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ANO 69 - JARAGuA DO,'SUL ....,.. SANTA CATARINA.

JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SíMBOlO DA FAMíLIA JOURDAN

O Clube de Diretores 'permercados.,' tura Múnicipal é CDL''i:ni-
Lojistas de Jaraguá do 'Os empreséríes do co- oraram na quarte-íéíre à

Sul, discutiu e aprovou o mércio decidiram pela re- implantação da decoração
hoi ário especial de natal. alízação, mas uma vez. no natalina. que neste ano

a se-r cumprido de 7 a 26 Concurso de- Vitrines. des- nada diferirá dos anterio

de dezembro. A proposta ·ta· feita· sendo .consídera- res, todavia, para o se

será agora discutida Pelo da exclusivamente a parte guinte, pensa-se em mu

presidente do CDL e do interna da loja, excluída dar os motivos, dímensio- .

Sindicato do Comércio as fachadas e portais, que nando o 'Visual que dá à

Varejista B:r u n o Brei- proporcionam um belo ví- . .cidade um aspecto Iesti- O) Sistema Catarínense projeto as Prefeituras de
thaupt, com' o Sindicato sual, todavia,' impede que. voo de Comunicações, colocou . Jaraguá do Sul, de Guara-
dos Empregados.. do Cü- empreses menores concor- h."no ar a quinta-feira, dia mirim é de Massaranduba
mércío, ,para negociação e

.

ram em condíções de obter POSSE DE WAGNER 29, o seu sinal e toda a e, ainda, as "�mpresas Dal-
·

posteríor homologéção do o 'primeiro .lugar . O. Con- Em acontecimento con- ,programaçã9 do Sistema celis, K o h I b a c h, Brei-
acordo. O horário proposto curso objetiva estimular o corrido, realizado à noite Brasileiro de Televisão, thaupt e Malwee: através
prevê a prorrogação do comércio e consequente- passada, o Jaraguaense 'através' ;da TV Planalto,
trabalho até às 20 e 21 ho- mente as vendas durante Udo Wagner foi empossa,

da permuta com publici-
baseada em Lages. Após dade . Agora, em Jaraguá,

Tas, inclusive no sábado o período que antecede as do como presidente da
meses de negociações e de são captados Os sinais das

que antecede, o natal. Pa- festas" natalinas. Federação dos Diretores '.
vencimentos de trâmites quatro principais redes, de

ra o finál-do-ano deve '. De outra parte, Prefeí- Lojistas de Santa Catarí-
haver também horãríotes- ". ,

burocráticos e técnicos, as televisão do País: SB11·
I A comunidades de Jaraguá captado no Canal 2; Ban-

·

pecíal _�ara as l�j�S e �li- Crescem, os aC'identes de transito do Sul, Guaramirim e Mas- .deírante, no Canal 7, Man-

Senal abre Inseri'
, saranduba 'dispõe, agora. chete. no C-;;nal 10 e, <Slo�

. ".Ä. média me.nsal d� aci-

[
sem vítimas e 7 com víti- de uma nova opção em r. bo no Canal 12. A Man

dentes de .trànsíto regis- mas, inclusive uma fatal. termos de televisão, des- chete, após semanas fora-

ÇO'"es para cursos trados pela •. Delegacia de . de a linha de shows aos do-ar por problemas téc-

,

" Polícia da
_

Comarca vem I Ö relatórío Iof apresen- notíeíános e Iílmes . nicas, está voltando o si-

.

O Centre de 'Ireinamen- aumentando, como mos- i tedo pela Comissão. Mu- naI,' retransmitido
'

pela

to do Senai de Jaraguä do tram as 'estatisticas dos nícípal de Trânsito, .que Colaborarem
1

para o TV Barríga-Verde .

�ul tem' inscrições abertas últimos quatro 'anos. No aprovou a implantação de

r L d
'

f d d J
'

para cursos. especiais. -de ano de 1984 aconteceram' três lombadas, sendo duas!' PO e. ser' o-n a O em aragua'
,I grande ínteresse das em- I 353 acidentes em Ja�aguá na ru, 25 de Julho. pro-

presas que operam no se- .do Sul" com uma média ximidades da po'nte' pên- A implantação de um sugestões sobre a sua via

tor , O Curso de Seguran- .mensal : de 29' acidentes; .sil de acesso ao Beira Rio novo partido político es- bilidade de instalação,

ça pata . Operadores. -de em' 1985-, 'caiu para 314 e e uma na rua Maria Ube- tá-se desenhando em Jare- acreditando como promis

Caldeira,' que 'objeti-va a' inédia para 26; paTern, lina da Silva, para dar se- guá do SVI, para juntar-se . sor :para Jaraguä do Sul a

-atender 'éj. NR/13 do -Mi- do ano- passado os acíden- gurança aos alunes 'da EB ao PMDB, PDS, PFL, PDl ,fundação provisona do

nistérío do.Trabalho, terá tes somaram 382, elevan- Giardini Lenzi. A CMT
.

e pT. Trata-se do' Partido . Partido Liberal, lidada as

duração de 60 horas, 'e vai do a média mensal para aprovou, também, a cria- -Liberal, conhecido pela si- condições favoráveis de

ser realizado no . próprio 32 .. Neste 1987, de janei- ção de um ponto 'de táxi gla PL, que tem nó depu-· equilíbrio existente entre

Senai local, 'de 9 a 30 de IO a' outubro- ª Delegacia em' Nereu Ramos, com tado federal Alvaro Valle o capital. e trabalho". Cha-

· novembro, no horário das registrou 377 ocorrências, três vagas; mas com duas o seu presidente nacional. mamos a atenção para o

13 -às 17 horas, com va- média' de 38 acidentes. por
.

lotações, à princípio. Fi- O empresário Valdir lp- artigo que publícará em

· gas- limitadas.' Já o Cu- mês. Ainda em outubro cará localizado defronte o melln está levantando pos- nossa pró:x;ima edição .a

so de' Custos na Indústria' lindo, foram. 36 acidentes Bar Ga,dotti. síveis simpatIzantes' do res_peito.

de Confecção com 16 'ho-
.

'
.

,.
.

.
. PL, buscando subsidias e .

.��%�:�. ded�: a l��en� R,. Velha sera Comarca em dezembro Lar das Flores lançaCampalha/Tijalo
21:h30,

'

promovido 'pela No proxlmo ·dra 07.ge ra, q).le, para tanto, vem
'

.
.

Fiesc/Ciesc e Senai. 'i' dezembro, será instalada a recebendo r e f o r mas e A AssoCiação Assisteri.· ção tem dentre as suas

O Diretor do, C1' ;'do 'Se- Comarca de, Êarfa Velha" adaptações. ciq_l para Idosos "Lar das p r i n c i p aj s finalidades,

fiai. Alcino de Araújo, in- mUlllClplO integrante da . A Prefeitura acha-se Flores", que constrói na prestar serviços de assis

forma que estão äbertas microrregião dó Vale do agora i�stalada �m prédio rua Domingos da Nova o tê�ci?" a pessoas idosas

também inscriçõ.es ao Cur- ltapocu. Balneário prefe- locÇl_lizado ),la Av. Santa ancianato com. mais de 4 que dela neçessitem, sem

sb de' 1(écnico Têxtil e rido' dos veranistas do CataI;ina, próximo do tre- mil metros quadrados de distinção de �aça ou 'q,e

Curso de Estilismo :_'em norte/nordeste do Estado,
.

va do acesso, à cidade. Na área" construída,' está. de- credo religioso.

-Confecção . Industrial, na Barril Velha passa a ser . Microrregião, já sã€! sede senvolvendo campanha

CETIQT, no Rio de,Janei- sede 'de. Comaréa, ,des- �e Comarc� _os I)1unic.ípi?s I que cosiste na doação de Solicita-se as pessoas

ro. Até o dia 16 de no- membrando-se de PlÇar- ue Guaramlnm, com juns-. j Cz$ 100,00, que equivale' procuradas para colabo

vembro 'as inscrições po- ras. Ó Fórum e os Çar- clição sohre SchroedjOr e I' a compra dEf 25· tijolos rar, que deem a sua con

derã-o ser feitas no Senai. tóriO.' s. vão se.
localizar na Massaranduba e, Jaragüá \' deStina.da.'s

ao 'levantamen- tribuição, o mllllmo que

InFormações pelp f ô n e Avenida, Celso' ,Ramos, do Sul, ·que abrange Coru- to das, paredes e das divi- seja, para a consecução da

72-07�2. . prédio da antiga Pref�ü tu- pá.
.

../ sõe�. inte�A_:,---A_s_s_o..,.c_ia_-__a_rr_o..;;j:...a_d_a_o_b_r_a_. ._�,
. PREOCUP13.SI3'COM A S1UA 'ClDADE PROTEJA 'I'" . R " II'.,.M;'.,I
AS' PRAÇAS E 'JARDINS;"

' � I '

Horário de· Nalal. é
. decidido. Decoração começa a ser implantada

na. A solenidade de trans
missão de cargos seguiu
se jantar de congraçamen
to. O novo Presidente da

Federação tributou a sua

ascensão ao cargo ao mé-
. .

rito do CDL de Jaraguá do
Sul, em decorrência do
sucesso que foi' a Conven
ção Estadual do Comércio
Lojista, realízad., em maio

passado.

Cidade capta agora 4 canai�s de TV-

':Expositores Cromados
MovImentação Industrial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá, do Sul _ Semana de 07 a U/NoVémbrol87

I.

_ Nasceu no dia 25 de
outubro, em Ploríanópolís,
a menina Alejandra Ma
riana Hermosílla Gonçal
ves, filha de nossos leito
res Clayton e I Patrícia,
Gonçalves. I

Parabéns aos
,

pais e as famílias dos avós
Gonçalves e Hermosille .

Os Hermossi1la vie-ram do

Chile a Florianópolis para
curtir a netinha.
_ Fazemos. com muito

prazer o registro dos 25

anos de casamento do

querido éasal Antônio

Bento de Souza Sobrinho/
.Dorotéa Pasold de Souza,

ele,
-

o, conhecldo Bentíca
O casal recebe a bênção
às 20h de terça-feíra, dia

10, na Igreja' Evangélica
Luterana·Centro. Nosses

parabéns e felicidades.
_ Para ,a alegria de

muitos e infelicidade de

alguns, as -imagens- do SBT
,

voltaram a Jaraguá do Sul

er com elas, o carro-chefe
da rede, o programa do

minical Sílvio santos. En-

,Gente
I

trou com uma excelente
imagem e uma boa pro
gramação. Os investimen
tos feitos estão realmente

compensando. No� dezl ,

_ Assunãu terça-teíra,
dia 03, a Promotoria de

Justiça da 2a. Vara da
Comarea de Jaraguä do
Sul, o Dr. Arísteu Xeno
fontes Lenzi, que exercia
atividades na Comarca de
'Mafra. Como Promotor')
Substítuto, anos atrás, o

Ur. Arísteu já trabalhou
em Jaraguá e Guaramt
rim. Seja benvindo à cl·

, dàde.

_ Margaret Den i s e
Schmidt, Miss Jaraguá 87
e 88, vai representar o

Município no Concurso
"Miss Turismo de Santa
Catarina" r durante a rea

lização da Ia. Festa NaCÍo-,
nal do Turismo, que come-

e Maria
o ponto elegante de vestir bem os seus pim

polhos. Agora na Marechal Deodoro, 819, a sua

espera, sempre com as últimas novidades.

Jóias, relógios, pulseiras, aaéís, allàDças,
pl'ataria, artigos em ouro e tudo o mals para
presentes na

. ReloioariJa
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n° 9

Ivenida'
�====================��====�-

'Ur. Valter Germano, Hebrens
'

Rua

CIRURGIÃO, DENTIISTA _ CRO-2446

\ .�

CeI. Procópio Gomes c;le OlIveira,

Fone 12-0209 _ Jaraguá do Sul

184

,COMPRE, CONFIANTE A SEIFERT GARANTE'

Mar�chal Floriano 29 _ Fone 72-1911

r
t

........

... oe parabéns a. Kohl-�
·llia.cl� S.I\. pela promoção
da 3á. Copa Kohlbach de '

Tênis, trazendo, também,

ça. no dia.20, em Balneá- bingo beneficente da As-
. os quatro melhores tenís

rio Camboriú. Como qua-' socíação Assistencial ao tas' do ranking brasileiro

Iidades não lhe faltam" Defícíente Auditivo e Vi- para um torneio. são pro

vamos torcer pelo sucesso sual, na recreativa da'Ma- moções como esta que ele

de Margaret , risol , Paralelo ao bíngo.
vam '0 esporte jaraguaen-

_ Juntando negócios e haverá mostra dos traba-
se.
,-'

lazer o ex-prefeito Victor' lhos feitos pelas crianças '

- O Gr�mio Marcatto,
Bauer, a esposa Elvira e deficientes e uma sauda- que introduziu iluminação
o fUho Beto, curtiram du- ção aos participantes.

em .seu campo de futebol

"rante treze días viagem _ Já vem sendo, pre-
suíço, contratou novo ecôo

ao Norte e Nordeste do parado com o carinho ha-
" nomo, o Sr. Osvaldo Cae

País, consíderada de gran- bllual, o Concerto de Na.,
tano. da Silva, que já tra

de proveito Já de retc)f·' tal, ·que este ano reunirá balhou em recreativas de

no, exercem .cada » ;qual as ' a Orquestra e, o Coral da empJ'E!;Sas jolnvilenses, co

suas aUvidades càtid1anô'S SCAR e o Coral Evangé- mo a Embraco.

com maior disposição. lico Jaraguá. ,Será na prí-
_ Casamentos: Na Ma· meíra qú1nzena de dezem·

triz, 11h-Odimir A. da bro, em dependências da,

Costa 1 Marlene Isidoro, Igreja Evangélica. Agen·
16h15-Marcos Cuszak/Cla- de, pois o espetáculo será
rice Meder, 17hl5-Aurl� Imperdívelv pela H.ua qua.

Embarcando com' destí-:

mar Erdmann 1 Regiane lidade. ,

no ao Rio de Janeiro, hos-

Kempcynski, 18h-Pedro de
'

_ A APAE de Jaraguá pedando-ss no Leme Pala

Medeiros / Rosane Haro . participa (5 a 8/11) em
ce Hotel, da' Rede Othon

e 20hl5-Rogério Ersching/ , -Joínvílle, da íe. Olímpía-
de Hotéis. .os felizardos do

Marinês .Ronchí . Na Ilha dó Catarínense das APAEs.
sorteio da 2a. Noite Ale

da Figueira, 18h-Aírton (_) Os econômos Rubens e
mã em Jeraguä do Sul,

Pött / Laír Aparecida Seni, {lo C.A.' Baependi, promoçãodoLions,Centro

Schmidt , Parabéns!. . estarão em férias de 24/01 ocorrido em setembro úl- ,

__
Continuam as repa- a 04:02.88. (_) Todas às timo. De JoinvilIe ao Rio,'

ros nas piscinas do C. A. terças e quíntas-Ieíras, das
o Sr. Nivaldo Lehmkuhl e

Baependi, o que vem re- 7h30 às 8h30, ginástica es-
Sra. viajam via Varig, nu

tardando a abertura das tética pare moças e senho- ma cortesia daquela em-

, mesmas. Mesmo assim, o ras, no Baependi. presa. Os referidos pré-
clube vem 'vendendo os _ Ruy Derval. Lessmann míos foram ofertados atra

tíkets para os exames mé- e noiva Valdinéia,dtrlgem, vês da Agência Cosmos 'de
dícos. que estão sendo feio desde _ 'o finallode-semana, Viagens, que sempre tem

, tós ,nos consultórios dos 'péUisado, a Pizzaria Coun. ,

colaborado com as premo
médicos' filiados à Regío- try, na rUa Marina Fruc- cões sociais e filantrópicas
nal Médica de Jaraguá do ,1uoso [ex-Ieda] , :l! uma

da cidade',
'

Sul. nova casa que reabre, amo

- Nunc., é demais lern- plíando as opções gastro
hrar aS boas ações. Dia 14 nômícas da cidade. Em

próximo, às 14h3Q, café- frente•..

,C()RREIO DO POVO

& Informações
'PÁGINA 02

Mamãe
.

Coruja /

.

Seus fßhos merecem uma loja só para eles.
LOJa Mamie Coruja o castelo de seu reízínhe e

8U, prlncesinha. ,Enxovals para bebê, roupas in
(anto..Juvenls. perfumes, bijouterlas: artigos para
pretlentes.

.

Rua Barão' do Rio Branco 168 ..,.. Fone 72-0695

A CIDADE
MA,RAVn.HOSA

D UA'S NOTAS

Cal'inßoso
. '

A ROUPA INFANTIL

Áv'.. Getún� Vargas n� 97· "- Ja-raguá' do S1,lI·SC.

1. O grupo de senho-.
ras que frequentou o cur

SQ de arranjos natalinos
e cartões de natal, recen
temente encerrado, está
agradecendo .

a proíessora
Rose Mari Blaíert, de BIu
menau, pelo nível e suces

so alcançado. Para even

tuais contactó!) .e informa
ções para futuros cursos

...... fone 2j..2349, ou na rua

. Benjamin Constant n9' •••
2·045, em Blumenau.
2. A Sra; Roseli M�ria'

dOs .santos .(rua Fritz Bar·
tel 800,. Fone 72.(677),
aceita encomendas de ar·

.

ranjos.: de natal e de pás
coa, l�mbranças de casa

,meatos, de bebês, de aDi
"ersárlos e de primeira
comunhão.

'

Tem tàmbém
éartões de 'natal em papel
'v�getal 'e' convites para

, aniversários. Está ai � di·
êa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pro'lação ambiental d,a lacia ,do· Rio Ilapocl vai' a eslnd'os ·técnicos,
o 'Projeto Ambiental da dem a entrada de cardu- ma, "que não se resolve

Bacia do Rio Itapocu foi mes de peixes e crusta-
.

rá somente com, a draga
o assunto que mereceu 'ceos, além de dificultar a _:. gern, mãs com ações com

maior destaque na assem- navegação face ao baixo plementares que serão
bléía da Associação. dos calado. reallzadas no decorrer elo
Municípios do Vale do' Uma equipe de icínco próximo ano", disse' o ti

Itapocú, realízada sexta- especialistas, de áreas dis- tular da Seduma.
feira, dia 30, na Colônia tintas, estiveram naquela ,Informações do' Enge
dos

'

Pescadores de Barra região para inspeção na nheiro Camacho, com ba
Velha .. O Secretário do lagoa, na barra da lagoa. se na inspeção. realizada
'Desenvolvimento Urbano e no rio -Itapocu, para os pelos especialistas. dizem
e Meio-Ambiente' de San- levantamentos ínlcíaísvha-: que o río Itapocu avança
,ta Catarina, Werner Eu- ja viste que dentro' dos . para o Norte, com o con

gênio Zulauf, acompanha- próximos dias- serão con- ,sequente erodimento da

"do de assessores e técní- tratados estudos e proje-, sua·margem esquerda, o

cos "ligados à Cídasc e Se- tos, financiados pelo Pro- que fe� 'com que; nos úl

cretaria da Agricultura, urb, com prazo de. execú- tímos cinquenta anos, mu

explanaram o projeto quê ção em cinco meses (mar- dasse o, curso em sua Ioz,:

tem entre o seu principal �0/88), quando então se' como provam fotos aéreas

objetivo, à dragagem da, -terá todo o plano de uso e declarações de pescado
lagOa de Barra Velha, as- da lagoa e outras medidas res do lugar. Na barra do

soreada por areia e sedí- de engenharia necessárias ,Itapocu, conforme dados

mentes sólidos que ímpe- para a solução do proble- da Sudepe, a pesca vem
,

, caindo ano - ã - ano, ' com

Facisc fará' re'união em Guaramirim �:��ê��� s�ja�saf:�����
providências urgentes pa
ra o seu desassoreamento,
face ao depósito. de "sedi
mentos sólidos que ()-: rio
traz.

A lagoa de Barra Velha,

integra o sistema estuarí
ne do rio Itapocu é a sua

preservação, ,além' do as

pecto ecológico, estimula
o lazer e a pesça., A dra

gagem é nacessaríssíme.
, diz o engenheiro . Cama

cho, no entanto, deve-se

dar solução à barra do Rio

'Itapocu, pois só, assim ga-'
rantíré, a .constante reno

vação daa águas, o acesso

dos cardumes .e a navega-

Guaramírrm sediará nos Ciência e Tecnologia; Luiz
dias 20 e 21 de novembro,' Henrique' da S'i'lveira;
a querta e última reunião aberta a população. pos"

da FACISC (Federação das teríormente Luiz Henri

A ssoctações Comerciais e que, o primeiro Ministro

Industriais de Santa Cata- a visitar Guaramirim, vai

ríns), presídtda pelo em

presário [oínvilense : Udo
Döhler, tendo: por local o

Centro Empresarial. Pre

'vê-se a' participação de,
pelo menos, setenta Iíde

res empresariais, qu� dis

cutirão temas, ligados a

entidade e' as comunida

des que servem.

Um dos pontos, a�tos do

encontro será a visita e a

palestra' do Ministro: da'

ser homenageado com um

'f,mtar no Rsstaurante Re

,pr,esa: No sábado dia 2L,
os trabalhos sé estenderão
(!té as 12 horas. '

'

O presidente da Asso
ciação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Cua

ramirím, Aclino F�der,
junto com a sua diretoria,

VF_m preparando todos os

detalhes da assembléia da

FACISC.'
• • .y .-

IniCiam no ,dia
.

Matríco.las -

. escol'ß..r,es 15
A campanha da matrícu- no da região, sobre os

la em' toda a rede esta-: procedimentos a' serem

dual de ensino começa no adotados, , uma vez que
dfa' 15 ,de novembro., objetiva-se atíngir todas,

, Quem informa é a direto- as' crianças de 7 a 14 anos,

Ta' da 19a, UCRE, prof., para que nenhuma fique
Ro.semeire Vasel, que vem fora da sala de aula, a

orientando os diretores de partirjIo pr'óxi�o ano Je-
estab�lecii:nentos de, ensi- tivo., /

Acrescentou Rosemeire

que a ,reposição' salarial
da greve seI'á paga inte
gralmente, , I cuja segunda
parcela' foi repassaqa' e�ta
semana, ficando a terceilt,a
e última parcela, para' �b
mês de dezembro.

cão, hoje praticamente
, impossível pois o calado
chega a 30 ou 40cm.

'

Além da dragagem e,

proteção da barra do Rio
Itapocu, exist-em' planos
para utilização da areia
destinada a construção de

praias artificiais, contem

plando também o local
para a prática de esportes
aquáticos, como o esqui
e o windsurf. Isto no en

tanto, somente apôs a con

clusão do � projeto global
'da lagoa de Barra Velha
e das medidas para a' sua
ímplementação, que deve
rão ocorrer no ano que
vem, consoante a garantia
dada pelo secretário. Wer-

,

ner Zulauf.
'

No dia 11,0 'Festi-,
val de Ginástica
Com a participação' de

nove estabelecimentos de'
ensino de Jaraguá do Sul,
Guaramirim' e- C o ru p á,
acontece no dia 11 de no

vembro, próxima querte-
'feira, às 14 'horas, nó Gi
násio de Esportes Artur
Müller, o 39, Festival de
Ginástica Escolar, da 19a.
Unidade de Coordenação
Regional. Com números
de ginástica rítmica, se

apresentarão as EEMM de
19 Grau "São Judas", 'AI-,
berto Bauer'" e "Albano
Kanzler", - e, ainda, -as
EEBB Alfredo Zimmer
mann, Almirante 'Taman
(laré e Prof. JQão Remá,
rio Moreira. Gin ás ti c él
artístiCa �s EM Cr'�tinél
Marcatto e ES Sãb José.
E apresentação de dança
moderna, o� C,olégio Préf.
LaUTO Zimmermann.

, ;..
,

1�rá ,pa,Í'tic�paç:ão espe
cial no Festival, a Escoli
rihà de Ginástica "Artísti
ca da DME de Jaragua do
SllJ, dirigida ,pelos profes-'
sores Durval e Elisaoeth
Borba.,

.

Móveis

Câmara, de Vereadores
o vereador-presídents

da Câmara dé Vereadores
.de Jeraguá do Sul, foi, o

'

único representante do
município no XXIV Con
gresso Brasileiro de Ve
readores, realizado esta
semana em Natal, Rio
Grande do Norte. O Le
gíslatívo aprovou Resolu
ção aprovando a idä de
Vegini aNatal. com uma
única abstencão, a de Al"
miro Farias Filho. Na es
mara deu___.entrada o pro
jeto-de-Isj

:

que - dá nova
_

classífícação às avenidas e'
ruas da cidade, para efei-
to 'de Iançamento e co- ,

branca do IP11U, conside
rando as, melhorias efe-.
'tuadas, nas vias públicas.
0- vereador Gustavo

Mathedi, reivindicou à Co
missão ,M u n ic i p a l de
Trânsito, a, implantação
de lombadas' em Nereu
Ramos, defronte a' E. B.
Euclides da Cunha, de
fronte o Correio e, ainda,
em frente, a Igreja. O De
legado Regional de Poli-

. cía, Dr, Adhemar Grubba,
em respOsta a solicitação,
da' Câmara, informa' que
encaminhou ao Delegado
da Comarca determine
ção .para que os agentes
,façam a investigação de
roubos que têm ocorrido
nas residências localizadas
no curso, da ci clovis. su
ge,rido . também que o Co
mandant� da Polícia, Mt
lltar, Ten.- Anílson Ne-lson

. da Silva,
-

seja' informado
ua 0corrência, ,para, que

,

possa realizar trahalhos' de
prevenção.

, Barão do Rio Branco, sala ,4
, FONE: 72.2607

'

;

e, na

-

Tudo a preço tle' fábrica
), í.

Rua Barao do Rio, Branco, 72 _, FO,ne n·248?
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Edital 15.145 de 21.10.81. domiciliado, e' residente nesta cidade, filha de
Altair José Kreutzteld e'" na Rua Vitörio Pradi, 313, "�P'r,oc, lalDas de Casallealos' Rolli Bruch e Joaníra Ha-

Ivonête Bompaní em j a r a g u á-Esquerdo. fermann Bruch.

Ele, bresíleíro.:' solteiro, neste distrito, filho -de AI-' , MARGOT ADEUA GRUBBA LBHMANN. Oficial do R� Edital 51.751 de 29.10.87.

P'edreíro, natural de Mas- brecht Kreutzíeld e Es- giatro Civil do 19 J?ittrito d!l'Comarca de Jaraguá do Sul, ßs- Francísco Mazzía e Vera
t'

'

tade -de Santa Catarina. Brasü, faz saber q� comparecerem cm, 4-1

sarandube.: neste Es ado, ther Kreutzfeld. Ela, bra- Cartório exibindo os documentos exiaidos pela lei, a fim de se Lucia Derettí
síleíre, solteira, bancária, . habilitarem 1*"a cuar. GI leJ2Uiata: - Ele, brasileiro, solteiro,
natural de Blumeneu. 'nes- varÚ Gomes e Maria ,Ali:- proíessor, natural de Ca- operário, natural de Lon

te Estado, domiciliada, e. ce Pinheiro Gomes. Ela, çador, neste Estado, domí- drina..' Paraná, domícíha
residente na Rua . Domín- brasíleírer solteira, índus- ciliado e residente na Rua do e' residente na Barra

gos da Nova, nesta cída- triária, natural de Jaraguá Pe. Alberto Jacobi, 45, do Rio Cêrro. neste dís
de, filha de Ilário Bompa- ,do Sul; domiciliada' e re- nesta cidade, filho de Jo- tríto, filho de Luiz Mazzía
ni e Nair Baruffi Bompa- sidente em Êstrada Itapo- sé Maria. Corrêa Ribeiro e e Cezarina Tavares Mez

ní. cusinho, neste distrito, Ii- Ledy da Silva Ribeiro. zia . Ela, brasileira, soltei
Edital 11.146 de 21.10.87. lha de Alvim Fernando Ela, brasileira, solteira,' ra. operária, natural de

Selmiro Erdmann e Elenir Lange e. Allda Hornburg auxiliar de contabilidade, Formosa D'Oeste, Paraná,
Hornburg , 'Lange.

.

. natural de Guaramirím, domícillada e residente

Ele, brasileiro, lavrador, Edital 15.150 de·28.1Q.81. neste Estado,. domiciliada em Barra do Rio Cêrro,
natural de Jaragué do Sul, Sergio Luiz Scoz e Ivanete e residente na Rua Gui- neste distrito, filha de.

domiciliado e residente Bauer
"

lherme Koopman. 143, Zacaría Derettí e Dorena
em Rio da Luz, III, neste Ele, brasileiro, solteiro, nesta cídade, filha de Ale- Noguerbon.-
distrito, filho de �einaldo macáníco, natural de�Ja: xandre Ignacio Guncha- ,Edita115.758 de 30.10.81.

Erdmann e Alzira Ram- raguá do Sul, domiciliado . rowsky e Therezg Krause Ambrõsto Ramos e Mert

thum Erdmann .. Ela,. bra- - e residente na Rua Anto- Guncharowsky ,

Teresinha Dutra

sileira, solteira, natural d€ nio Carlos Ferreira, n? .Edital 15.754 de 29.10.81. Ele,' brasileiro,' solteiro,

Jeraguä do Sul, domic:i- 1,114, nesta Cidade, filho Irineu José Jagella e Inês pedreiro, natural de Ap;i�
Iíada e residente em RiO -

de Mario Scoz e Sophia Pereira
- na. neste Estado, domicí

da Luz III, neste distrito, .

Fossile Scoz-, Ela, brasilei- Ele, brasileiro, solteiro, líado' e residente na Rua',
filha d€ Adelino Hornburg ra, solteira, costureira; - motorista, natural de Mas-; �tto.Schn,eider, 65" nesta

e Gisela Krueger Horn- natural de Jaraguá do Sul, saranduba, neste Estado, cldaàe,., fll�o de !olcate,
burg ,

. . cíliad e residente domiciliado e residente na Ramos e Hllda. Silvestre
EditaI15:741'de:27.10·.81. ��m�slrad: Itapocusin�o, Rua Getulio'Vargas, 330) M�s�ane�ro. Ela,.b!asilei
Erwin ·Wachholz de An- neste distrito, filha de Víc- nesta cidade. filho dé Jo- ra,. solteira. ope;ana, na

drade e I�o�e Koroll
, tor Bauer 'e Cutsela Mas- sé Jagella e Thereza Sa- tura� �� Jaragua 'd? Sul,

Ele, brasíleíro, solteiro, ke Bauer.
'

wulskí Jagella. Ela, bra- domiciliada e resld.ente
serralheiro, n�tur�l de Edital 15.151 de 28.10.81. stleíre. solteira, do lar, na Rua <?tto Sc�nelder:
Rio

.

de Ja�e:�o-Rlo de
Gilmar' Sérgio Vegini e. natural de Doutor, Pedri- 65, nesta,CIdade, filha. de

Janeiro. domiciliado e re-
Sônia Suleide Glowatski nho, neste Estado, .domi- Lau.dellno Dutra e Tereza

sid�nte ém, Estr�da . Itap�- Ele, brasileiro, solteiro, cHiada e residente na Rua Rrelberger Dutra.
cusmho, neste dlstnto, fI-, l'ndustrl·ário. l'latural de Max WHhelm, 140, nesta I
Ih d V ld eId' Edita 15.159 de 30.10.81.
o e a o. ar os e

Massaranduba, neste Esta- cidade, filha de Francisco, Sergio Alberto Miuttns e

AndradeÁe ElzHa Wach-
do, domiCiliado e' residen- Pereira e Rosa Cardoso. Tânia Aparecida Tomio

.

h.ol� de nd�ade,. Ela, b�a,- ti:: na Rua Friedrich Wi- EditaI 15.155 de 29.10.87... Ele, brasileiro,. solteiro,.
slleua, solteua, mdus�na- lhelm, Sonnenaohl, 612, Jadir Pereira do Prado e agente, judiciário, nél,tural
ria, natu�a� ,de Jarag�a do ,nesta cidade, filho de João Araci Schmidt Ge Jaraguá do Sul, domi
Sul,. domlclhada e reslde�-' Vegini- e Zulmira Vegihi. Ele, brasileiro, solteiro, ciliado e re,sidente na Rua
te em Estrad� I�apoc.usl- Ela. brasileira, 'solteira, pedreiro, natural de São José Menegottr, 56, nesta
Ji'ho, neste distrÜö, hlha auxiliar de. administração, José do Cerrito, neste Es- cIdâde, filho de Elpidio'
de Alfredo. Korol e Iten� natural de Jaraguá do Sul, tado, domiciliado e resi- 'Martins e Rosa da Sirva
Lange KoraH. , domitiliada e re�;idente dente em Ilha da Figueira, Martins. Ela, brasileira.
Edital 15.748. de 27.10.87.

na Rua João Bertoli, 526, neste distrito, filho de wltei.ra, d� lar, natural de
Jair Mathedl � Martlene,

nesta cidade, filha de Ali- �ebastião Dias do Prado e Jaraguá do Sul, domici-
Aparecida.�oretti. .

. berto Glowatski' e Odete Doralina Pereira do Prado. lüfda· e residente na Rua
Ele, T;>raslleuo, solteuo,

Ema Fagundes Glowatski. Ela, brasileira, solteira" do .João Bertoli, Água Ver
balc�msta, natural. d.e, Ja- Edital 15..752 de 19.10.81. lar. natl).ral de Jaraguá do de, nesta cidade, filha de
ragua do Sul, domICilIado Celso Bressani e Iselde Sul, domiciliada e, resi- Mario Augusto Tomio e
e resi.dente, na Rua Luiz Maria Bruschek dente na Rua Roberto Maria Ema ,Fagundes To-
Sarti. 97..0,. eI?- :r:-rereu .Ra� Ele, brasileiro, solteiro, Ziemann, 51, nesta cidade, '

mos, neste dl,stnto, fllho .Ie'trl'c' l'sta natural de Ja- filha de Alvim Schmidt e
m!o.

O 3 11 81te, Edital 15.16 de O. . .

�e E;genio.::iahh��i e 'ràguá do Sul, domiciliado fJmilia Staudt Schmidt. JO'.sé .Márcio KazmiFski e
ma re�sa.nI at � L

e r.esidente em Nereu Ra- Edital 15.756 de 29.10.81. lVonete Petry
Ela, braslleua, soltelr�, do, mos, neste distrito, filho Anselmo "Luiz Jorge Ra· 'Ele, brasileirb, solteiro,
lar, natural de Jaragua do de San.to Americo Bressa- mos � Ana' Paola Bruch operário, natural de Itaió�
Sul, domiciliada e re!?iden- ni' � de Lucia Dematle Eie, brasjleiro, solteiro, polis, neste Estado, domi-
11€ na Rua Antonio ,Macha- Bressani. Ela; brasileira, engenheiro meeânico� na- ciliado e residente na Rua
do, .nesta �i�ade, filha. de solteira, operáIia, natural tun'il d€ São Paulo-Capital, ,LoureRçq Kanzler, 636.
Alcu Gen�slO. Morett� e de Jaraguá do Sul, domi- domiciIrado e residente nesta cidade" filho de
Odete Flonam Moretb. ciliada e residente em Ne- na Rua Pr,ocopio .Gomes João Kazmirski e FarahylEdital 15.749 de 27.1'0.,87. reu Ramos, neste distrito, de Oliveira, 611, apt\} 102, des Mac])ado. Ela. bré!.si-.
Jßsé EduaTdo Gomes e filh' de Francisco Brus- nesta cidade, filho de Luiz leira, solteira, costureira,
Roseli La�ge .

} , che� e Hulda ,Voltolini Alberto de Castro Ramos natural de M<;tssaranduba.
Ele, brasileiro, solteir04 Bruschek. e ,Thereza

.

Jorge Ramos. nE:ste Estado, domiciliada
industrial. na tu r a) de Edita] 15.753 de 29.10.81. Ela, 1::>rasileira, .. solteira, e residente na Rua Lou
Joinville, neste Estado, Antonio Wilson COrrêa cirurgiã' dentista, natural renço Kanzler, 636, nesta
domiciliado e residente na Ribeiro e Ana Terezinha de Jaraguá dG Sul, domi- cidade,' filha de José Pe
RUa JO�é Men�gotti, 179, Guncharowsky' ciliada' e residente na Rua "try e Luzia' Mareelina Pe
nesta CIdade, filho de AI- Ele, brasileiro, solteiro, Presidénte Juscelino, 45, try.

. ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: 01
Sra. Clara, esposa

� de
Vitória Glowatzki, Sr.

Eugênio Henn. Eugênio'
José da Silva -Júníor. Ro
selí Soraia Winter,'
Dia 08 de novembro
Dr:· Ilton Steíngräber,

em Joínvílle: Sr. Sérgio
José Peters, Sr. Antônio
Carlos Pedri,' Sr. Loreno
Antonio Marcatto, Valdí
via Mannes, Sr. Gerhard
Schäííer. Denise Inês, Ru
biní.
Dia 09 de novembro '

,

Sr. Affonso Franzner,
Sra. Rosane K r ü g e r

Müller, Sr. Artur Berto
Iíní. Sr. João Santiago do
Amaral, Sr.· He 1m u th
Krüger, Sra. Maria Klein
Prermann, Sra.. Rosane

Beyer do Nascimento, em

Cascavel-PR; Charlles Luiz
Souza Arlete Zonta. Ivan
Tarnawski, Elemar Scheu-

I

.11

er.
Dia 10 de novembJ;o
Sra. Henriette. Mayer

dt Almeida, Sr. Ivo Joãp
Bortolihi, Sra. ·Asta B.

Marquardt, Sr. Kurt Behr,
em S. Bento do Sul; Sra.
Edith Franco, �m Porto

Alegre.
Dia 11 de novembro
Sr. "Euclides Piccinini,

emS. Paulo; Sr.· Mauri
Gerefit, em Joirivil1e; Sra.
Sandra Peters Giralla,
Aguinaldo Spézta Júnior,
Deivis Anderson Zack!o,
Osmar Meier, Wilhelm
Lickfeld,� Herivelto josé
Silva. .

,

Dia 12 de novembr�
Dr. Murillo Barreto de

Azevedo" Sra. Marisa
Strebe ,de Mátos, Dr. Fer
nando Artur Springmann,
Srta. Edla HardL Sr. Çe
raldo Meier, Sra � Hilde
gani Kressin, -Sr. Walde
'mar Karsten, Sr. Nilö

Zap�lla, Isolde M a r i a

Stinghen, Magali
\'
Töwe.

,

James Denilson' Soares,
, Lauro Radtke, Sra. Márcia
Karin Paul da Silva�
Dia 13 de novembFo
Sra. Camila Isberner

Schweinie, Sr.á. Carmem'
Beyer de Paula, Sr. Arão
Paulo Pereira,

" Cecilia R.
� dos Santos, Narcizo Au

gusto Ferrazza.

o e spa ·e h a ß I e L ú c' i' II
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS 00 QUEM LHE OFERECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO. '

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA ,JARAGtJA -.AV. GETULIO VARGAS, 26 _. FONES: 72-1261
72-2018 AGORA TAMB]jM'. EM FRENTE AO FORUM.

.

.
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'Aguiar refutl acuzaçõea de· irreuularidad.e_s_
o prefeito José dê trregnlarídades occrtídas

Aguiar, de Guaramírím, no exe:rC1CI0
.

de, 1985, e

em coletiva à imprensa,. desvio, para outras obras,
prestou. esclareeímentos de verbas proveníentes de
acerca do artigo publicado convênio. Aguiar contes
em "A Notícia", edição de . tou à, nota e deplorou a:

. 25 de outubro, na qual cí- 'ação de.' elementos que
tava a possíbilídade de tentam denigrir a admí

intervenção por parte do. mstração munícípal, de

Governo Estadual no Mu- forma maquiavélica, .haja
nícípío, Ieee a supostas' vista que: tinha conheci

mento da verdade e usª-
. ram 'de má fé.

.

I-o I a 5
,

o orçamento do muni
cípio de Jaraguä do Sul,
dé Cz$ 600 milhões, 'que
contempla a Câmara de

'Vereadores, Gábínete do

Prefeito, Secretaria de
Admínístração, Secretaria
de Finanças, S€cretatia do
Bem-Estar Social, Secreta
pia de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo, Secre
taria de Obras e· Viação,
Secretaria de Planejamento
� Serviços :Públicos, en

contra-se na -Cêmara. J'UIl
to dele,' também, o orça
mento plurianual de in

vestimentos para o triênio
88/90, 'cujos <montentes
são: 1988 _ 'Cz$ ... ; ...

151. 811.000,00;
v

1989

Cz$ 227.71'6.500,00 e em

1990 _ Cz$ .

341.574.750,00, totahzan
GO Cz$ 721.102.250,00.

-xxx-·

O "bolão" do ICM, ra

teado entre os 199 rnuni

cipíos do Estado, de acor

do cüm os seus índices de

participação, sempre nos

dias 10 e 25 de cada mês,

teve o segUinte compor�
tamento nos dois meses

passados: setembro éz$
:)'90.578.696,00 .na primei
ra quinzena e Cz$ ....

50.742.744,00 na segunda;
em' outubrö _ Cz$ .....

486.728.990,00 na primei-
Ja quinzena e Cz$ .

50.020.214,00, na segunda
quinzena. Jaragu(l.

.

do Sul
é o ler.ceii6 município.que
mais ICM recebe de re-

de Santa Catarina.

IVO KONELL: "
... gosta- .ríto lúcido,' percebe qUE!

ríamos de informar que. outras pessoas podem Ia
concordamos com as crítí- zer coisas que elê, excep-

'

caso Realmente. não temos cionaI, não consegue, por-
.

o direito de ofender. Con- que o corpo não ajuda.
tudo, fazemos as seguín- Fazer essas' criaturas par-

. Observou também ·ó tes ressalvas:' 1 - No seu tícípar é, assim, uma ati-

Chefe do Executivo Gua-
.

conceito de justiça, o Pre- vídade sumamente 'meri-
,

. sídente da Cântara pode tória' que deveria estar.'

ramirense que em relação
a construção da quadra de caluniar e difamar as pes- merecendo o apoio .de to-

, soas;' 2 _ Não estamos doa.: Ouando desfilam,
Esportes da EB Alfredo
Zimmermann, do Avaí, no preocupados eom arroú- quando competem num

t bos de candidato. E mais: campo esportivo, lá noAs contas da Preíeítu- ano, passado a Prefei ma
. ) Somente quem não quízer. fundo de sua alma sentem

ra, do ano de 1�85, afirmá' conveniou com a Secreta-
, '

f
.'

ria 'da Ed'ucação, no va-'
evita enxergar a exístên- que também podem fazerJosé de Aguiar, oram .

, '

1 T
..

lar de Cz$ 50 mil., dos cíe de um esquema para muítaj,
.

coisas que antesaprovadas pe o .ribunel
1 prejudicar. a nossa candí- não 'consegutem. E que jáde 'Contas do Estado e ho- quaís Cz$ 30 mil foram i-

I b d 86 ld datura ... " não são tão diferentes as-
mologada peía Câmara de iera os em e o sa o

t. .

em março deste ano, aplí-
sim dos ou ras. Não é su-Vereadores através do De-

. No nosso senso de justi- _ blime? Os excepcionaisereto Légíslatívo '001/87, cados todos na compra .

ça o direito de criticar é não querem compaixão.de 49 'de maio de '1987, de 360 sacas de cimento e
de todos. No nosso sen- Querem amor . Como o

aS$j.n?do, as.sinadp pelo(� pagamento 'da mão-de-
so de justiça, chamar al- que lhes dão essas pesedís Valerlene 'Dévigilh" obra, O Prefeito reconhe-'
guém de -catageste, boí-de- soas abnegadas que se de-Armín Bylaardt é Anélío ce que, houve atraso no , 1';píranha, não é cntica. .c. dicam com extrema pa· Nícocellt, todos- do PMDB, imcio das obras, no en-
ofensa, provocação. Ten- ciência ao trabalho. deartído de oposição ao tento, diz que vários fa-p v ,<

"

•

• to maiS graves quanto reabilitar os excepcionais.governo guaramírense. "As teres contribuíram para o

retardamento. mais alto o ofendido se si- Compaixão merecem es-irregularidedes apontadas tua na hierarquia das au- sas pessoas que se quedampelo 1!C foram todas sa- I.

toridades legitimamente absolutamente indiferentes
HABITAÇÄO,: . . constituídas. Quanto a face ao problema, preíe-

lo'OCOO'p in-I'C" -I'a. ,em breve os pre'dl"os 'prejudicar candidaturas, rindo gastar dinheiro com

t não é problema' deste jor- mi-l futilidades mas não
nalista. dão um víntem para aju-

- iXXX - das, as beneméritas Apaes.
.. - xxx .-

Foi concluída a
- sonda

gem da área onde será'
localizado o "conjunto ha
bltécíonal '

que o 'IuQCOOP
vai construir em Jaragué
do Sul, com 8:'blocos e 96

apartamentos e toda a .ín
íra-estrutura.. como cre

che, quadra de esportes
polivalente e outros. Os

projetos 'de fundação fo�
• fam .encaminhados esta

semana e €) Inocoop mar

cou para o terceiro decên
dio de ." novembro,

r

uma

assembléia pa.ra definir o

'custo inicial das obras e as

propostas de financiac
menta. 1)oda-, a documen

";tação da coop�rativa héi

,.bitacional es�á legalizada
.

e na p�óxima semana da-
·

rá; entrada na Câmara o

projeto que aoa à· coope
r'ativa área: de,· 9.513m2,

pela Prefeitura,

nadas com justificativas e

providências. 'I'ratam-se
de erros de procedimentos
contábeis, despesas .em

elementos impróprios e

informações", cita o Pre
feito .

construção do ..conjunto.
o projeto de loteamen

to das 100', casas, pelo sis
tema Cohab, no Jaragué
Esquerdo, está pronto e

em fase de elaboração o

projeto-de-lei de doação
de área, o que _possibi1ita
rá a eiabóração dos proje
tos complementares. Já o

projeto FICAM, . que fi
nancia casas em lotes iso-

'lados, vai beneficiar em.

Jaraguá cÍo Sul cem
.

mu

tuários com até no máxi
mo 1.000 OTNs cÍe finan

ciamento, com prazo de

pagamento. até 300 meses

(25 anos). Os candidatos
inscritos devem procura:
as empresas' e o local on· .

de realizaram a inscrição
prévia,

-

para conhcc:men
to da docum�ntação ne

cessá,ria à, obtenção do

fi-InanClamento.

Cobras & Lagartos
. -

FERDINANDO . PISKE

\

PIQUET _ Na opinião do
ccmentarísta esportivo da 101 _ Vão gastar muitos
�RBS, Luiz C Prates, a con- bilhões para duplicar a

quista do tricampeonato HR-l01 em território ca'ta-;
'pelo brasileiro Nelson Pi- rínense. "101, corredor da
quet não teve méritos, morte"; trovejam díaría- 1_
porque Mansei não cor- mente as manchetes dos Ireu no Japão e não corre- grandes jornais.

corredorj,ré!. na Austrália. Ora, PiqueI: da .morte? O problema não
acidentou-sé nos treinos é da' estrada, mas sim da
oficiais em Imola (Itália)' e irresponsabilidade de cer
não correu. Portanto, até tos (a m�iôria) motoristas. I
ai e.stão empatados. No Ql.H:m foi e voltou das Ires.to da �mporada. Piquet ,praIas neste fim de sema- I

foi somando pontos cam na, viu e sentiu arrepios
&egund03 e terceiros luga- naqueles trechos· já reca

res, ao passo que Mansei pados, nos quais agora
fiCou no, meio-do caminho eXIstem quat:r;o pistas. Nos
várias vezes. Ganhou seis retões cala.frios desciam
grandes prêmiOS e .Piquet pelas costas da gente.
J:-rês. Mas no somatório quando se assistia ao in
dos pontos, e é isso que vés de q,uãtro filas de car

dá títulos, Piquet está lon- ras, formarem-se seis, indo
ge h'a frente. Para -gáudio umas de- encontrão às ou

dos brasileiros e decepção tras. Quer dizer, o povo
do Prates. v,ai financiar a irrespon-

- xxx - sabilidade daqueles que
deveriam simplesmente ser

retirados das estradas.
çonstr'\lam escolas. gen
te! ...

EXCEPCIONAIS _ NãQ
entMdemos cerlas pessoas
que parecem ver no des
he- de crianças excepcio
nais no "I de setembro, ou .

em competições esporti- 101 _ Sugetão de uni PI,"O
'las, pouco mais. que 'fres� motor Público: "Aumentar
cura. O. excepcional tem multas pão resolve. O que
um espírito perfeito como resolveria' é uma lei que
c de qualquer pessoa fi- obrigasse o motorista que
s:camente normal. O COl:-' atropelar e matar uma

" po é que não ajuda o es- pessoa, a su�tentaI sua

pírito para poder comuni- família pelo resto da vi

car-se. corn as outras pes- da".
,

sc as, ou desenvolver sua

criatividade.' ,Como espí- Alguem .
discorda?

- xxx --
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,j

rADVOGAPA
Dra, Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de transito - In

ventários -, cobranças e advocacia' em' geral.

Rua r�inoldo Rau, 86 - sala 4' - Fone 7'J-2711

PÁGINA 06

,

ÂUlUiA MULLER GRUBBA., Tabelli
.de Notai e OficW de .t'ro1;est05 ,_de Titulos da, Comarca
de laralU' cio SUl, Bafado de S. Ca�, na forma da

lai, etC., "" ,

, Faz saber á todqs quanto. ,�te odi� vfÍ'em 'lua
se' acham neste Qartório para pro,_teltos O!' títulos

..
eontra:

Com. e Estamparia JN Ltda , � Rua Bernardo
Dornbusch, s/n _ Nesta _ Coníec. Kanzler Ltda.
_ Rua Lourenço Kazler. 613 _ Nesta _ Tnd. Com.
de Prods. Alim. Vitórío Schíochet .; Rua, Itapo
cu�Nereu Ramos _ Nesta _ Jaimo Fossile -::é' Es

trada Corupä São Bento, 384 _ çorupá ':'" Malhas
Janí Ltda _ Rua 240, 186' _ Nesta � Mano Fagun
des _ Rua Otto Hilbrecht sin .; Corupá -' Steuer
nagel Com. Repres , Mat. Elétrico - Ltda _ Av.

, Mal. Deodoro da Fonseca, 240 � Nesta ,

,

,

. E como os dites devedores não fQr.aíD encontrados

e ou' se recusaram a aceitar a devida intimaçã�, faz pur

intermédío do presente edital para que, os mesmos com-,

'}18reçam neste Cartório, na Rua Artur'. M�er. 78. �o
prazo da lei a' fim de liquidar o seu d�bltO ou entã�
uar razão por-que o não faz, sob pena de �rem os referi
.:tos tí�los, protesta�'?s na forma da Ieí,; etc, ,

IH/Jaraguá do Sul, 05 de novembro de 1987.
,

Aurea Müller Grubba _ 'Tabeliã de Notas (;

.)fici:aJ de Protestoi de TItuloa da Co�arC!l de 1.do ,Sul

,',

Comercídl Floriani
MAQUINAS E' EQUIPAME):'l'TOß

PARA ESCRITÓRIO, .

Assistência' técnica de rJiáquinas de esçrever,
calc�lar, Äutenticadores, Caixas Registradoras.
Relógios de Ponto e Mão de obra, CONSUL'
TE-NOS.
Rua: Venâncio da Silva Porto. 353
Foile: 12-1492 ..,.. Jaraguá' do Sul. -

Calaricultlres f.rlam· cba'l �arll'lIIVar. diretaria
'MAIOR FLUXO
TURISTICO, VEM DO PR
O Centro de . Informa

ções Turísticas, localizado
junto a casa em enxaimel
�heXa à Praça dos Imigran
tes, na BR,-280;' registrou
um movimento de 9.871
turistas, superando os ...

7.804 do mês de setembro.
A maioria veio de ônibus,
sendo 9:)', originários do
Paraná, 6J de Santa Cata
rina, 30 de São Paulo, 26
'-do Rio de Janeiro, 15 do
Rio Grande do Sul e 7' da

,

'

Bahia. Em veículos parti
culares. 156 do, Paraná,
154 de São Paulo e 60 de
Santa Catarina, para citar
os Estados de maior con

tingente de visitantes. E
,

além disso, a cidade rece

beu�72 turistas da Alema-,
nha, Portugal' e Suíça.

f

I

i,

Confecções Sueli" Lida'
Vestlndo bem Senhoras e Crianças·, '

Vá conferir a mals variada coleçlo aproveitando
as vantagens do preço e, crecUário ,

Sueli ,:,

Fábrica e Loja 1 A,v. Mal. Deodoro da Fonseca, nr· 1085
. p. '12-0603 Jaraguá do Sul _ SC,

rJ,oja 2 Rua Reinaldo Rau, nO 530 _ F. 72-2911 _

Jaraguá 60 Sul _ SC.

FUROOES. FURGOES ISOT13RMICOS E FRiGORlflICOS'
Jaragq,á Esqúerdo Rua Dr. Énrl�o Fermi, 113 . FODt'_ 72 �H}77

',A Sociedade Jaraguaen-'
se de Canaricultura e Or
nitologia, marcou para o

dia -1-4 de novembro" no

Parque Malwee, a sua as
sembléia ordinária para
prestação de contas e elei
ção da nova diretoria"
com a culminância num

jantar de congraçamento.
A chapa oficial. denomi
nada "Nová Motívâção",
constituída pera suceder a

atua!, diretoria para o bíê
níó 1988/89, é a seguinte:
presidente de honra Bal
duino Raulíno, presidente
Nélson Barg, vice Ivo Pra
di, secretários Artur ,R.
értmann e Bertoldo Klítz
ke, tesoureiros Rolf Dams
e Gilmar Pícolll. Departa-

mente de, Periquitos e

Exóticos _ Ivanír Lombar
di e Almir Horongoso:
Depertamento Comercial
- orlando Spézía e Val
mir Oestereíeh, Diretor de
Patrímönío Alíbert Ewald;
Relações Públícag Lauro
Stoinskí e Nilvo Sjoeberg.
O Conselho de Proprie

tários _ Efetivos tem Nél-,
son Barg, Alibert Ewald e,
Inäcío 'Ribeiro como ínte
grantes e. como suplentes,
Lauro Stoínskí. Valcír Ci
mardi e AntoniQ'Morettí .

Conselho Fiscal:' Antônio
Morettí, 'Romeu Prim e"
Durval Vasél [efetivos] e,
ainda. Alcides Bear, Val
dr Címardí e Atriz' Schal
lemberg (suplentes),

_,' 1 )

Píupança, relde, 9,68·f: em outubro
,

" ," -'), ',;",

-

,

t Ig'radecilÍlente, _.' e
"

',convite
para 'Missa

Os fauill1ares enlutados do Senhor ,..

E G I D I O' BUS A R E L L O�
falecido QC) dia 30 de outubro de 1981, com

a idade de 93 anos, aaradecem sensibilizados as

manifestações de- carinho e de amizade recebidas
dE! parentes, amigos, vi�jnhos e p,esso,as de suas

relações, aos que enviaram flores, coroas, tele-
, gramas e votQS 'de pesar er enfim, ,aoS. que ac()m.::'
panharam o féretro até a sua ú},tiina morada. Um

,

�gradecim�nto espeCial é dirigido ao Dr. Osmar
Andreatta, Sr. LUIz ZOQta, Sr; Walter Vasel,
,Sra. Zilda F,ranznet, Padre Osnildo, Padre Aloi .

, sio e Pádre Waldir;; pela dedlcàção e éonforto
espiritual.'

,

Outrossim, convidam para a-miSSa de 11! dia,
,a realizar-se neste sábado, dia 7, às 19h30min, na
'Igreja N. Sra. das Graças, Barra do Rio Cerro.

• Jaraguá do Sul, nO\'embro de 1981

,

Dr. �Allevir I. Fogaça JÚllior
-' , '

Ora. Osvalina Vargas Rodrigues

A taxa oficial de- infla- mos, doze meses paraENCONTRO DE ção ..,..' medida pelo, IBGE 300,85% .
-, ,HOSPITAIS -

_ ficou em �118% em -ou-

NQ período de 10 a 13 tubro, segundo comuníca- ,ÇOIJl o anúncio da infla-
de novembro, Joinville do - feito pelo Ifstituto à cão, conheceu-se também
vai sediar o 129\Encontro Secretaria do Planejamen- outros índíces..

-

Os alu
Catarinense de Hospitais, 'to da Presidência da Re- guéís semestrais sobem
quando entrarão em dis- pública. O índice de ou- 84,94% e os aluguéis com

, cussão a problemática da tubro _ que íoí obtido reajuste 'anual sobem � ..
saúde e a 'situação hospí- comparando a média dos 295%. A OTN (Obrigaçãoíalar brasileira. Entre os preços vigentes no períç-: do 1jesOurb Necíonah vá-1

temas em pauta, destaque do de 1� de setembro a 15 lida para novembro é de
'

para sistemas de saúde, de outubro, com a média,' Cz$ 463.48 e a caderneta
aspectos legais dos hospi- '-'dos preços constatados no de poupança terá'os va10-
taís, conflito entre_ médí- -pertodo de 15 de agosto a res creditados, de acordo
cos e hospitais e discussão 15 de se�enibro _ .elevou com a data de aniversá
do modelo de saúde pro- a taxa acumulada no ano río, um rendimento de
posta ao Brasil na Constí- para 261,78% -,e a dos últi- 9,68% .

. turnte. Mais de 200 espe-
.'

cíalístas de todo o País e

do exterior devem estar

'reunidos em .Ioínville nes-
I"

te encontro, cosiderado o

Y mais importante evento
do setor no Brasil em âm
bito regional.-
Os hosp:tats de Jaraguá

do Sul e da' regíãb -confir
maram participação no En
contro.

u·
I'

II
ADVOGA D,OS

,

Rua DómiIÍiol da Nova 102 _ Fone 72-0498,
JaralU* do Sul-Se

J
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, Rlsllelre:' . ·educação terá Divas' diretrjzes el 8 8
�.., f.

As" comunidades escola- os proíessores 't�mbém es-
, res sentem necessidade de : tão ansiosos 'por estas \itF
mudâçes na parte pedagó- tudes, mesmo �ab.e:ndo que
gíea, no desenvolvímento no início, elas causarão
de seu trabalho. Por- isso, ímpacto,".":

'

,

'

estamos desenvolvendo um Nas 'efi'colaS';�:Qãó haverá
trabalho com Os diretores, maís ninguém "seni uma

para i que os professores . função específica i Todos rado, de forma a corres

sejam mais orientados' pa- deverão saber qual é- ,.a , pender as necessidades e
·

ra a execução de suas sua função. Os' efetivos expectativas.
atívídades, Em cada esco- deverão ocuparsua vaga As férias serão de acor

Ia, o elemento que desen- de lotação � aqueles pro-
, do com o calendário esco

cadearã ,'e coordenará a: Iessores 'admitid�c. em' ca- la� de cada unidade. Dia
atívtdade pedagógica será l,áte'r

,,'

témporárto. :estarão 15 de novembro terá íní
Ó diretor-adjunto, no caso su(eitos à' Lei

.

6.03.2782, cio a 'campanha de matrí-
,

, QO$ colégios estaduaís e que vai sofrer IDqcúfÍca- cula em todo o Estado.
· na� escolas bästces, o au- 'ções nó, seu artigo 34. (Rosemelre PucclJ1t VaSel

xílíar de , diretor. Do em- Para a contretaçêo de .no- _ Diretora d" 19a UCRE).
penho e da cooperação vos proíessores, em cara-

"

Colunamútua entre diretor, pro- ter temporäne.: levar-se-é
�

Iessor e comunidade, de- em conta, o seu 'tempQ de
j"

E
'

I-·

penderá a' efetivação das
. serviço, sua habilitação e, 'value Ica

mudances .desejadas na Já a partir do, próximo Cultos: No sâbado, às 19h,qualidade de ensino. . ano, .adotar-se-ã ainda a
em português .. Domingo,A 19a. UCRE está ínsís- .compejéncta." dídático-pe- às 9h, culto com

'.

Confir-
'

tíndo muito nestas m}l� dagógíca como ....critério. maçãe e Santa, Ceia e,. às
danças. ne .certeza de que , As· questões, de. paga- 1911, em português, Curso

.

de Batismo: Neste dia 07,
palestra batismal às 15h,
no . salão.' comunal, onde

caracteriza' peio .aquecí- pais e padrinhos devem
mento de bolsões de água pertícíper. Lema da 'Sema
devido a circulação atmos- na: Eis ·agora o tempo so

ferica (ventos fracos) e, bremodo ,oportuno, eís
,
marítima, que' acarreta: agora o día da salvação! 2
uma maior evaporação. Coríntios 6.2.
Na medida em .que::a ano- l'olur,'l'e, Paruq'ul-al,malía aumenta a tempera-

.

tura sobe em relação à mé- Parãqula Silo Sebastlilo
dia na- região (e, 'esta dife- Horários de MISsas: 'Sáb&o
rença pode chegar a' 2 ou' do, dia 07, às 19h na Ma-
3 graus centígrados), cri- triz, N. Sra. Aparecida,
ando uma regiã.o maior de São Luiz Gonzaga e. São
baixa pressão que favere_' Judas Tadeu e às 20h30,
ce as chuvas.' em S. Cristovão. Domino
O. "Grupo de VigílIa do go, às 7, 9 e 19h na Ma

,

EI Nifio'" já confirmou a triz, 8h em São João e N.

Dossibilidade de um ex- Sra. Perpé-tuo' Socorro, 9h
êesso de chuva� -para a em

.

São Francisco e 9h30

nOSSa regiãõ.
.,

�_/�_�_e_m_S_ã_o_.J_o_s__é_. _

mento
.

de pessoal, que ge
rou durante este ano leti
vo descontentamentos; es

tão' sendo eorrígídas e, a ;

partir. do próximo, este
setor da. adrnínístração
estadual estará estrutu-

�, EI' Niõo ": muita's chuvas em' 88. .

.' .

I f .;

o "Grupo de Vigília do
EI Nião", uma equipe de

cíentístas internacionais
que. enalísa as transrorma

çõ�s do "EI Nião" lia cos

ta do Peru e Bquadôr, já
est� prevendo .um período
de excessö de' chuvas
para a região Sul 'do Bra
sil a partir de julho até
setembro de 1988. O me

teorologísta Hélio Silva,
do Projeto Crise, -de BIu-·
menau. assegura, porém,
que Isso -não significa que
deverão ocorrer enchen
�es, que/ dependem, tatu
bém, da coincidência de
outros fatores climáticos.

· Em 84; por exemp,lo, Blu-
menau teve enchente 'e
nã�; foi registrado o· Í'enô
:m�np do "EI Nino".

'

�sde" 83 os cientistas
co��ideram qué o "EI Ni
fio" é um iildicador segu
ro Ele excesso de cbuvas_

,

Jlar� 'a América'· .Qo Sul.'
'Sem saber ao certo a sua.

�rigem, Cl "EI'Niiío" se

CO�GiO AGRICOLA
'

.

O Colégio Agrícola Se-

· nador' Carlos Gomes de

Oliv,e: ra, da Universidade
Fed�ral de Santa Catarina
_ uma das melhores esco-.
las de fonnação de' técni
CO!! em agropecuária do'
Sul CIo País. abriu as ins

crições para, o próximo
ano- let:vo. Os exames-de
sei�ção serão realizados
no dia 17 de dezembro, o

reg�'fl\e da escola '-:-, Ioca
lizacla no km 21, BR-280,
prÓ�imO a, Joiville eS.
FranCisco do Sul _ é de

· ir�t��nato para rapazés e

se�i-internato para mo-·

ça�, com aula� 'práticas e

teóricàs.

Chelelte 7.8
Vende-s� um Chevette,: Ano 18, cor prata. Tratar
pelo Fone n,-009t'cl Ja1ime, no horário Comercial..
-, '

'--'--,_._'_ '--

Alugo, :éasa _oa Praia
Alugo para a temporada de veraneio, em Piçarras,
com todos os 'pertences '(móveis .e utensilios).

VENDO' ·AUTORAMA GRANDE
Fm excelente estado, todo equipado e revisado.

Informações �lo Fone: (0473) n-0��4.

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC ·sob n9 0015

I

E;c;'itas fiscais e conlábeb

Imposto de Renda
.

.

Reg,istrO 'de Mj�r,o�Empn;sa

Coni�ra a �ficiê:ncia de nO!3SOS .serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone,: 12-0695

1

Posto' de Vendas ,';Marcatfo:'
, Chapéu..,. ,bonés, :vi,lselr.�, citim.\lsas; sbbrJ8,'

/

bérmudas e cordas: '

. .

"

Em . frente à fábdca. Amplo estaeíenamente.

-

,Spezia eia.&
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR ' "

Madeirai para construção e .servíços de trator
com 'profislionail altamente especíalízédos.

.

Rua' Joio Janui.rio Ayroso, 1f"l � JaraguA Es
.querdo .... Pone 12-0300 .... Jaraguá do' Sul _ SC.

,.PER,FL'EX
RUA JOINVILLE•.1838· JARAGUA DO SUL '_ sc

\.. . FONE: (0473) 72-0995' �

/
,-.� �-'---�--

r PERSIANAS. GIM. ,. ESQ. [li: AUlf�itJl(l

Persianas honzoataís e
.

verticais,
box para banheiros, , ,_, .

divisões, toldos, portas sanfonadas, ssquadrfas,

e cercas em alumínlo.
.

Consulte-nos I Fone' ,'12�099S
,

�
.

-r

ESCRITÓRIO JURlDIÇO

José' Alberto' Barbo,sa.
'Alexa'ndre .Dellauiustina.:, B�rb'osa

A D'VO G Â n o s

Rua João Marcatto n. 13 .: 2° andar" ..sala, 204

Jaraguá do Sul,
.

" ELETROLAR· �

C,omercial de Peças lIda.
ASSIstência técnica em -mäqumas de costura

tndustrlais e :do.méstlcas; peças, acessórios e agu-
lhas em geral.

.

Ofeff:!ce também assistência técnIca autor�:z:ada
em apardhQs Arno, Walita, Britânia, Black &

[)ecker" faet, GE, Eletrolux, Fame, Pandora; For

JlOS Lyet, além do mais completo estoqu� de pe'

çili e acessórios.
-

(
, Av .. M�l. Deodoro. 10309__ Fone 12-2200

Jaraguá do Sul-Se

SUBA NA' HONDA

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÃO. CO

MaRCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA 'TÉCNIÇA
.

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

, ENTRE NESTA, H OND A DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA'MAQUINA.
Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR-280)

'Fone 72-2999. _ Járàguá do Sul _ SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'ESl'las 'são algumas das
ramificações internaeio-
'nais dos serviços (lo Rota-

.

ry e, dos programas que'Rotary de Jaraguá parado e depois voltam a
atualmente realiza com o

Reune-se em Corupá seus trabalhos"
'M I f it objetivo de promover a

. O Rotary Club de Jara- ,as e es
.

azem

F
mm o

.

compreensão. Esses atíví-
guá do Stil deverá reunir- mais que' ISSO. ormam' '.

. .

7 d id d
-

1" dades se origmaram como
s� no próximo día 1 e uma comum a e, nao m- "

< t' 1 d'

t
.: ,

d 20' d 700 consequencia na ura a
b �'a feira por a'se e ou e, .

"" ! '
.novem ro -,.) .-

.

-,

1" . ,

tam s expansão do Rotary em
no período da noíte, em E â em dISSO pres am ser-

t 'd '.
und

dê
.

d
'

.

P r h' o o 70 mun o.
uma das depen encias e, VIÇOS. rocu aro con ecer .

restaurantes locais. Na e solucionar os problemas O Rotary se originou
ocasião serão recepcíona- dé suas comunidades. O .

. " em
.

Chicago, EUA, a 23
das'as lideranças locais resultado . desse .ínberésse

de fevereiro de 1905.' Um
para troca de impressões pode ser um novo parqt1e jovem advogado chamado
na instalação de um club para crianças ou

.

úma dí- ,

Paul P. Harris reuniu-se
rotário J'á solicítado por nica, um centro comuníté- . ,

'

.

com três amigos _ um co
pessoas interessadas. O l"io para pessoas ídosas. merciente çle' carvão, um
acontecimento promete re- um hospítal,: uma escola. ,,' ·.1 '

,
,

el'lgenheim dE:) mines e um
,

vestir-se de grande impor ou o oferecimento de aju- (

aHaiate,� para formar uni
tância, visto que um re- da a algum serviço comu-.

clube, o primeiro Rotary
presentante do Governa- nitário existente. Esse'

Club do ,--mundo. Outras
dor Marle Sousa deverá vasto sistema de serviço;

pessoas támbém gostaramfazer-se presente a todas,' é a base sempre forte e'
da idéia ..de um clube on-

as atividades. em constante expansão do
de hbú\fesse 'â possibílí-

1)odas as semanas em Rotary ínternetíonal. Mas'
dàde de des€'nvolver" uni

maíj, de 2L 000 clubes, em o Rotary é ainda muito
companheirismo sincero e

maís de lúO países do maís que isso.
que 'oferecesse serviços

mundo, profissionais e ho- concretos. E assim, novos
d

.

'o unem Em suas reuniões os ro-rnens e negoci s se
, du,bes oomecaram a ser

f t ' -

du' terianos discutem o traba- 'r/ ,em eon ra ermzaçao :
-

formados:
rante suas reuniões sema- lho da Fundação" os Sero,

nais. Eles se tratam sem viços à Comunidade Mun-,
formalidades, contam pia- dial, assistência em casos

das, compartem noticias, de calamidade pública e

, assistem ao programa pre- intercâmbio de jovens"

'Notícias de Corupá

I
I

, Estes' são alguns,' dos
muitos, assuntos que serão
tratados na reunião que
pretende, através, das, lide
ranças locais, Iígar. o mu

nicípio' 'de Corupã . ao

GRANDE MUNDO' DO
ROTAR�, A sua expansão
'ultrapassa 'em aceitação
ao' .das Nações Unidas.
Mais se, beneficia, quem
melhor serve!

-

D R. W A L DEM A R S C H W E I T Z E.R
Clínica' de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,

raio x, internamentos, boutique.
,

Rua Jolnvllle, n9 1.1'18 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
_______-

Fone J.,!-2548 _ Jaraguá do Sul _ Santa Catarina

'Vendo Oll Troco
Vendo ou troco por veiculo, �oi'S terrenos no

Loteamento Bortolínl, no Jaraguá 'Esquerdo.
Tratai pelo Fone: 12-0988, co� Dêja.

Clínica Veterinária,
SCHWEIT:ZER,

Clirnax
\

._ Magazine'
TUDO PARA NOIVAS'

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFANTIL

, "-

j'iuaguá do Sul _ Av. Marechal Deodoro 260 .:._ Fone 7t-6Q68
.

Guaramlrlm _ Rua 28 de Aeosto, 1. 334 � f�n(' 73-0259

,

I,
Av. Mal. Deodoro, n° 158 _ Jaragua do Sul/SC. Poa.. 72-1777, 72-1995 e 72-2614

o melhor· carro 'usado

------------------------------------------�

JUlZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGuA DO SUL

'

O Doutor Júlio César Knoll, Juiz Substítuto
em exercido na lã. Vara da, Comarca de Jara'guá
do Sul, Estado de Santa Catarina, na Forma da

Lei, Etc.... "
_

, FAZ SABER a todos quantos o presente edi
tal de citação, com o pÍ:�zo de vinte '(20) dias. ví
rem ou dele conhecimento tiverem ,e tnteresser

possa, que por parte de ALCIR GENÉSIO MG

RETllI e ÖDETE FLORIANI MORÉ1'TI, brasilei

ros, casados, residentes e domiciliados na Estra-

.da Itapocú-Hansa, nesta cidade' e Comarca, atra
vés de seu bastante procurador, advogado' Dr.
Reínoldo Murara, foi requerida 'a ação de' USU�
CAPIÄO N° 11.184" para aquisição' dos seguintes
imóveis:: Um terreno rural sem benfeitorias, com
duas áreas, uma de 8.751,OOms2 e outra 'de . ; ; .

9. 121,0C> m2, fazendo um só todo com a área, de
17.872,00 ms2, distante 11 km do centro da' cída- '

r

de de Jaraguä do Sul, situado no lado ímpar da '

'estrada que vai da Vila de Nereu Ramos à Estra-
, da Itapocú-Hansa, rieste município, fazendo fren
"te com 170,00ms. na margem esquerda do Rio'

Itapocu em linha sinuosa, travessêo dos fundos'
-com 42,OOms. em terras do requerente Alcír, Ge- ,t

nésio Morettí, estremando no lado direito '

c0II,l
180,OOms em terras de Arno Zímermann, e Com
'126�OOms: com a estrada antíga, estremando 'pelo
lado, esquerdo em duas linhas COm a estrada nó-'
va. .uma com 33,OOms e a outra com 187,OOms,
que vai da Vila Nereu Ramos; à 'Estr(;la, Itàpocú
Hansa. Um terreno, rural sem benfeitorias com

a área de 3.686,00 msz., distante 11 km. do' oen
tro da cidade de Jaraguá 'do SuJ, situado no lado
par da estrada que vai da Vila- de Nereu Ramos;
ii estrada Itapocú-Hansa, fazendo frente em .;.

,8,80ms. com terras da Prefeitura MUNicipal, de
Jaragtiá do Sul, travessão dos íundos-com 37,00ms
e em terras do requerente Alcir Genésio Merettí,
estremando no lado direito com �62,00ms,' com a'",

estrada nova que vai da Vila Nereú Rarnos à' es
trada Itapocu-Hansa, e' pelo lado esquerdo com .

160,00ms. com terras do requerente Alcir Gen�'"
sio Mor,etti. DESPACHO DE FLS. 07: _ R.H. De

signo O dia 02/ fevereiro/ 1988., às 9:00 horas," para
e audiência preliminar. Por mandado,intimem-se_
,as testemunhas arroladas, citai1do-s'é aque�e em

cujo nome estiver transcritO' o' imóvel, os seus',

confinantes ,e o Dr. Promotor, de Jusüça. POr edi
'tal; Os réus ausentes, incertos e desconheCidos,
com o prazo de 20 (vinte) dias. Cientifique-se por,
'carta AR, para�os fins do § '2°, inciso II, do art.

942, do CPC, os representantes da Fazenda Públi
ca da União do Est!ado e do Munidpio, JS. 09/
setembro/1987. (as) JÚLIO CÉSAR KNOLL _ Jui-z
Substituto em exercício. E, para que chegue ao

conhecimento de todos os interesl'ados ausentes,
,

'

incertos e desconhecidos, foi expedido O presente
edital, que será publicado na formiài da lei 'e ati ..

xado no local de· costume, às portas dó Forum,,'
correndo o prazo de 15 dias, para contestarem;

querendo, à contax da sentença que jus,tifi_c�r,_;1.'
- posse, sob pena de serem tidos como, verdadeiros,

,

'

os fatos alegados pelos autoreS". Dádo e passado
nesta Cidade de Jaraguá do Sul. aos vinte e 'dois
dias db mês de setembro do ano de 1981. Eu, (as)
(Jurema W. Sardagna), Escrivã designada, o

subsCrevi.
'JÚLIO CÉSAR KNOLL

Juiz Substituto em exercício

,

e conosco-l'
Temos Ford, Volkswagem, Chevrolet, Fiat, enfim todas as marcas de velculos usados no melhor
estado,de conservação da cidade. Venha conferir.

,

- rl--JI Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Liga 'inicia a' .: decisão do
�-----=----------�--------------�--�---

varz·eano
Garibaldi, . Am é r I c a, da Luz, equipes que vol

Aliança e Rio da Luz vão terão a campo no día 22,
décidir, ,através de um com o mando de jogo in-·

quadrangular, a partir do .

.

". '.'

dia 15 de nove�bro, o tí- - Schrle'de·r r'eall·za
tulo do Campeonato da·

.

2a. Divisão de Amadores � CME-Coplissão Muni- rentes B. Clube C. Tiro

da. Liga Jaraguaense de cípal de Esportes
.

de Bracínho B, Sociedade Rio

Futebol. O returno .do- Schroeder, recém-concluiu Camarada B, CC. Tato

Grupo B encerrou-se
�

do- o 'Ijorneio de Futebol de Bracinho A, Soe. Rio Ca

mingo, dia 19, com a vító" Campo, vem realizando o matada A, SER Schroeder

ria do Grêmio Caribaldi ').9 Torne,io Municipal de III A, SER Bandeirantes A

sobre o Vitória por 4 a 1 Futebol dé Salão em seu e SER Schroeder III B. As

e a do Francisco de Pau- turno final e abriu. no dia próximas rodadas aconte

ia, por 3 a 2, sobre a Oli- 25 de outubro' b Torneio -cerão nos dias 15 e 29 de
_ pê. Assim, a classíflcecão- de l�iro

_

ao Alvo, denomi- novembro e 13 de dezem

final ficou sendo: Garibal- nado . "Vereador Carmelo . bro.

di e América 11' pontos, Pasquallí". Cinco clubes e FUTEBOL DE SALÃO
Fr.ancisco de . Paula 10, sociedades de tiro, dividi- A terceirá rodada do

Olipê 6. e Vitória 2 PQn- dos em nove equipes, par- turno final do 29 Torneio

tos.
- 'ticipam das competições, Municipal de Futebof de

sendo elas a Sociedade Salão, acontece neste sá
Rio Camaradas, Sociedade bado à -tarde. Pelo Grupo
Rancho Bom, S.E.R.: Ban- dos Vencedores. na can-

deírantes, S.E.R. Schroe- h"d C lé
-

M' I
der IÍI e 'Cluhe Caça e- '.I\'-

c a o o egio igue
Couto jogam Interconti-

.

rq. Bracinho.
.

nental X': Coremacc, Des-

.

A segunda rodada do portíva x Falcon e Grêmio
Torneio de Tliro ao',Alvo T'omaselli x Olímpico A;
de Schroeder acontece Grupo dos Perdedores,' na
neste domingo, día 8, na Escola Braço do Sul -'

OII·m�'p'lada· . Regl·- Sociedade ..
Rancho Born, Olimpico B x Cruzeiro,

com a seguínte ordem das Bandeirantes x Juventus e'

•
equipes para atirar: SER Internacional x Vetere-

ooal SeSlana, Rancho Bom, SER -Bandei- nos.

Çoméça às l�h deste I -bocha no" mundo dos esportes
sábado, dia 7 r com o ceri-

.

moniaI 'de abertura no Gi·· A Bocha, o!lglnário' do que a Divisão MunieípaI

.nãsio de Esportes do Sesí. esp- plat . bocha, é um. ja- de Esportes não bota os

em Joinville, a Olímpia- go em que cada parceiro, olhos nesses artistas da

da Regional Sesíana, que
com três belas de madei- bocha, que bem poderiam

reúne as I equipes repre- ra, as atíra a certa distän- tirar medalhas nDS próxi
sentantes dos Centros de da, tentando aproxime- mos Jogos Abertos de

Atividades de Jaraguá do .las tanto quanto possível Santa Catarina.

Sul, ' Joínville, São Bento de outra, pequena, deno- Entre os jogadores ano

do Sul, Mafra e Canoinhas. minada, chico ou bolím. tamos Os "cobrões" Wal

Jaragué do Sul ínscreveu-: As regras continuam às mar Zanghelíni, Renato

se em dez modalidades, mesma, e até fazem parte Demathe, Ademir e José

sendo: vclibol M (Mar- dös jogos oficiais. Apenas Garcia. lfodos -eles curti

catto], volibolF (Marisolf as bolas àe msdeíras. aos ram a melhor bocha dos

bocha (Indústrias Reuni- poucos; vão seiido substi- últimos tempos.

das), futebol de salão (Sea- tuídas por outro matérial,' 1--------.-:-----...:=::::::::;==========

ra), futebol de campo, fu- mas nada iÍIípede de tirar

tebol suíço veteranos e prazer nas jogadas muito

tênis de mes� M/F (Weg caprichadas. Pois; numa

Motores), dom.inó (Mari; noite dessas encontraram-

sol) e bolão (Lulimar). A· se Os cöbras uess-e' esporte

Olimpíada Regional Sesúi- na.s caÍlchas cobertas do

/
na _ encerra-se domingo, C . A . Baependí e/ fizeram

com a' proclamação dos misérias com as bolas e o'
c�assi.ficados à Olimpíada bolim, que até apareceu

Estadual. platéia para aplaudir as

A nível local, nos dias jogadas do pessoal de Ne-

14 e 15 o· Sesi irá promo- reu Ramos. E uma pena
. ver o tradicional Torneio
de Pesca de Caniço, na
Barragem

. Palmeiras, em

Rio dos Cedros. E no ,<lia;
31, foi aberta a licita�ão
e conhecida ·a empresa

, vencedo:ra da concorrên
da para a construção do

Gin�s10 de Esportes do
. Sesi' de Jaragtiá do S_uf.
que terá capac�dade para
3� mil' pessoas e, a'lêm da

quâdr.a polivalente; can-

chas -de bolão e bocha. sa'·
.

'. la de ginástica e área parD'
jögQS de salão.

A Loto "Instantêríee",
modalidade que já existe
nos Estados

.

Unidos, tam
bém deverá estar implan
tada até janeiro e será,

segundo a expectativa do
diretor da -CEF, um grande
sucesso. Esses bilhetes;
tratados com produtos quí
'micos especiais, deverão
'ser apurados pelos pró
prios· compradores que,

, raspando com a unha a

cobertura, poderão verifi
car se eles são ou não pre
miados.

A Loteria Esportiva tam- ..

bém passará por -transfor-
.

mações e os 13 pontos
atuais serão·ampliados pa
ra ·16.· A

.

CEF 'premiará
também nesses cartões

quem aêertar 15 jogos. O
valor mínimo das apostas
subirá de Cz$ 3,00 para
Cz$-1,OO e os apostadores
não terão mais que escre

ver nome e 'endereço no

�_�_�
__�� ��=��=�=��===��==��===�. cartão, que será "ao po�

tador" .

vertido, quando serão co

nhecidas as duas'equipes
que disputarão' o título da

'orneio de Tira

Na categoria aspírantes,
estão classificados Guara

ni, Aliança, Olipê e Amé

rica. A_ decisão, começa
também dia 15. Na cate"

goda de titulares, na prí
meira rodade do quadran
gulàr jogarão Aliança x

América e Garibaldi x Rio

Serraria

dia -1-5
temporada.
CIDADE VAI GANHAR
I'!STA DE SKATE.

O crescimento .da ci
dade tem trazido, como
consequência, o 'surgi
mento de novos espor- .

tes fia cidade, aumen

tando as opções de la
zer, mas conservando.
as modalidades tradicio
nais que resistem as no- .

vídades. Motociclismo,
automobíhsmo, vôo n
vre e bicicross, para ci
tar alguns, foram mo

dalidades esportivas in-'
corporadas à vida de
Jaraguá do Sul, nos úl
timos anos .. Outras, no

.

entanto, estão surgin
do, como é o caso do
skate.

O empresário Mário

Papp, informou que a

SUa empresa, a Papp
Sport, vai investir na

construção de uma pís
ta de skate em Jaraguá ..

do SuL cuja inaugura
ção deve acontecer
pos-sivelmente no ter

cetro final" de semana

de novembro. A pista
de 'skate será construí
da na Avenida Mare
chal Deodoro, anexa a

pista de bícícross da
Marcatto . Eia terá di
mensões oficiais, ou se

ja, 12,20m de compri
mento por 4� de largu
ra, em formato de "U".

Na íneuguraçãó ha-

vellá demonstrações Ei a

partir daí, o skate, ho

je praticado somente
.nes calçadas, deverá se

transformar numa nove

,mania da c id-ade

Jarag�á LIda.

Rua São José. np 143 _ Bairro Jarag�á Esquerdo
Fone 72-2963

Venda� . de madeira e:pl
serragem_

Yarzean.o�.decide domIngo nu

(BEHUNG)

geral e serviços

U Max WUhelm."
G4egà- a'o: flnpJ o 59

Campeonàto Municipal.
Varzeano de � Futebol,
da Divisão Municipal
d� Esportés, com. a de
cisão do título e do ter
ceiro lugar, na tarde
deste domingo, dia 8,

,,,no Estádio
-

Max Wi-
lhelm. Iniciadö em

I· I. . -

i maIO. com 21
.

equipes,

{) Varzeano encerra-se

\razer;ido â decisão do
título, às' 151130, Vila
Lenzi é Bangu,· equipes
do mesmo bairro e que
deverão arrastar . um

grande público 'ao es

tádio do C . A. Baepen
di. Às 14h, deCidem o

te'rceiTo' lugar, Santa
Luzia e Canarinho.

A premiação, como

em anos anteriores,
contará de um boi, um

porco, .troféus ·e meda
lhas, às meÍhörl?s eqüi
pes, artilheiro,

.

goleiro
m�nos vazado e cam

peão. e vice da discipli
na.' Não haverá cobran· .

'

ç.a de ingresso no' Es
tádi0.

de

Duas novas Lote
rias_em 88 no Pals
O diretor. de Captação

_ e Loteria da Caixa Econô
mica Federal, Jose Carlos
Tleíxeíra, anunciou que
até o início do próximo
ano, mais duas loterias,
chamadas de "Loto II" e

"Instantânea", passarão a

funcionar no País. Além
dos dois' novos tipos de
Loteria, a CEF promoverá
modifícações no atual sis-'
tema da Loteria Esportiva
e também na Federal.

José Carlos Teixeira
disse que, com a inclusão
dos novos sorteios, em to

dos os dias da semana,
aparecerão acertadores
mílionários. A Loto U, por
exemplo, que 'será 'reali
zada nos dias em que não
há sorteio .da bradicíonal
Loto (que será,modifica
da), terá apostas de maior
valer que Os atuais, mas
assegurará sempre" inde

pendente do número de
ganhadores. um prêmio ao

acertedor de Cz$ 40 mi
lhões.

TeiXEira afirmou que,
na nova sistemática, os

prêmios serão pagos no

19 dia útil após o sorteio,
sem que. os acertadores
tenham- que aguardar, co

mO acontece atualmente,
ate 15 dias pata receber
os valorei a' que tem di-
reito.

.

/

.

CORREIO DO POVO
NAS 'BANCAS
C:i$� 10,00

/
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JANEIRO: M:ES DA Iím Amin, teve inicio uma

CONSCIENTIZAÇÄO bonita
.

festa, -onde o Pe,
ROTÁRIA Romeu 'procedeu a ben-

O seu sepultamento O Conselho· Diretor de ção do sino, martelo e

deu-se no die 2, às 11' R. I. designou o mês de distintivos, seguido da en

horas. janeiro de 198ª, e anos trega da Carta Constítu-
Profundamente relígío- subsequentes como o M:t:s .tíva e distintivos aos sã

so, sempre deu tempo e .. DA CONSCIENTIZAÇÄO cios 'e das palavras de ex

espaço. para o cumprímen- ROTÁRIA, oportunidadé governadores, lembrando

:to de seus deveres de ín-
. especialís�ima e ideal pa- o fato histórico na cidade

tegro cristão, com a par- ra destacar-se a ímportên- e a manííestação do repre

tícípação em vários movi- ela da. educação, instrução sentaute des clubes pre�
mentos católicos, dentre e Informação rotérta. / sentes. Um jantar. e sor-

. eles' o da fundação do ,No INSTITUllO R0TÁ- teia de brindes errcerrou

Serra Clube de Plorianó- RIO de GRAMÁúO-RS, o o grato acontecimento.

polis, de onde ,foi presi- ex-Governádor Dario Ma- O novo clube rotário

dente, tendo ainda, con- ciel, em 2.10.87, apresen. tem a seguinte . direção:
tribuído na fundação- de .tou eni "11emas Livres", Presidente - Laércio Pé

outros clubes Serra que se um ínteressante trabalho ricles Virmond; Vice'_
sediam na Grande Floria- subordinado ao. título José Arildo Arbigaus; Se

nópolis. EDUCAÇÄO_, ROTARIA, cretárioc, Dagoberto WeL
que foi muito apreciada. ter; Tesoureiro _ Afonso
R.C.· DE CAMPO·. Fugênio Welter e proto-lALEGRE colo

._
José Rodrigues Del

Na noite de 31 de ou- Olmo. _ Parabéns ao no

tubro/87 a sociedade cam. vo clube rotário.

poalegrense reuniu-se pa- EVENTOS ROTÁRIOS
ra festejar o ingresso. do EM NOVEMBRO
-Rotary Club- de Campo Entre muitos outros

Alegre em Rotary Interna- eventos - no Distrito 465, .

tional. Corri Ci presença no mês de nôvembro, a

de delegações
-

dos Rotary coluna recebeu os seguiu
Club's de Joínville, Joín- tes avises: 14.11.87 _ Reu
ville-Cidedes" dos Prínci-, nião ínterclubes Jaraguá
pes, Joínvrlle Sul (padrí- x Blumeneu. no Beira Rio,

nho). ,São Bento, do Sul, da Pérola do Vale do Ita

Jaraguá do Sul e Floria- pocu; 17.11.87 _ Reunião
nópolis-Leste. do Vice- do R,C. Jaraguã do Sul
Prefeito da' Cidade e dös ne cidade de Corupá e

Governador Marlo Sousa, 27.11.87' _ Reunião festi
Governador Indicado' Luiz Va de ínstalaçâo do R. C .

Roberto Franco e ex-Go-· de Massaranduba, na Sc-
'

vernadores 'Pier Loreneo .ciedade Atiradores ..

'

Marchysini,' Antonio Fí- (Da Comissão de Relações
gúeúedo Jr., Genovêncio Públicas do Distrito, AnO'
Mattos Neto' e Jamil Sa- 1987/88)

.

NOTICIAS DA. CAPITAL
Arnoldo Silveira

Faleceu no dia 19 do cor

rente, o estimado cidadão
.Arnoldo Silveira, do alto
comércio local, deixando
viúva a sra. Oscarína e fi-
lhos.

.

Arnoldo foi também só

cio do Rotary Club de

Florianópolis Leste, de on- I

de foi seu operoso presí- I
dente, -deíxando .de aten
der o concurso; como pre
si dente pela segunda vez,

em virtude do seu estâdo
de saúde que exigia cui-

dados especiais. .., .

foi no tampo, de Arnol
-do, hã 12 imos, que n0S�0

diretor ingressou no Rota-
.

ry C lu b Florianópolis
Leste, e. no Serra Clube,
onde o seu "aíílhado" é

atualmente o 49 Vice Pre

sidente, na administração
do .Presidente Alfredo

João Campos.
Ao Arolde a nossa sau-·

dade e � Da. -Oscarina as

expressões. de nossas can-

o dolências, extensivas aos

'demais familiares.

FORUM

As' provas para o con-
.

curso
.

de Secretário -do

Fórum serão realizadas no

dia 14/U, as 8h, na FERJ
e, para Assistente Social,
no dia 15, às 8h, no pró,
prio. Fórum. Estes profis
sionais serão lotados no

Fórum de Jar'aguá. Os car-
.

tões de inscrição _ ainda
não retirados devem ser

procura,dos no Fórum, _até.
um dia antes de cada pro-

'i
va.

. -
,- .�" �,�.,�\.�-;, ....,

. $f
.

. .

.

.

�
.'

LEVE A JARAGUA:PARA SUA CASÀ
,Nossos produtos: Toalhas, de Me_, .,ano•.

_ ,de

Copa, 'reeidos para corti�às e Vesto_'o;: e.tiO .

dis_poníveis "O Posto de Vendas sito a BR. 280,.
Km 54 - Guaramirim.

. INFORMATIVO ROTÁRIO

� O Quat!o-Meia-
� C'IDeO

PÁGINA 12

- -

Oferecemos serviço de contebílidade em

.

geral e assessoría especial às micro, e peque
'nas empresas. Desconto de 20% à associados
tla AMEVI.
-Rua Venêncío da SUva porto,,'331._ Ao lado da
Comercíal PlodaDl :'

,.
'.

-------�----------------�_ .._-----

Escritório Contábil Barni

'SAVIO .MURß.O PJ�ERA DE AZEVEDO-
- .

. MURß.LO BARRETo DE �EVEDé>

- Advogados
Díreíto Civil _ Criminal ..:.. Comercíal

.

Trabalhista _ Esportivo

Nove eadereço
Do 97 _--Saia '1

'

Mar. :peodoro da f{»Dseca

Rua ReinOldo R�u 61 _ Fones 72-1390 e 12-2321·
,... CRBCI 6"3-J.

'
.

.
YEND"E

Um. terreno com área de' l2.060m2, sito a rua

Joínvítle, prox , Portal, Jguä,
UIl! terreno. com área de 208,m2 sito a Rua

Joínvílle, prox, Trevo de Schroeder ,

Um terreno com área de 433m2 siito a Rua-
274 _ .Jguá, Esquerdo, prox. Grupo Escolar.
Um terreno com área de-500m2 sito a Rua Ge
túlio Vargas, prox, 'Correio.'

'

Um terreno c0l!l
�

45,00 rnetios de fH:nte para
a Rua Joínvílle. especialmente para Posto de.
Vendas Comercial. ou Industrtal ,

-
..

_)

Um terreno. com
.

área de 90. OOOm2. a. . .•.•.

4.000m2 do centro da cidade, prox Fa1culdade.
EM CORUpA �
Um terreno 'com área de .9.340m2, SE"Pdo 101
mettos de frente para BR�280, .érea nndl. e.'

ou. Corni.,' prox. Fábrica Marlsol-Corupá." .

'\

,
'

JARAGUA FABRL SA.
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DIREITO DA' COMARCA DE
JAllAGtJA DO SUL

O·Doutor J6110 César Knoll, Júiz substrtuto
eQl exetclclo da la� Vara da Comarca de' Jara
JJQ.á .�o Sul, Estado de Santa Catarina, na ·forma

c,ta Lei, etc...
. .

.

.

FAZ SABER a todos quantos o presente edi
tal de Citação, com o prazo de vinte (20) dias.
virem ou dele conhecimento tiverem e interes-'

sa,r possa, que por parte de TERCILIO GRET1IER
e si mulher, brasileiros, casados, ele aposentado,
ela .do lar, residentes e domiciliados ii. Rua Luiz
S4rte n9 1. 782, em Nereu Ramos, nesta cidade e

Comarca, através de seu bastante procurador Dr.
Reinaldo Murara, foi requerida a ação de USU
CAPIÃO Ne? 10.978, para aquísíção do seguinte
terreno:- Um terreno sem benfeitorias, com área
de 25.356,50 ms2, situado no bairro Nereu Ra

�OS, neste município nos fundos do lado ímpar.
Q.& rua �O _ Julio 'Pissí, fazendo frente nos íun

d,Qs das terras de Tercílío Greter em três linhas,
sendo a primeira com 31,00 a segunda com

15,00ms, e a' terceira com 51,OOms, travessão dos

fundos com 118,00ms em terras de Alfredo Ma

$p,edi, estremando no lado direito com 28L20ms

<Com terras de Sílvmo Pedrotti, e pelo lado es

g�erdo 'com 252.34m$ em terras de Plínio Rope
latto, Genésio Travala, Genésio Kíatkowski, Adir

Velentíní, Osmar �issi, João Kíatkowskí-, João
. (>�car Ropelatto. Alamír Ropelatto; Vitória Mu

rara e Guilherme Santos, distantes' 29,OOms da

rqa 7, Maria Madalena Lopes Sant'Ana. DESPA

CHO DE FLS. 09.: R.H. Designo o dia 24�02-88,
às 14:00 horas, para a audiência preliminar. Por

mandado. íntímem-se as testemunhas arroladas,
�'ltando-se. aquele em cujo nome estiver transcri-
'10 o imóvel, os seus confinantes e o M. P ., por
edital, os -réus ausentes, incertos e desconhecidos,

�om o prazo de 20 dias , Cíentífíquem-se, por car
ta A.R., para os fins do § 29 art. 942, inciso II,
�o CPC, os representantes da Fazenda Pública,

,da União do Estado e do Município. JS. 14/se
tfe�bro/1987. (as) JÚLIO CÉSAR KNOLL _ Juiz

Substituto em
-

exercício. E, para que chegue ao

,(ilonhecimento de todos os ínteressados ausentes,
, " i�çertos e desconhecidos, foi expedido o presan-

�'e edital, que será publicado na forma da lei e

afixado no local de costume, às portas do Forum,
. correndo ó .prazo de 15 dias, para contestarem,

.

querendo, à contar da sen.tença que justi�c�r a

:pQsse� sob pena de serem tídos como verdadeiros

os fatos alegados pelos autores .. Dado e passado
��sta cidade de Jaraguá do Sul. aos vinte e dois

dias do mês de setembro do ano de .1987. Eu,

(li�) (Jurema W. Sardagna), Escrivã designada, o

�ubscrevi.
JÚLIO ctSAR KN.OLL

.fuiz' Substitute em exercício na la. e 2a. Varas
E Comarca de 'Pomerode .

,U.. toque de amor. Dê flores a quem você

�a. Decorações, bUqu�i, arranjos, plantas orna

�t:mtal., corou, com, 'eatrega a domicilio.

Casa, dás Flores
�elpoldo Ra;u G06, esquina com a João Piecolt.

r
I

NIVEL DE EMPREGO
RECUPERA·SE
-_._------....--

Após três meses de re

sultados' negativos, Q ní
vel de emprego na indús
tria catarinense de trens
formação apresentou, em

setembro, "uma recupera
ção demonstrada pela cri
ação de 697 novos empre
gos, o que representa uma

variação positiva-de •...

0,41%; segundo pesquisa
feita pela. Federação .e
Centro das Indústrías do
Estado de Santa Catarina,
em .308 empresas catarí-

.

.

nenses.

No acumulado de janei
ro a setembro. foram
admitidos 63.787 emprega
dos. e, demitidos 59.902,
resultando em, um saído,
também positivo, de 3.885'
novos postos de trabalho.
Em Jaraguä . do Sul, embo
ra sem citar números, o

Chefe do Posto Regional
do Trabalho, Dr. Laércio

-

da Cunha Silveira, disse

que, apesar de dificulda
des por que passam alguns
setores .índustríaís, não há

desemprego, apenas Uma ).

alta rotatividade de mão
de-obra e uma maior dl-'
Iiculdade pare a obtenção
de empregos por pessoas
sem qualificação profissio-
nal.

.

Faça sua empresa chega(
maiS longe. Anuncie no

"Correio do Povo" .

Pone 72�0091.

licrlrregiãa gera ,temo',
idéia de extinguir-se algu-

, mas mícrorregíõas, dentre
as quais a com sede em
Jaraguä do Sul, não está

. sepultada, como pensou
se.

o fato gerou discussões
na assembléia da AMVA
Ll, em Barra Velha. O de
putado Adernar D u w e

trenquílízou os . 'prefeitos,
afirmando que nada existe
de oficial em relação a

extinção da rnícrorregíão, .

fato' que não aceita em

hipótese alguma. Adian
tou que o próprio gover
nador Pedro Ivo disse-Ihe
II \_

.

.

para nao me preocupar
com isto". E acrescentou

-

que o próximo Sem-inário
Regional, marcado para
maio do próximo ano, te
rá COIp.a sede a cidade de
Jaraguá do Sul.'

.

INTERIMOVEIS
Intermedi-ária de
Imóveis LIda.
-VENDE-.

1 casa em alvenaría com 100m2, parte finan
ciada, prestação super baixa, rUa Bernardo
Dornbusch.

.

1
. casa em alvenaria, 150m2, terreno 550m2,

px. Ferro Velho Marechal.
1 terreno com 392m2,' Loteamento Centená

rio, px. Weg n.
1 apartamento com 120m2, no Edifício Gar

dênia.
1 chácara no Rio Branco, Cuaramirim, com

21 mörgos,
R. João Píccolí. 1(}4 - fone 72�21n - Jaraguá cio Sul

.

.Está marcado pare- o dia
.

13 do cerrente na . Socie
dade Ginástica de Joín
vílle, Cl Semínárto Regio
nal Permanente do Gover
no do Estado. Dentre as

suas fínalídades figura um
debate das prioridades re

gionais e municipais dos

municípios do Norte/Nor
deste de Santa Catarina,
em cada setor da admi

nistração, 'c o m b a s e

nos Seminários Municipais
Permanentes realizados em

maio. A realização deste
Seminário em Joínvílle.
suscitou novo temor nos
prefeitos da microrregião
do Vale do Itapocu, uma

vez que está acontecendo
em 14 regiões 'do Estado
e não nas 18 mícrorre-.

gioes legalmente consti
tuídas, havendo, portanto,
desconfiança de que a

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

Seguro- ,

. Preslação de
, I

é

Seryi,ç�s .

, CDnsulte _,

A.

nos

Garcia
._-_____.

Falo' Piazera
fOTO _ SOM e VíDEO

Av. Mal. Deodoro' 252 _ Fone 72..0251.

Seguros
Rua Expedtcloil6r1o Gumercln�o da: Si,lva n9 90, 19 andar, Sala 2 !

. Fone 12-1188 _ Jusa.guá do Sul. .' ;
\ I!I

OPPU'S
Vídeo Clube e Locadora

'I..."":>
"

��_....,.._.-.-_.- ........._-_,. .. -.-- .. ,.-.--.----�c--- ....-----.---.....

LANÇAMENTOS DA SEMANA
HISTORIA DE "O" Parte '11 (Erótico) Mr. CHAllENGE (PoliC;1al) _ RAPAZES DA COMPANHIA
"C" (guerra) COMANDO DA MOR1IE. (guerra) VERÃO VERMELHO [drame] SOMENTE POR

'SEU AMOR (Romance] SOLDADO DE LARAN JA (Guerra) _ DOMINGO SANGRENTO (Suspen-
.

se) MISSÃO' MALUCA (comédia) .CORRIDA PARA A MORTE (Aventura) e dois ,grandes su-

psr-lançamentes nirc;lon�.ís: -. B E,S A M EMU C HO'
, .

I
. . .

OS TRÀPALHOES NO AUTO DA COMPADECIDA
.

"

.

i' ' I

,I"

------_ .... _ ..._�_._._ -_._- .-,.._---
----_.,.� -- _. - -_ _ --� ,-

I'

r
I
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lota do Gabi Rete dá

I i

I
I
,

�::eaga��ioS�� -�::��;��, ,;:.r.��:e�;��,o�n�:!�� Is' IlolaçieS de Fta,iàJosé'
para, �m- 'ato Ilícito, .. usu- Não bastasse ainda, as

-

fruir de bolsas de estudös ditas cujas .Bolsas de es- "

- 'Começa a se dese-

,O Presidente da Câmara para sí e seus> [amíhares, tudo, esta presidência tem Ilhar o quadro sucessório
" de Vereadores de Jara- onerando, dest'arte, índe- em mãos farta documente- pare- 88, -

na região, Em

guá, do, Sul, tendo em vis- ,vidamente os Cofres da cão probante de que, o di-
\ Schroeder, Gregório Alois

ta o artigo sob o' título municipalidade, to Secretário de Finanças,
'I'íetz e' Ademar Piske, '

"Konell diz que Vegini 'VI _ A Lei Municipal está comprometido, -quan- despontam para substituír

.caluníou e vai provar com N<! I, de 10 de março de 'do admite que, em. época
Aldo' Pasold. com vitória

documentação", nota esta 1951, que regula a conces- 'eleitoral desviou maquí- certa; em Guaramínm, os

-veículada no
' Jornal de 1 são de bolsas' de estudos näríos da municipalidade nomes que se apresentam

Santa Catarina, edição do bem assim, o Decreto Mu- para a construção de um
são' de Antônio Carlos

día 09 do corrente mês de
'

nícipal _N° 22" de 14 de campo de futebol no mu-
ZImmermann (PMDB), Ade

outubro de 1987, de res- dezembro de 1956, em-seu .nícípio de .Massarandube, mir Isidoro (PFL), Salim

,ponsabihda(le do Sr, Ivo. artigo 10 determína: que, 'além, da não realízacão .de -Dequêch e Victor Kleine

Konell, Secretário de Fi- ,somente perão conjeridàs '69 horas, de serviços ,de (PDS); em Corupä, são no

nanças, Admínístreção e 'bolsas escolares a- alunos _ trator feitos pelo' Sr, mes íortes Ernesto Felipe
Bem-Estar Social da mu- reconhecidamente' pobres Candido de

, Prado, Flores, .Blunk (PFL), Carlos Dieter

1 d
' \AT (PMDB) Ad I' O h,orärío 'dos,' bancos

nícípa i ade de Jaragua e que se dístínguírem nos em Massaranduba, mas
verner t e e mo '

d S 1 be d d: d t
' Hauff (PDS)' e Ma' a pode "mud,,ar em, Jaraguä

O eui, a aem a ver a 'e, ES udos, com classificação ,que em' verdade não hou- a e ; m ss -

1
'

t t' 100It'
' randuba' Da'VI'O Leu q'ue do, Sul., N"este senti,do, , Já

esc; arece O seguia e: a .e o uger ao ermmo veram, ' mas que' mesmo
' ,

'

, ,;' ,

I N ít d d I 2 deve 'r pa a o PFL t m houve, UIn' contacto prell-
"'" o supra �l a o ar- o ano esco ar , Art" °

assim, foram pagos por
u I r , e

t f '1 S' t'
f d I f t minar com o "prefeito Va-

igo, con irma .aque e e-
_ O Prefei o Municipal ..empenho à conta da 'mu- tu o para evar a a ura e

cretérío municipal que, designará sem ônus para o nícipalidade e, ainda o
em Jaraguã do Sul despon- sel, que a classe -empresa- '

efetivamente, estuda' na município, uma comissão 'empenho de 15, l2, 86 de ta Ivo Kon�lI, homem for- rlal vai ratificar, ,propon·

Faculdade, de Direito da de três membros, para dar 42 horas, de trator de es-
te do esquema do PMDB,." do 'para que seja das 10

"FURB", em Blumenau, às parecer sobre os pedidos teira .destinedo" a serviço enquanto os partidos de às ,16h3o. e não
�
mais das

expensas dos cofres públí- de concessão dê bolsas' de alargamento da estrada oposição, reunidos no fren- Uh30 às 16b30." O "horá

cos munícípaís de Jaragué escolares, Art. 39 _ Terão do Rio Molha, feito, pela tão, devem também lançar río espeçíal", que só veio

1 '1" f ê candidato atrapalhar, foi implantado,
do Su, príví �glO este que pre er nela para concessão empresa "Patrulha Rodo- \ ,

t nd Ih
.

ti d" b Is f'llh ó
em março do a,no pa,�,sado, ,

en e e e assis Ir por as o as os ' os r- viária e Destocá Vick", de
'-{

ser funcionário da Preíeí- tãos de operärtos e lavra. propriedade do Vereador
- Corupä viveu sexta- em plena vlgê�Cié)., .do Ia-

tura ,
dores e demals que a cri- João, Vick, de Guarami-

.jeíra, dia 30., um verda· mtgerado Plano Cruzado I,

II _ Aduz ainda, o Sr,' térto da, comissão, forem rim, tudo isso em um sta-
deíro clima politico, na

Konell, em sua defesa que, julgados justos. tus 'não condizente com o
entrega dos certificados

, aos, conclulnles dos cursos

,ve(bis "A Prefeitura, pa- Ora, se a concessão de emprego dos dinheiros pú-
I' d B 1 d td' 1

-

/ c;l.o' Senar. Um rosário de
ga apenas os va öres as o sas e eS u os, somen-' bicos sem dúvida com- -

mensalidades que ele co- ,te. serão �adas aos filhos promete à possív�l J:iono� ca,bE;ças coroadas desfila·
I 1 'f- d

' ram em inflamados dlsCllr·
mo funcionário púb ico ar, aos e :operarios e cle rabilidade de que se jac-

t d' f'lh I d
. �t '

'

sos, ,"sa,udando, Os a,'gri·
tem direi o e os lOS" avra ores, consoan e m- ta ,possuir o referido secre-

c> t 1 cultores". Faixas e santi·
como qualquer filho de

.

sere às de erminações e- tärio municipal,
,

I llhOs não faltaram, Irrita·
Íuncionário público pode gais, então o Sr" 'Va Ko- Comprovado d,es'tarte,
cllspor".,

'

neU, que não é filho ór- que o Sr, Ivo KoneIl, Se-
do, o prefeito Albano Mel·

,
'

't ,cher! deixou o recinto no
I1I _ Ora, esclareça-se fão de ,aperarios e mui o Cletário de Finanças, A,dmi

1
-

' meio da festa, ante o olhar
que, juri,dicamente, não, menos de avrador, rece- DIstração e Bem-Estar, Sa-

h
de' espanto dos presentes.

há qualquer vínculo 'que bendo como vem á lon- 'cal da municipalidade de

autoriza, classificar o Sr, ga data bolsas de estudos Jaraguá do Sul, que usu

-, Ivo Konell como funcioná- por conta da Prefeitura frui salá'fios altíssimos,
lia 'público municipal" Municipal de Jaraguá do 'nãoJ sendo pobre e não

quando tanto, exerce ele, Sul, pelo privilégio que carente 'de recursos finan
I isto sim, um cargo em vem usufruindo de modo ceiros, ao recebér ditas
Comissão provido pela' ílicito, num verdadeiro � ,Bolsàs de estudo deverá

'conf�ança do Cl;lefe, do arrebatium lege -, enseja . ser penalizado p,elo ato ili
executivD municipal e que que,"para isso, se adentre çito cometido,
se torna assim, demÍssível no jYdiciário ,com a pi:o- Finalmente, corri o pre-'
_ ad-nutum _ das suas positura de Ação Popu� sente esclarecimento que

funções quando não' mais lar, compelindO-O a devol� levamos através às pági
merecer a cofiança admi- ver à municipalidaçie as' nas desse glorIoso arauto '

nlstrativa, e 'política do importân,Cias recebidas in- ,de tomunicação CORREIO

mandatári� inunicipal, � devidamente, DO POVO que tanto orgu;
IV _ Trazendo à lume Lembro ainda, aQ Sr, lha a imprênsa' catarinen-

em razão do dlreito e do Secretário de finanças d� se, esta Presidência espeta
que mais disciplina 'as no- municipalidade q�e, se que, ante tão 'lamentáveis

meações e contratos dos quer estudar, em curso su-
-

fatos, a opihião p>ública
servidores públicos, ex ju- perior que enfrente um 'fique esc1a'recida da ver-

re, estabelece a Lei NÇ) vestibular na Universida-, <:lade',
' '

';;08, de 07 de junho de de Federal, de SantaCata"' Jaraguá do Sul. 23 de,

197i, em seu art. 39, item rina, cuja formação uni\., ólitubro de 1987,

12, ,verhis "O Servidor versitária é gratuita, mas,' Orival Vegini
Con�ratàdo não poderá �er que naquele campus uni-' Presidente da Câmara d�

Comiss�onado eIn' qualquer ver.sitário,
'

comparecem Vereadores'
,outro setor da administra'
ção". ,

'

V _ Ora, se desde 199o
_ quantum satis

,_
está

comproV'àdo por dispositi
vos expressos em lei, que
servidores çontratados não

pode,m ser comissionados,
então' o SI, Ivd Konell"
não é funcionário público

'

muniCipal: mas, isto sim,
se locupleta através da si-

CÂMARA DE VEREADO
RES DE JARAGUA DO
SUL ,� • ,. iIf anos, deixa' a, presídêncía

do Sindicato do Vestuári�,
Depois de renhida- ,dispu-'
ta, em que foi, derrotada,
dei.xa' um invejável patri
mónio, uma sede, belíssi
ma e, ainda, mais de. Cz$
1 milhão em caixa, o que

, é um amostra da bO'8 aplí
cação do 'dinheiro' de as

socíado. 'Em, seu lugar as

sume Lauro Síebert, . tido
, como' candidate, 'a vice
prefeito/PMDB,i

_

'

No próximo dia .11,
Renilda Farias, após 18

_:, O governador Pedro

IVQ Campos esteve lila ci
dade quarta-feira à noite,

, para uma 'Palestra no en

ceirarrieto de,mais u� pe
ríodo do Ciclo' dé Estudos
da .ÀDESG, no, auditório
elo, C�ntro Empresaria1. Na
segunda quinzena. deste
mês, Jaraguá do Sul deve
receber o'Mitlistro, da Ci·,
ência e Jlecnologia, Luiz

Henrique, que também vi

sitar� Guara,mirün" 'para
uma palestr.a na '_fACISC.

,i,

Org. Cont. A'Comercial,SIC Lida.
? Correio, �o Povo>,'

r' '
-

, V A·ftJ, G
,

Rua CeI. ProcÓpYó Go.hes i d�; öli��" 290. . Fone 72·0.0.91
. "

' J ,; .• '. _ .:...J .

I
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