos devedores não foram encontrados

e ou se recusaram a aceitar a devidà Ültimaç�, faz pol
intermédío do présen� edital para que os mesmos com

pareçam neste Cartório, na R..ua Artur Müller, 78, no

prazo"":da lei a fim de. liquidar o seu débito' ou .então

oar razão por 'que o não faz, sob pena de _em os referi·
�os títulos protestados na forma da lei, etc.

IHi/Jaraguâ do Sul, 15 de outubro .de t1987.
.

Aurea MQJJer. Grubba _ Tabeliã de Notas f;

.)ficial de Protestos de Títulos da Coman:a de l.do Sul

Um toque d. aDaor. Dê Bor. a quem você "

ama. Decoraçõeí, buqúês, arranjos, plantas orna

mentaiS, coi'o�, com eatrega' a domicilio;

CaS(I .das Flores
Relnoldo Rau 606,' esqulDa c:óm a Joio Píccolí.

ÀDVOGADOS
,

Rua. Domingoi da Nova 102 _ Fone 1�0498
. JaraguA do SUl-Se

.

Dr. Altevir A. fogaça Júni'o_r
II

Dra.< Osvaliaa. Vàrgas Rldriuues
"

I' ,
.

II,'

Serraria Jaraguá
I

Lida. �.

II
(BEHLING)

Vendas de madeira em , geral e serviços dê
.

serragem

Rua São José nO 143 .... Bairro Jaraguá Esquerdo
Fone 12-2963'

. .,
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-

Divisão de Assistência relata'atendimentos aos cqrentes
Á Divisão de Asslstên

ela Social da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do
Sul, no período de 08 de
setembro do ano passado

� a 30 de setembro' deste
ano, atendeu a 1.8701 faml
lias carentes com a dis
'tribuição ,de mantimentos,
sendo 4.500kg de maca..

_ rrão, 2.30Okg de arroz e

1'.570 kg de fubá, atem de
800kg de outros mantimen
tos cedidos la -famílias em

situação crítica, como as

.que ,foram desabrigadas
pelas enchentes, em feve
reiro último. A responsá-

vel pelo setor, Waltraud
Nunes" informa que, no pe
rlodo, foram con.cedidos
cercá de C'z$ 90 mil; para
o pagamento de 687 recei
tas médicas" e, também.
doação de 18 enxovais pa-

C�nfecções Sueli tida
,

,VesUndo bem SeDhoras e Crianças
,

Vá conferir a mais variada coleçló aproveitando
as vantagens do preço e'cred1ériq SueU

,

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr- 1085 _

,

/·,13. 12-0603, Jaragué do, Sul _ SC.'
'

Loja 2
'

Rua Reinoldo Rau" nO 530 _ F. 12-2911__
Jaraguá do Sul _ SC.

'

,

FURGoES, rogOOES- ISODRMICOS' E�mOORlFÍ:cos
JJaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlcó fermi, 113 - FODe 72-1077

.•
� Nõs temÔS tudo �

·

para a radar-a todos.
..• JVen a conhecer -'�

.

ia linha'Chevrolet
.

87.. ,

Conheça em nossa loja.aUnha Chevrolet 81, a mais completa do mercado.
,

Nós temos o carro que você n�esBita para preencher as suàs exigências.
Saia roôando QOJIl o que existe de melhor: Monza, Caraven, Opala,

Dlplóm.ata, Chevette ou Marejô.:
Veja de peno as novtdad,es e as vantagens, além dos planos de

.

.

. fmaneiamento: facilitados.
' .

"

Emmendörfer Comércio d'e:�Vefculos Ltda.
. '

Av. Mal.,Déó!lo'O.557 -' Fones,'72·0655 e n:0060 - Ja,aguá do sul·se
,

(

�� ·MAIOR 5HOW·'OE,OFERTAS

,

Ira, gestarltes, 9 cadeiras
de rodas.. 277 atendimen
tos' com remédios adqulrl
dos .pela muntclpalídade e

ci fornecimento de agasa
lhos '181 118- farníllaa, des
208 scltcltações registra
das até então: São 901 fa- .

mílias a serem ainda aten-
didas.

'

Waltraud destaca 'tarn
bérn a realização do natal
da criança carente, que

. -atlnqlu a J60 crianças de O
a tO anos e à10 mães. A

PÁGINA 10

campanha do agasalho,
lançada em junho durante
a Feira de Arte Artesanato,

'arrec§tdou muitos donati
vos da comunidade, asslm
como de indústrias 'confec
clonlstes e vestuaristas e

Rotary 'Olub..
.

.

A "Cesta do Povo', ain
da! não implantada, cadas-

r

trou de .28 de agosto a 04
de setembro último, 532

famílias, que- serão bene
ficiadas com a aquíslção
de produtos da cesta bäst
ca ,ai preços reduzldos.jun
to aos' postos que se 10-.
caüzarão Iria Vila Lenzi. e
Vila "Lafau·

À PEDIDO'

,Ser PT ou lãl'S,r,.eis,a questão!
N'ão me, causá estranheza o fato de haver

quem ainda pensei que à mulher cabe o papel de
sustentáculo da can eira do marido, seguindo com

desvele seus passos Ei ficando à sombra para que
possa ele brilhar. Faz parte da discriminação que
tanto serve àos donos do poder.

.

.
.

Seria lnslqnlflcente e desprezfvel o fato de
ter havido' comentários maldosos nos jornais 50-

, bre nossa militâJiH�ia' :poHtica, e pelá sua próprla
, deslmportãncla nãô mereceria maiores ccmentá-.
rios. Contudo, como resolvemos assumir a van

gU!airda, cabe aqui um esclarecimento 'a quem in-
teressar possa:

'

.,
.

,

O clientelismo' e o fisiologismo políticos
sempre nos causaram .repugnância. eis porque
julgo ser Importente a pertlclpação daqueles que
não estão cornprorneudos com o sístema. Creio
ser nosso dever I'utar para delxar a nossos des- ,

.

cendentes algo melhor do que .aqullo que ar está, e
conclarno todas as mulheres a tomarem seus lu

gares nas transtormações por que passa o Brasil.
Assumi o Partido dos Trabalhadores porque

é a. melhor opção, e nele permanecerei enquanto
puder cumprir aquilo que considero ,ser obrigação
de todos: partlclpen na 'construÇão-de uma socie
dade justa e igualitária.

Kos senhores reectonártos e rnachlstàs, dei
xo meu recado:

U Os cães ladram e 'a caravaha
passa".. ,IRita de C'ássia Madrid),

,

.

_ Passagens e Cargas
Rua CeI. .Procöpío Gomes de .oliveira, 290

POl1e: 12-0091 _ Jartlguá do'Sul-�C.

'; �
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A�ideRtes de trabalha aumeatàl RI Esta�o 'CORREIO DO .POVO' �12·.0091
-,

No
.. primeiro' semestre

. deste ano, em Santa C:ata�
rlna,

.

o INPS
_ reqlstrou..

31.489 acidentes de tra
balho. resultando em 230
casos . de Jncepacttados
permanentes Je 78' óbitos.
Jolnvllle apresenta () mais
elevado índice, com 5.812
casos, sequldo por Florla
nópolis, COm 2.481'- Dlarrte
desses expreesívos núme
ros', a Delegacia Regional
do' Trabalho/SC e a Secre
taria do Trabalho e do De
senvclvlmento Oomunltá
rio vão promover atlvlda
des preventivas dentro da
Semana 'Estàdual de Pre
venção de Acrdentes do
Trabalho, que será reali
zada de 26 a 30. de outu-.
bro, em todo o território.'
catartnense,
O objetivo da campanha,

que 'contará com cartazes,
material de divulgaÇão jun
to aos" órgãos de comunl-

cação, palestras, debates
com técnicos em seguran
ça do 'trabalho', concurse
e ainda .'oom apolo.da Fe
dei ação das Associações
de Moradores, empresários

e a comunidade em geral,
da- lrnportãncla de se unir
esforços no sentido de re

duzilr estes trágicos índt
ces de acldentes do tra-

.

balho no Estado.

JUIZo DE DIREITO DA COMARCA. DE
JARAGUA no SUL'

.

. O Doutor Júlio César KnoU, Juiz Substí
tuto em Exercido na l' e 2' Vará da' Comarca
de Jaraguá do Sul, EstadQ de Santa C,alarina,
na forma da l.el, etc ....
FAZ SABER a todos quantos o presente edi
tal de citação, com-o prazo de·" trinta (30) días,·

vierem ou dele conhecimento tiverem e in
teressar possa, que por parte de FIUimEBERT
,BOE1�GER e a/mulher IRENE BOETTGER,·
brasileiros, casados,'ele aposentado, ele do lar,
resídentes e domícílíados; à Rua João Pessoa
ti<? 292, na cídade de Campo' Alegre, neste Es

tado,/'-por seu bastante procuradoL' advogado
Pr ._ Reínoldo Murara, Ioí requerida ação de
USUCAPIÃO n9 2.146, para aquisição do se-

_

guínte imóvel: _ Um terreno rural com peque
nas benfeítorías; situado no Rio Manso, mu

nicípio de. Jaregué do Sul distante a 50 Km da
cidade de Jaraguá do-Sul, com ,1.000.000 , .'

(hum milhão e metros quadrados)" medindo de
frente ao OESTE com l'.133,00ms, contornan- ..

do a estrada'municipal do Manso . travesSão "

dos Iundos ao LESTE com 500.00ms. de lar- ,

gurá com terras de -Márío .Bícá de Almeida,
ao SUL, estremando do -Iado direito de quem
de frente- olha o imóvel, com 895,OOm,s. em

terras dos herdeiros de' Arísteu Cubas; Ana
Maria Bollmann, João CUbas. Diva Cubas Amo
rim, e Maurene Cubas é.· do lado esquerdo eo
NORTE' com 1. 650,Ooms. em. terras dos re

querentes Friedebert Boettger' e sua mulher,
cadastrado no INCRA sob nC! "

ö ••.

601.062.011.630-5. DESpACHO DE FLS 11 -

VERSO: _ Designo o dia 04.04.88 às .9,00 ho-
. ras, para. a realização da audiência prévía de

justificação. Cite-se pessoalmente aquele em
cujo .nome estiver o imóvel usucapiendo bem
como aos confinantes e suas respect.vas espo-

· sas e, 'por edital, com
-

o prazo de 30 (trinta)
díais, os réus ausentes. 'incertos e desconheci
dos, para contestarem o feito. querendo, no
prazo legal, advertidos _da revelia, Cientifi
quem-se, por carta, para que manifestem ínte
resse na causa, os representantes da Fazenda

� Pública da União. do' Estado e do.Município, '

Dê-se conhecimento' ao Dr. Promotor de Jus- ,

tiça.· In-sé .. -Em 18.09.87. (ass.] Júlio César
Knoll _ Juiz Substitute em axercícío na l' e

'2,tl
.
Vara. E, para que chegue ao conhectmen-:

to de todos os lnteressados ausentes, incertos
..

e desconhecidos, foi expedido o pre�J:lte ,

edi
tal, .que será publicado na íorma da leí e afi
xado no local' de costume, às portas <\0 Fó

nun, correndo o prazo de 15 dias, para con

testarem, querendo. à contar da .sentença que
justificar ii posse, sob pena de serem, tidos

· com verdadeiros os fatos _ alegados., pelol? au-
.

teres ..Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul,' aos vin_te e quatro dias do mês' de . se

tembro .dO ano de mil novecentos e oitenta e

. sete. Eu, (Jurema Wulf Sardagna). Escrivã De-

signada, o subscreVi.
..

JÚHO caSAR KNüLL
Juiz Substituto em �xercício na

l' e 2' Vara'

. EstudantesAtenção
MARISOL SIA, oferece oportunidäde
para formaÇão de:

"I'écnico Têxtil
no Rio de- Janeiro
Requisito Básico:

2.0 grau completo ou a completar em
1987..

Ao Einpre$.a Oferece:
Curso. de 18 meses com bolsa de
estudo, .

Ajuda. de custo para estadia'
_

ViagenS' semestrsls
Estágio Curricular na própria
Emp'resa .

Efetivação 'após estágio
lnsortções de 19 a 23:ttO no recru

tamento dai 'MARISOL SIA, situado
à Rua Bernardo Derbusch. 740.

. �. Baldui.RD deve'
preSidir Conselho
" de Secretárias
.Objetivando concretizar

a proposta de constltutção .

de um Conselho de Secre�
tários Municipais da IEdu
caçäc: aprovada no Oon
gresso de -Joaçaba, em,

'maio, vai acontecer no dla
·19, sequnda-felra, às 9_
'horas, no ,prédio da Secre-

, 'tarta da Educação,·a lns
'talação do !Conselho. Após
,a abertura, haverá discus
são sobre ös objetívos do
Conselho, Política de Mu
nicipalização

'

e .: Ações,
Projetos Sá,lário Educação
25% e V Congresso de
Educação Municipal e, aln
da, a partir das-14 horas,
constltuíção da comissão
de elaboração de estatutos
e eleição da diretoria pro
visória,' cujo presidente
deverá ser o secretário
de Educaçâo de, Jarag-uá
do Sul, Balduino Raul·ino,,!
em função do município'
sediar, em abrH do

próxi�mo ano, o Congresso Es

t�dúal de '��ucação Muni-

cIPaL.
_

' f

, De conformidade com o art. 482, Letra I,
da CLT, convtdamos o 'Sr. Eraldo Silva, portador'
da eartelra proftsalonal n.o 30.779, 'série 026/PR,
a comparecer na empresa no prazo de' 72 horas.
O não comparecimento caracterlzará o abandono
de emprego.

METALORGICA iERIWINO· MEN'EGOTII LT,DA.
Rua 590 - Erwino Meneqottl; 381

I
.

�
•

, ,

De conformidade com o art. 482, Letra I,
da CLT, convidamos o Sr. Edevaldo Silva, portador
da carteira profissional n;o 42.079, série 022/PR,·
a. eOlT!parecer na empresa- no prazo de 72 horas.
O não compareCimento caracterizará o ábandono
de emprego..

METALJORGICA ERWINO' MiENEGOnl LTDA.
Rua 590 - Erwino Menegotti, 381

"

OPPU·S'
Vídeo 'Clube· e Locadóra'

Foto Piazera
. FOTO _ SOM e VIDEO

Av. Mal. Deodoro 252 _ Fone 72-0281.

LANÇAMENTOS DA SEMANA ,

. ApocalipSe II (guerra) Santuário Mortal(Suspense)..... A Louca Corrida d_o Ouro (Wes,:
tern) _ Angel (Drama); Exterminador Implacáv-el (procu,rado Vivo OU morto-aventu!a) O Ano
do DragãO (Polici�IJ' Alan Çluatermain' e a Cidade de Ouro Perdida (Aventura) _ Keruak,
O Exterminador de Aço (Aventura); O Thrror do Dr. Mudd (drama) _, Livre e selvagem'
.(Avent,,:Infantil); Carmon (dra.ma); Càbaret Mheiroc (Comédia); Esquadrão da Tortura '(SuS"'"
.pense) Made In Brazil'�iótico) . _ AGORA SOMENTE COM FII.MES SELADOS OPPU'S VIDEO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I

L A �EOID'O

Resposta a "

,

um �
, covarde

,- .

o iS'r. Ferdtnando Plske,
em suá rcoluna "Cobras e"'"

LJagartos", nas últlrnas se-'.
manas, vem falando 'de tim '

líder slndlcel, a respeito
de Juma! certa rifa ,e de

'

acontecrrnentos Já tão CO""
'

nhecldos da mídia estadu-
ai. CA covardia ie'<,ide' em
não ter' q articulista Ia co- ,

raqern necessária pata' CI-"
tat:' o nome, Que é o do
Presidente do SindicaL>
dos .Metalúrqlcos de uar,ar
guá� .Lutz Carlos ,ªusana.'
-o. Sr. Píske é fUiIlcionãriõ
da Assoclação, Comercial
e lndustrtàl de Ja,raguá do
Sult' 'entidade dos patrões
desta Cidade. Portanto, não
fico nem, um pouco preo-.
cuoado com o' baixo nível"
do artlculísta, que. Cita' far-
tos sem provä-tcs; fala de
llderanças sem cltan os ,00-,

mas em procedimento: da
queles' que não merecem

nunca serem chamados de,
jornalistas ou corsa qúe'-
valha, . " 'I , ,

"

,

Espero que este senher
das préxlrnas vezes, que
talar de ROSS.O sindicato ou

de .algum de .seus .dlreto-
�

res, indique nomes. Se não'
escrever rnats. sobre nós;
será um favor, Se, "pitar
a escrever; nos termos da'
nota que hoje responde
mos, "to'!Ílaramos medidas
mais enérqlcas, chamando-
o, se-for o caso, arespon-'
der inquérito, Ipolichil ,e a

processo crime. l,.ihEl,1 dade
de ?imprensa'� coisa pela,
qual temos lutado; na) dita
duf� mili,ta'r a"na "ü:,Nova'
RepUblicá"'- mas .näo pâr�'
estes senhores, cerno es-'"
te l'oIcàpitãà·, 'que 'usahö'o "

viseirfa's nãó erich'erga 'ver:"
dades nás palavras, dó pa-
1ii'ão� {LUfZ Carlos aúsanal. "

"

A. venda,- nas seguintes,
bancas, Banca a,lobol Gm...

ffpel FiliaL B,J?nca'll<arina"t ..",
Gratipel Mart�j,z, O' 'Ponii-, '" ,

nho, \Mercadinho Schmidt,
Papelària .Pena,& P�uta e

"

"

Farm�ci'a! 'Homeopática.
"

Cz$ '1�,�c _' ;, , ;;, �

:
�

I ; pAGINA 12

lalchlo.ele O ._Gordo eO
.

Magro
Direção, de: ForteS e Itó

'

A" éada d1a� sempre uma novídadé delícíosa
para você. Visite-nos.'

'

A 1.'5' km após a entrada da Faculdade _ Jara-,
,

gua do Sul-_SC; fiá BR-280.'

, VENDE
Um terreno Com área de �.06.01T.12,' sito
Joínvíãle, prox. Portal Jgué ,

Um terreno com área de 208,m;2 sito a Rua
"

Joínville, prox. Trevo de Schroeder , �,,'

Um terreno com ärea de 433m2 sííto a Rua
274 _ Jguá Esquerdo, prox.. Grupo Escolar.
Um terreno com área de' 500m2 sito a Rua Ge'"

,

'

túlio Vargas, prox, Correio,
' '

Um terreno com 45,00 .metros" de fr€nte para
à. Rua Joínvílle, especialmente p9fa Põsj:o_',' de

'

Vendas Comercial ou Industríal ,

' ,

Um terreno com área de: 90.000m2: a .. ..'.',
4,OOOm2 do centro da cidade,' prox Faculdade.

,!
"

I
__E_M_C-O_RU__;'P_'Á_'_'--:'..---__

'

---:-:-'__
'

_'-:--'-..,--:"_'U� terrenoicom área de ,9.340rri2., sengo 101".
,

metros de frente para BR�280, área Indl.' e
,

, ou Cornl.i prox. Fãbrica Marisol-Corupá.
'

,L-������� ��
__� �

':Iscritório de Topografia
, 'e Enuenharia

DESMEMBRAMENTOS" MEDIÇOES E PLANTAS
DE 'TERRENOS ,EM 'GERAL.' ,

' l

PROJETOS P.ÄRJ).c "CONSTRUÇÃO CIVIL E OR-
ÇAMENTOS.

'

'�ca�iRhàIÍios .toda a documentação.
Rua Reinaldo Raú nO 86, 10 andar, Sala 3

EdifíciO Mario Tavares, próximo do Posto de
Saúde.'

'

.

Contactos: Fone 12-2416 "

_J

>Jara!Íuá Video· Clube
DIC;AS DA SEMANA

l/_
»,

, Cl- Feltlço de' Aquila, O Expresso da Meia Noite,
Apocallpse 7. Os Aniquiladores, Dirty Harry, Sexta,
Feir,a 13 - Parte VI, A ,Marca da. FÔrça, L..ifefo�ce,
Dbt e a Baleia, Willy,. MHly, De Volta às Aulas,
A Dama "de Vermelho, Mulheres Desesperadas,
Anjos doArrabalde, Eil�os do Silêncio. A Testemu-
lha, ,

CONHEÇA O PRÁTICO E SEGURO,
,

�, 'VíDEO-CHEQUE ,

VENHA CONHECER: NOSSAS PROMOÇOES
,

'DE PRIMAVERA '"
,

'

JARAGUA vtDEO CLUBE _ Av. Getúlio Vargas,

Do �9 _ 't,o �dar ..,.. sala 109 _ Pone :12�2059.

NÄO FAÇ:AMOS DE NOSSOS RIOS
, ',' LIXEIRAS IMUNDAS. ..'

SAI.VEMOS'O� RIOS ITAPOCUE'JARAGUA

, EscritÓrio:""Contábil Barni. ,
.

� .

Oferecemos serviço de COlÜéIbilidade. em
, ,geral e, essessoría especial- iÍs rnícro: e"pegue-'
nas "empresás. Desconto 'de' 20% à' associados-
da AMEVI. ' ,

,

Rua Venâncio da SUva Porto, 331 z, Ao' lado da
Comercíal FlórJül

'
,

,N'ovo endereço __ Mar. Deodoro 'da �nseea
Do 97 ....:. Sala 1

sAVIO MURno PIÀZERA' DE' ÀZEVEDO
MURiLLO ,BARRETO DE AZEVEDO,

ADVOGADOs ,r,

Direito Civil _ Criminal..:: Comercial.

'"
.

.

. ,.., >

Träbalhísta _'Esportívo '

,
,

,

Rua Reínoldo Rau 61 _ Fones 72-1390 e 72-2321,
..". eRBeI 643.J. ,,', "-

'.,.

a rua-

" ,�,1,
ft'

',';', :,:->-:; ,r:��{��f�s";'������'».!Tf.t1-\·' ,"'---",
c

.'?

,,"

,"LEVE A JARAGUA PARA, SUA GASA'
Nossos produtos:, Toalhas de Mesa, Panos dê

'
'

.
,

"

Copa, Tecidos para Cortinas e Vestuário; estio �
"-;_,'1f

'dispo�fYeiS no Posto de Yenda� sito a Bß.. 280,
,- ---._-

...

,

Km 54 - Guanlmirim., /

JARAGUA'·FA8RL 'SA.. ,'

,

.

,',
-

.' I �
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S!:IL..- , Semal'1'a. de 11. a, 23 de 'ciutubro 1987- - CÓRlUttO DO POVO

Beira' Rio 'IOaUgurou, 8'Seu' gioAm de 'esportes. O 0000, di 'araguá
,

..e ......
-.'

•.

'O nona ginásio .de, esportes de Jaraguá do Sul.
fOI mat:.lgurado sextä-telra à noite-; dia 9, do Bet'ra Rio
Qlube de Campo, q!1e entregou a obra aos associados,

· coroando.s.eis·�RoS Ele esforços. Os recursos aplicados,
�

de aproximadamente Cz$ 6 milhões e· 500 mil foram'
excluslves dós ássoctados, informou o' preside�te Ro
berto

. V�rgas Madrid, áfirma_ndo que agora o "quadro
assocratrvo.. que é de 815, tem um local parai prática
dos esportes de salão confortavelmente.

"
. O gi'nás'io"tem .eapacrdade para duas, mil pessoas

e a sua quadra' é a rnalor da cidade;medindo 36m X ·18m.
Como outros detalhes, nãe existe alambrado, más apé..
uma rede de proteção circundando toda a quadra, que
possut, .alnda Humi'n'ação: locaUzada.

'

,,'
'Ap6: o ato, lriauqural 0.9ui'-'8 CQquetel: no.S_doai: .Iva', ralada 4aliaBa deliR" lilalistas

'

flnal-de'-semana aconteoerarn partidas' de -.
futebol de "

. .'
.'

.

salão adJ:!.lto e infanttil, vclíbol .mascultho e feminino.
. .

O Campeonato da ,2.8 Divisão da Liga Jaraguá '

O ginásio de esportes .do Beira Rio. vem' juntar aos da . _ense de Futebol, em seu sequndo turno, do Grupo "S ",
Arweg, MSB, Artur Müller, Mer:legotti, Malwee, .. São teve realizada dia 11. a terceira rodada, onde se re-

LuIs, Diviiui Provldêncla e Agropecuário.
. gistrau a vltérla do Garibaldi, 5 a 1 sobre a Ollpê e o

.

, _'. empate a 1� gol entre Vi:tória e Améliica. Neste dorni'Flgö'
. 'Nas! próximas 'semanas começam as obras do jogarão Am"é�ica x Oli.pê e Garlbaidl x Francisco de Pau-

ginás,i.e -do Sesi, 'aos fundos dó Oentro de Atividades la, foJgando. ri Vitória. -

· na rua Walter .Marquardt.
. . ,

� .. ' Pelo .IEst-adl:lal; �mad()r, à partida entre Atlético
. -. -" . . .

. \(S. �rar:lcisco) e Botafogó não fof reaílzada e transfett-

a'ID'B')
L

I·a·' orla'll·ll'·· a'· J"EC'A I 88 da para 1.° de novembro. Neste día 18, no entanto, está'
." '. ",

.

,". •... I.
'

. _:.

'.

" '. marcado () pläsetco Botafogo e Cruz. de Mal,ta,. na.Barra
-

'J�taguá dó' Sul já se prepara .par� sediar � nos
dO,Hio Ç�rro e no dia 21. em Joinville', Tupy x Atlético. Ä delegação -Jaraquaén-

dlas 31, de março, 1.0 e 02 de abrll,
- à 19.8 �órnada

Já no día 25 jogarão Botafogo x Tupy e -Atlético x Cruz se, composte de'75 pesao-

Esporjy8 Oatarlnense 'de AAB.ß, 'çuJa comissão ,organ:i':' deMali�CORUPA...�.·as.•. entre atletas, dlrlgen-

zadorà, a' AAB'� de Jaraguá do Sl:Il,' conta com apoio' '. A Ligá Oorunaense
..
de Desportos e'stã r'-ea-,I'I'- ��s� e pessoal dê' apolo,

doá associados e funclenârlos do Banco do Brasil de I:" . Ja se encontra em ,criciú-

,Coru.pá é Guaramirim, também. D'esd'e junho a ccmlssãe
zando o Cam_p.eoj:la'tG· daf a, Divisão, com quátro clu- rna, psra as idisputas dos

.

dN 1 bes. Nas dtas 04 I� 11 houveram as rodadas iniciais JogOS Abertos de_ Santa
orgánizä � pra' verti se r�unindo; l1)'8ra Qrga('lizar a JECA e' neste :,dia 18, domingo, joga�ãQ ,b'- Pecifro' x Agua . Oatarina, abertos 11\18 noite,
l88, que tem 4.1 MB'Bs inScritas, SI $ab�r: AI�redo Wag- Verd,e e Antares x,' XV de Novembro. 0's J·.og,os do' r'e-

'

ner, !3,lume'n�u" B'r,aço doNorte, Brusql;Je, Ca�pos' Novos;, .' . -

d 2511'
passad"" com.o bonito ce- .

· 'ÇanQinlíás., Cä'piJlzal, Chapecó, Concórdia. CriCiú,ma, Cu-
turno serao n�s �a,s, outubro, 01 e 00 de Ao\(embro. rimQnial. ße ábelrtur:a. Nes--

'nha, ,POI'-ã, 'CuritibanoS, Descanso, DionísiQ Cerqueira,
. PELADAO CO!N:TI:NUA iCOM' 22 JOGO'S ....... tes JASO; Uaragúá do Sul,

flpi:iahÓpoliS., Gaspar; .�uaracraba, Ibirama", Indaial; Ita'" . Cinco, partidas,- real,izadas na noite. de ontem, .' partiCipa r:las modalida-
, iÕpori's: Itaj�r, Itapirangá, Ituporanga, JaragiJá do'" Sul, dia 16, l'IQ "'Art�r Müller", abri'Í"am " nGr.lâ- rodadã do

'deS de atle_tismo, judô, gi-

, J,oªçaba, ,JolhvJlle-;--La.Q�s-j .M.afra, Massaranduba, M'(m- Campeonato' Municipal Aberto de Futebol de Salão da nástiéa� punhobol,' bolão e

clat ,Qrlê4ns, e_almitos', Pilihalzlnho,: Presidente Ge,túljo, ,L!ga J'araguae.nse de 'Futebol de. Salão e Divisão M'l:Jnh volibol' ·mascUlino. 'Ápesar
Ria do Sul,'$alete, S.JBento do Sul, S· Joaquim, S. Mi- cipal de Esportes. N�ste sábado, 'dia 11, respectiva': d?s problêmas havidos, e';'

.

'I d O T ó
'

T b T I.. - -

V'ô' tA' á' G'
.' .

.' XI·Stern.· ··'esp.erança,da con-'

9U,� . :
o' este�

. ai, ,Tangara" im o, ulilarao� .- etra, men e no. gropecu rio e inásio �rtl,Jr Mü.ll'er, jo.garão. . ?-.. .

Turvo, Xa'nxerê e Xalxim. i � : Star lummosos x Perflex, Rei dos 'Botões "S" x Man- quis:t:a de medalhas" e qUi-

'. ',:' , . ";,
.. '

--;,
'. c�ester; Rei:dQs Botões "A" x OAF, Bamerindus· x Sku- çä, troféus'.

.

.

. A 'CioadEl ',reqeberá_ '8proxim!:ldamente 1.509 visi-
� lâGho; TreVo je

. Atlântidà" Ind. Reunidas 'x Bangu, Atlé-
Todas. as modalidades

talllt,es I] .10? :a'tletasl·. durante 8; �·9.a .,�CA.e pola.riz�rá ,."
ticõ x �i�-gueta. N�rloçh. x Met. Sipaca,. Müller Transp. : p��g,r:::r��:�V���tOe ms·�bnaiCdiQ-

..
'.

a atenÇA9' qe todos os aõebeanos do Estado. A MBB. x Perdlçao, Sorv�tes Solony x Pinguim, Fluminense" .

l?çaL'",em qORstrllinqo um módernçS camp'o 'de futebol, x Ipirallga; �raverde ,x Sup .. Lenzl; Lonimar x Frigumz, l�c�f������otad�'�la.e���.��.·
sllllç'o, ..

cuj�s
.

obras fO'ra.rn iíliciadà� em jul,�o� ,devenqo :E13trel� x Calça<;los Mendoçai, .Estoril x Zepelin ,6' Duas ,la Básicá .Marechal Ron-
Qonclulr-se nest!ii'mês de outl)bro. ..'

�

. Roc!as 'x Rio Molha. Domingo, dia 18; nó. AgropeCuáriO: don, oa irua' iAnít.a Gariba'I-"":
. Unidos x_.A�'CEOT, Reluz x Rolinhas, Malvice x Predi- '

·1,eA•·.II·S..•••. 'CO'm''·e·ç',.IU
'

a', . Copa' ..Ko:h1b·ac··h: ,1eto, Zonta _x )ndumak, Jaraguá 'x Ca..IÓi 'MM, e,'Mec.
di, no centro de Crrciúl1'la •

.

11 Raboch x Oentral Motos. ."'
.

., <,," ·GpARAMI'RtM E SCHROEDER .

'
.

P., LEIA,', ASSiNE,
,Foi aberta. no dia .13, nas' quadr:as do Beira Rio '

.,.
.

.

ANUNCIE
,

) 'Club,e de Campo,; a, 3.8 Copa ,1Kohlbªclí de Tênis, �om .' ... ,Os Campeonatos Municipais destes !'municrptos
"'. _'

" ",'

.

.

•
.

E

. continuám'. Em Schroéder o returnõ 'será âbertoYneste' DIVUtGtTF NO

disputas entre. nove categorias;·nas modalidade adulto,; sábado, cQ. Ili" sel,S "partid:â� e em Guar.amirim, o'nos' dias ·'CO.:R,'REIO 00 PO
..
VO" ,

Juyenil, ,infanti� e 'principiante. 0- campeonato se realJoe. 9- ONE
'

· zará até Q dia 02 de novembro e no seu encerramento
1 e 22 vão 3.c:ontecet

.

os jogos injeiais da segunda· II
.

72-0091

contará ,com a p'resença de quatro dos maiores téõis� fàse. ij.'
tas' brasileiros: Fernando Roese Imedalha:de ouro nos

" ,
. ,

��i�� �:i����������v��!::)'.ó�Y:a;tses��a����:rro� -

rara.: : IÓ:S, S,·e.guro. não'·:é -·só· .o··aranti-a -de �ri,_scos
ql;larto e, qUinto I�ares' no raf-lking, Racional'de' tênis. '. '. '

" .

•

'
..l,

A competiçãö poss�iHtará�o �rgirílento .e O· S
..

,.'
.

· aprimoramento de teoistàs' .da região, -e:sport_e que yem "�
" e,gu

..
rQ

ganhando adeptos. E a vinda de consagrados tenistas ..

será "in' p!iêihlo: àoo :"iiiipáilteo dä Copa 1<óhlbãcb, -

_

Prestação de
.Co·lsulte - lOS.

do certame.
.

..' Vila .Lenzl -e Bangu vão decidir �
títúlo do 5.° CaflilpeonatoMuriicipal var
ze8:�o de Futebol, da·l;)ivisão. Municipal' Neste -domlnqo, face ·81 partlctpação
de J,?sportes, no dla 08 de novem"; .. de Jaraguá nos Jogos Abertos, em. Cri-

,

. bro, no Estédlö Ma)( Wil'helm -.O Bangu elúrna, riã.o acontecerã :a declsão..
adquiriu o direito de dlsputar a final,'
ao derreter-o Canarinho por 1 a O,' en- Ern disputa do tercetro lugar jogarão
quanto o Vila,' Lenzi eliminou o Santa '�antà Luzlae Canarinho e a disputai do
Luzia por.3 a LUni bom p.úblico acampa,..' tltulp entre Vila lenzi e Bangu. O' VUa
oflhou a decisãe �as vagas a finalíssima I-enzi já foi campeão do Varzeano em 85.

VUa LetZi e unju vão decidir a VarzNDa

-Ja:raguá buscá"
. .

.

medalhas � . n'os
'

I

.JASC,

'

.. ,

..

�:.', ...... '.�

. Llda�,

é
Sê.,içOs

+'

• sERRÀRIA E SERVIÇOS DE TRATOR ,

'" Madeiras' paia êónstrUçi�" e' IécWÇOS de'. traitót'"
�om 'p:r:ofiIlÍoaaiá áltameute especializados., .

� ,

,

Rua Joio Janumo' AyrOIO, 7'f1 _ JaragUi Es..

querdo � Fone n.oÖ300 _ Jaragui d:o Sul - SC.·

� ,

'�'r�: ';) J -S I O u r IsA. 'G I.r c i. a
,.

, " ,., ... Rua kjtédldoDárlo GUlDer�do da SIiva •• 10, 1• ...,,'.5.1.'12
POile 72-17$8 _ �ãr8gu6 do stil
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'As Aoolações de Fiá-viI' José
Está esquentando a poHtica em Jaraguá. Os em-

. bates sindicais, verdadeira luta partidária, já prenunciam
como será a campanha em 88. Na Câmara, as denúncias.
contra o Executi\lo e este, entrando com ação em juízo
centra o ex-prefeito Victor Bauer, buscando reaver col
chões" desaparecidos" após os Jogos Abertos de 1980.
Bombas e trovões serão traque ante a belicosidade que
vem por aí,

.

-X-

Há dias, este jornal divulgou o recebimento íll
Cito de venclmentos pelos vereadores de Massaranduba.
Em Corupá, os nove vereadores vão a Natal-HN, parti
cipar de 4 a 7 de novembro, do 24.0 Congresso Nacional
de Vereadores. Oada qual vai receber, cerno auxílio,
Cz$ 35 mtl.Jsto é o que se pode chamar de

..

mordomia
, coletiva ". Seria mesmo necessário lr todos os nove?

- X -

Em Massaranduba, o fato' polltico foi. a, fjliaçãg .

de Raimund Zlmdars, no PFL: Zimdars foi candidato
pelo ,PMDB, em 1976, concorrendo contrai Dávio Leu.
Em 88, Dário e Raimund poderão fazer a dobradinha,
agora juntos na mesma chapa, considerada imbatível.
Um verdadeiro baque no PMDB, que tinha em Raimuntl
Zírndars o seu

..

homem forte" para as eleições de 88.
- X -

A frente suprapartldárla, ou o
,I frentão", está Com

todos os ponteiros praticamente acertados. Com' isso,
reacende-se a oposição em Jaraguá do Sul,' pelo visto,

. com força total. O balão de ensaie dos
"

prefelturávels
"

já assinala alguns nomes, como Udo Wagner, EOrrol Kret
zer, José Gilberto Menel, Luiz Zonta e Geraldo Wernin
ghaus. Outros, no entanto, estão na algibeira. "

..- X ---

A campanhã para a renovação da diretoria do
Sindicato dos Vestuaristas, ohegou, finalmente, ao fim.
Nestas alturas já se conhece E,I chapa vencedora. A elei-

. ção, dlreta 'ou lndlrétamerite, mobilizou toda a cidade,
'

a partir 'da própria movimentação do PT e da CUT, ql.le
mostrou Uma boa organização, apeser de alguns exces

sos, como perturbação do sossego público, à noite.
- X -

"

"Estamos pensando seriamente em publicar, nes

te espaço, "receitas de bolo". Tem gente que troca a

cabeça pelos pés, inverte os fatos e acha chifre em

cabeça de cavalo. Se não sabe entender, que' não faça
crltlcas. Logo, não vamos dar crédito a. quem não tem.

o Diretor devolve Telegrama lO Governadlr
� o que pretendo expor nas lihhas

-que se seguem:-,(a']untadä dós doeu:'
mentes, trecho que -exclulmosr.

�, Senhor Governador, onde se
'

en-'

trechocsm a intenção e a ação.
Nesse contexto, em que pese o cor-

· dial relacionamento com V� Excia. -co
mo 'amigo da farnllla e leal servidor,

.

em espacial a sua dileta filha e do ma-
- no Alfredo, de quem sou o 4.°. vice
..presidente do Serra Clube Florianópo
lis, ou do de vice-presidente do Bota
ry Club local onde, como seu integran
te, inúmeros programas de provldên
elas e esforços tem' sldo desenvolvido
com . sucesso de angustiantes proble
mas do governo recém-inaugurado, re
pito com respeito ao contido .no lnlclc
desta manlfestação, näo me parecem
adequadas as palavras de intenÇão 'do
telegrama que acaba de me enviar com

.

a ação de seus dirigentes, nem sem

pre afinados com a orientação geral do,
governo, M O T- I V O S por ,que,' di
ante do exposto e demonstrado me le
vam, mesmo a contra gosto,' D E -

V O· 11.. V E R ,o telegrama coáqratu
latörlo, em meu nome e no dos que .

trabalham nó mais antigo semanário de
Santa Catarina, para demonstrar que

, não são esses oS ..
sonhos de, construçäc ...

de uma nova sociedade, catarlnense
contemporânea que não pode nem de
ve calcar a sua direção em contradi
ção, em indefinição,

. de atemorízação
ou de vindita, práticas que' as nossas

'histórias presente e passada nos lem-
o brarn como 'testemunhas mudas, mas

;cQnvócat6rias à reflexão, de que a na-
·

da dá construtivo conduzem. .

.

Espero alg"um dla receber
.

de volta
este telegrama, em termos que deli
neiam perfeitamente' os nossos senti
mentos e o idealismo como consclen-

·

tes e responsáveis catarinenses.
Na Intenção de melhoras dlas para'

a nossa estremecídaterra e dé ações
benfasejas definidas e duradouras que
torne o' povo feliz .� "traaqullo, perrna-
nece, o

. .-

,

..Eu�nio Victor Schm6d<el'"
O têlegrama em causa é ó que trans

. crevernos, a segui,r: Sr. Oireto,- -- ,Na
data em' qUê Se comemor,a o dia' da lm
prensá catárine�e, quero �cumprimen"

- tar esse importante veículo de coßlUni
ca9ão sociàl diri�do por V. Sa· 6- es

tender ai saudação aos pro,fissionais que
nele trabalham. Reafirmo minha �
za de que estarnô:S juntos ná COI\&trUi"

ção da nova seciedade catarinense e

buscamos -todos .soluÇÕeS' para pleno
desenvolvimento de A()SSO estado, pro
porCionando a comunidade que serVi
mos. mais felicidade naS notícias do
dia-a-dia. Cordialmente" Pedro Ivo
Campos".

Estão cada vez mais frágeis as rela

ções entre o nosso Diretor e o Gover-"
.'

nador do Estado, em face de ações de
seus -subalternos que dão vasão aos

seus instintos de perversão pollttca, co-
o mo se Poder- fosse o lnstrurnento de
arrasar céus 'e terras, às vésperas do
século 21.

'

I
Como a orientação do primeiro- man

datário estadual era de respeitar o fun
cionalismo e isto não está sendo hon
rado pelos seus auxiliares, nosso dire
tor protocolou na Casa Civil, sob .0.0 .

·

10.022, uma extensa carta, expondo e

cobrando atitudes, o que, apesar do tem
po está sendo totalrnente ignorado, o

que obriga a que o povo tome .conhecl
mento de mals uma promessa não cum
prlda. Pelo. menos de ,}espeito aos 12
anos de dedicação e sac-rifício à adrnl
nlstração pública.

Como o respeito deve ser mútuo dei
xamos de publicá-Ia na primeira página
e passa a figu�rar na última. .'

'

.

Assim, nosso diretor redigiu, como

dissemos,
.

uma carta, que tomamos a

liberdade de divulgar, exclulndo as par- ,

tes que tratam de documentos que Com
provam as arbitrariedades praticadas
em seu nome:

.

"Meu Caro Governador, bom- dlal. 8e'"
vendo meu arquivo encontro um tele
grama de V. Excla., cumprimentando o

rnals antigo semanárlo de Santà Cata-
,

·

rlna - OORR�IO DO POVO -, pelo O'ia
. da Imprensa, e aos profissionais que ne-

le trabalham:
'

.

. A ,manifestação atinge o pai, a filha
e o filho e os demals abnegados ,co
laboradores quedlarlamente conströern
uma sociedade melhor para os catarl-
nenses. ,

Belo gesto, SenJ10r Governador, lem
brar-se dos profissionais que V. Excia.
ctasstftca de "importante veículO deeo
munleaçäo social dirigido por V. Sa!',
fato que, honrado dei publicidade' ade
quada aos milhares de leitores, diante
da reaftrmação de "minha certeza de
que estamos juntos na' construção da
nova soci.edade catarinense e buscamos
'todos solUÇÕe:s para o pleno desenvol
vimentO' de nosso estado, proPorcionarr
da à comun,idade que seJ'!Vimos mais f�
'licidade nas notícias do dia-a-dia".

Era o Pedro Ivo Campos dizendo do •

seu intento pela passagem do :Dia' da
Imprensa· Bonito gesto, confessol

·

Mas comQ, são ehganos'a'S as pa!avra�
quand,o a, intenção' e a �ção nao se

çonjugam harmonicamente.'
. Com o espírito desarmado e ainda a

oreditando na sinceridade das pah�vras
- das intençÕes -, soU' 'levado a crer

que V. Excia. Aão deve estar .inteirado
,- das açÕes que se

o desenvolvem no seu

governo.

Jaràguá vai �pedir encam�ação de
hospital pelo �Estado

;,-
.

'.

leitQs" falta de aparelho�, equipamentos
e reformas das instalações, uma vez

que, o, atendimento é c.onsiderado in:
compatível com\as necessidade� da po
pulação, dáda a precariedade dos noso-

.

cômios.
.

A Comissãq MuniCipal Interin'stituciO-.
nal de Saúde concluiu o levantamento
das ne-çessidades dos· hospitais da cio:
dade. O relatório, acompa;nhado de me

morial reivindicatório, será encaminha
do aO' secretário da Saúde do Estadó,--'-'

.

Martinho Ghizzo, durante audi.ênoia Com
o prefeito Durval Vasel, secretário Ivo ' A soliCitação va1 sugerir que u,m dós
KOI=lell e deputado Ademar Duwe. Toda '::.' 'hospitais da cidade seja encampado pe-
a situação será exposta, como falta de lo listado.
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