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'Goverlo ",ulicipa� iá payimello·u·40� quililletr�s de ruas,Deputado Pau lo
Bauer subscrev�u' re
querímento, solicitando
aos' 1ideres da Assem'
bléía Nacional Constí

tuínte que envidem-'es
forços no sentido da

aprovação das eleições
gerals para 88, abran
gendo desde', aPresi·
dêncía ' da ' Repúblíca,
aos, Governos dos Esta'
dos e Câmaras Munící

pais.
- Está marcada para

o .día 5 de dezembro, a

inauguràção da Escola
Municipal São Judas,
tida como modelo,' com
quatro salas e depen-'

,

dêncías, que atende do

pré à oitava séries. Em
88, duas .noves salas
serão construídas" 'Ano
.que vém, também, ga
nham o pré as Escolas
Julius Karsten e Ilha
da Figueira.
- A Assembléia Le

gislatlva aprovou quar
ta-feira, dia 18, proje-

, tos-de-leí criando 16,
novos municípios no

'Estado. Agora Os pro
jetos vão ao Poder. Exe-,
cutívo para saação,
após o que Santa Cata-,
rína passará a contar,
com 215 múnicípios.
Outros processos de

emancipação estão tra

mitando na AL.-
- Advogado.Roberto.

Madrid entrou na, jus
tiça coÍn ação popular
conbra Durval Vasel,
Ivo 'Konell, Ugo Moa e

Cândido do Prado Flo-
, res, acerca de envolvi- ,

mento de trabalhos rea

lizados em Massarandu
ba por Ugo Moa, com,
'nota de Cândido, Flores
e: com esp�cificação ,de

.

servIços realizados no

'Rio Manso.
- Preiende �o

'

advo·

gado, com a ação, ale·

gando o de'Svio de fina'

lidades da verba gasta:,
a nulidade do ato ataca

do, com a reposição aos

cofres municipais 'dos

"alores devidamente

corrigidos e a J:ondena- \
,ção nas custa's e hono·

rários.

como é o caso dá rua Max vereíro de 88. Na Barra
Eugênio . Zíemann, onde do: Rio Cerro" no comple
implanta-se as galerias de xo creche, posto de saúde
ág1,las pluviais num trecho' € pré-escolar, a construção
de 4 mil m2, para a paví- \ segue ritmo normal, com
mentação, na seqüência. a concretagem das lajes

dos três blocos, no está
gio atual.

T�eodoro Ribeiro (Ilha da

Figueira) continua a: pa-
,vimentação do trecho de
14.000m2 Outras. ruas pro
gramadas, de acordo com
Afonso Píazera Neto, são
a Erich . Doubrawa, com

690m2 e a Alfredo Mann, O titular da Secretaria

com 1.070�2. .
'de Obras e Viação adían

I tou ainda que as 'estradas
interioranas vêm receben
.do meíhorias, devendo es

tar em perfeita trafegabi
lidade até o natal. Quan
to a construção de esco-:

Jas" estão adíantadas as

obras da Jaraguá 9!;} (4 se

'las _e "dependências), Rio
da Luz (2 salas) e Vila La
lau (6 salas), que terão

condições qe uso em fe-

A travessia das galerias
de concreto, armado sob
os trílhos.. para o escoa

mento das águas nas á'reas
alagadiças .da Vila Lenzi
aconteceu quínta - feira"
com à autorização da Re

de Perrovíáría .Federal,
que suspendeu O tráfego
das composições, .naquele ,

\

dia . Assim, ja' foram im- Ate o presente, o atual

plantados 280m lineares, governo, municipal paví
informa o secretário de ,mentou 380 mil m2, o que

Obras da Prefeitura, Aíon- dá cerca de 40 quilôme
SO Píezera Neto, acreseen- tros, sendo 95 mil m2 ape

tando que concluiram�se nas em 81. Até, o final do

nesta semana as ob,rás de .ano que, vem 'objetiva-se
pavimentação dös 13.420 atingir 500 mil m2 de área

m2 da rua João Plenlns- pavimentada e para tanto

check, assim' como as várias ,'artérias vêm rece-

, ruas Clemente Beratto e ,

.bendr, a Infra-estrutura,
,

Josef A�bus, com -l.150m2 r t' Ih 'Y'
•

'd t/ 'JSe, ainda a rua Argéntina, . a ru a ee,anila', a, ua 'eicom 180m2.
Na próxima semana co

meça o calçame:hto da rua

Dona _' Antônia, enquanto
prosseguem as obras na

tua João Doubrawa (Tifa
da Pólvora), com :).570m2.

que tem previsão de ter-

,
mino pera meados'de �e- I
zembro. Na rua José

(. hospedagem dos patru-'
lheíros é � contrapartida
do Município.

A Patrulha Rodoviária
Mecanizada da Secretaria
dos Transportes e Obras

- encontra-se "pela primeira
vez em Jaraguá. do Sul. A informação é do pre-'
Composta de 6 caminhões, feito" Durva1 Vase1. Ele
2 esteiras, retroescavadeí- acrescenta aue para 88, se"
la, pâ-carregadeíra e moto- ráoaumentad"O o número de

niveladora,
'

executará ser- creches domiciliares, ein Ja

'viços de retificação, alar- I raguá, que são 13 atual
gamento e' ensaíbrernento -mente, devendo chegar a

em Ribeirão Grande do, 25,' Com a coordenação da
Norte e na Estrada Itapo- Prefeitura a partir de 19 de
cu-Hause e, ainda, possi-,' janeiro, através de convê

velmente, no Rio Molha. ! nio com a Secretaria de

.Combustível. alimentação I Desenvolvimento Social.
Foram ínauguradas dia

;:�n�!d���;n��u�;o��n�;� ,Aberta, a campa:nha da matrí'culá: 88
Jaragué do Sul' é Schro.e"·

'

",
'

A. Secretaria da Educa-' A campanha objetiva
der, 'que possibílitará ateu- ,

ção lançou na região de trazer' taJ;Ilbém, crianças
dimento de três ímportan- .Jeregué do Sul. através com deficiência física, au
tes indústrias que estão

da 19a. UCRE, a campanha d,itiva, visual e mental.
instalando 'f i I i a is, em da matrícula escolar para Busca reconduzir a esco-
S c h r o e d e r-: �enegotti" o. ano letivo de ,1988, que la o aluno

-

evadido,' esti
Kohibach e a Alpen. Com pretende, a nível de Esta- mulando a continu:dade
extensão de 9,410km, o .

Alimentador JSL-08-SE Ja-
do, atingir, as cer.ca de 200 dos atuais, como ressalta
mil crianças na faixa etá- ' 'a diretora da UCRE, Ro

laguá/Schro._eder foi cons-
dia dos' 7 aos 14 anos, que ,semeire Vasel. Segundo,

truído,,em pouco mais de, não estão frequentando a Rose, a Secretaria da Edu
dois meses, a um custo de escola.-:Ä matrícula para caç.ão lançou um desafio,19.494;82 01<N's, corres-

, todos OS alunos do pré- e vai cu�prir suas propos-
pondendo a Cz$ '.

'escolar, 1<'> e 2° graus és- tas; 'indepehdente de qual-
9.035.459,10, ',tá aberta desde o di<; 16 quer dificuldade.
O' atö inaugural aconte- em todas as escolas das Toda e qualquer infor-

ceu em :dependências da Redes Ofic;iais de Ensino mação e orientação pOde
subestação, na presença Estadual e Municipal, no rá ser tomada mi UCRE é
de autoridades e conVida- horário de func;ionamento has escolas" dentro dos

,dos, além dai;> empresas das escolás, até 18' de de-· seus horários de funciona·
beneficiadas. zembIo. ;mento.·

lo.

InauDurado ali
lentador JS - 'SB

Fanfarras' colo-
•

rifam" a Eidade
Ö mau tempo da manhã

de 'domingo, tr-ansferiu da
Marechal Deodoro para o

Ginásio de Esportes Artur'
Müller; o 111 Concurso de
Fanfarras de Jaraguá dó
Sul L U1 Anos, que contou
com quinze' fanfarras de
Ponta Grossa, / São Bento,
Jaraguá, Joinvílle, .Florla-
'nqpolis, Taíó, Blumenau,
Gaspar, Mafra, Capínzal,
Lages e Canoínhas , Promo
vido pela SECET, o Cem
curso contou com o' impor
tante apoio da Feijão Ins-.
trumentos Musicais, de São
Paulo, na publicidade do
evento e na 'cessão de ins
trumentos para sorteio.

O resultado final foí o

seguinte: Categoria "A" _

,

1 (:' Fanfarra Municipal de
Taíó, 2° Fanfarra Capín
zal-Ouro, 3{J Fanfarra Mu
nicipal' de Canoinhas; es
tegorta -. B ...,. 1<'>, Fanfarra
Mário O. Goeldner :

(Ma- _

fra), 2<'> Fanfarra Oktober
fest' (Blumenau). ,3° lnstí
tuto Estadual de Educação
(fpolis); Categoria D _

, Especial :-_ 1<'> Fanfarra Ma
frense. A ·fanfarra da
E.M. de 19, Grau Albano
Kanzler recebeu prêmio
especial, - por ser a única
de Ja�aguá do Sul a' se

apresentar.

LEIA, ASSJNE,_'
ANUNCIE É,

D�VULGt.TF NO

"CORREIO DO POVO"

FONE 72-0�t

Festival Estudantil .de Teatro .. Prestigie e Àpóie/.os
Novos Talentos nos Dias 26 e 27, na S.E.R. Marisol:

;ExpQSltores CrQmados
Movlmenilaéao Industrial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá- do Sul - S�maJia de 21 a 27 de Novembro/1987
_ Foi, bastante concor-

-rído o Concurso Rainha
da Festa das Flores, dia
14, na Vieirénse, com 16
concorrentes. A' eleita foi
Célia Regina Ropelatto
(Met. Lombardi}, la.

princesa 'Isabel Cristina
Rozza (Colégio S. 'Luís),
,2a. princesa Rosilei Rei-
nert (Met. 'Henipe) e' a

'simpatia, Rosane
1 Pradí

(Floricultura Lee).
.; Jaraguá marca pre

.sença, em Balneário' Cam
boríú, na I Festa r,racional
do Turismo, aberta dia 20,
com um estande do Tu
rismo Férreo e da Feira da
Malha de 88. A Bandinha

'Lyra 'da Aurora apresen-
.

,
ta-se dia 23 e dia 05)12,
Margaret Schmídt concor

, re ao titulo de Rainha da
I FENATUR.

_ Baependi ínformando

que só terão acesso as pis
cinas os associados .quítes
com as mensalidades. Nas
segundas-feiras permane
cem ,fechadas para limpe-

."João

CORREIO DO mVÖ
.

-'--- PÁGINA 02

& InformaçÕes
za, de terça à

-

quínta-Ieíra Brschínger,
funcionam' das 9 às 21h; ,

_ Neste' sábado, 21, a

sexta-feira a partir das 14. partir das 20h, no Ginásio
horas. Artur MUller, show com

_ Casamentos. Na Ma- Má Companhia, Kontra 01'
triz, 15h30 deste dia 21r dem e Virus 21 (S. Pau
Hélio de Souza/Scheila de' lo). Os ingressos estão a

Oliveira; 16h15.;_ Mário' venda na loja Locomotí
Bachmann/Tereza da Fon- vos, na Av. Getúlio Var
toura; I1h15 _ Gerson de gas, anexo ao Museu Mu
Paula/Solange de Souza e ntcípal,
Sélio Simas / Auxílíadora _ O Grêmio Estudantil
Pasqualí: 18h _ Venílton do Colégio Holanda Gon
da Silva/Marlene Nagel e ça�ves promove dia 27, na
20h15' _ Antonio Grl,ebe- Caesar's Club, às 23, ho
ler/Ana Stoinski, ras, liA Noite do Bla, 'Blà,
.: Na Barra, às. 17h30,. Blá-Isso vai dar o que fa

Ingo Fischer/Elmira Mil-. lar". Os promotores con
bretz e 18h, na S. Judas; vídem a participaç,ão na

Manoel Melo / Rosemaria noitada.
Maurício. Ontem, dia 20, _ Troca idade hoje, 21,
na Matriz, Jacír dos San- Marco Antônio Chaves'
tos/Maria Salete, Matias, día 23, o' Comendado;
Rodolfo Wischnil Neto/ ' Heinz Kohlbach; dla 26 o
Maria Telma Vegini e Industríal Geraldo Wer
Adauto Hruschka/ Káti.a

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.

J()las, relógios,' pulseiras, péiS, alianças,
. pratarte, artigos em ouro e tudo o mals para

presentes' na
'.

. Relojoaria
Marechal Deodoro 443 e Getúlio V&rgas n" 9

avenida

I Dr.' Valter' GermaRo Behrens
,<

,
<

1
, <

CÚnJRGIÄQ DEN1\lSTA _ CROc2446

Rua cei. Procópio Gomes de "O!'lve1ra, 184

Fone 72-0209 _ Jaraguá da Sul

Antecípe suas compras de Natal aproveitando os

j,

',! descontos especiais deste mês.

Marechal Floriano 29 _ Fo�e 72-1911

"

nlnghaus e o Prof. Ho
lande Gonçalves e, dia 21,
a

.

Sra. Maírían Víergutz
Stinghen õ Nosses para-
béns.

.

_ Neste domingo, às 10

horas, com entrada gratui
ta, no Colégio São Luís,
show internacional de má
gica com "Los Faluggi".
A promoção é da Funda-

. cão Cultural de Jaraguá
do Sul.

.

_ Abrindo o Posto de

Vendas de Malhas "FOG".
na Ilha da Figueira, o jo
vem Pabíano Goulart, com
Incríveís sugestões f para
crianças, jovens e adultos.
Píca pröxímo do Colégio
Holando Gonçalves. Vale
uma visita.

Professor Balduino
Raulino participa días 27
e' 28, em Brasília, do Fó-

rum' Nacional promovido
pela Uníêo Nacional de
Dirigentes Municipais de
Educação, quando será
eleita a nova diretoria da
entidade.

. - No : dia 6 de dezem
bro, .o Rotary

f

Club de Ja
raguá do Sul

_ entregii! as

senhas e no dia 19 fará a

entrega dos pacotes da
campanha do Natal da
Criança ,C�rente, tendo
por local o Colégio Divi
na Providência.
_ Bastante prestigiada,'

quarta-feira à noite, no

Baependi, a posse da di
retoria da Associação Co
mercial e Industríal de
Jaraguá do Sul, quando
Sigolf Schünke assumiu a

presidência .
,

.

_ No Cíne Jaraguá, de
sábado à qutnta-teíra, sem
pre' às 20hl5min, "O Sel
vagem da- Motöcícleta",
com censura para .meno
res de 14 anos.'

- O Ministro da Ciên
cia e Tecnologia, Luiz
Henrique, cumpriu ontem
em Jaraguä do Sul e Cua
ramírlm. àgenda d.e traba
lho pré-estabelecida.

- Estão elaboradas' i'lS'
programações de ·encerra

mento dó ano bolonístäco,
previstas para .os días 23,
24, 25 e 26 de novembro,

.

iniciando às 19h, no CAB.
- Circulando maís um

número do Notícias Weg,
como sempre, bom, divul
gando o Grupo e também
as

. coisas boas de Jaraguá
do 'Sul ,Casal Erich e patilina Síebert, que completou 60

anos, de casamento di� 12. 11 .81.

TI,JO'S
Automóveis

Mamãe Coruja
.

Seus filhos merecem uma loja só para eles.
LOJa Mamle Comja o castelo de seu refzínho e

sua príncesínha. Enxovais para bebê, roupas in

fanto-juvenis. perfumes, bljouterlas, artigos para
. presentes.

'

Rua Barlo do Rio Branco 168 _ Fone 72-0695

Você quer vender seu
carro? N�o esquente a .

cabeça, deixe conosco .

Rua Reínoldo Rau [ao .

lado. de Lojas May)
Fone '12-2159.

Barão do Rio Branco, sala 4
. FONE: 72.2607

.!

I
l·
!
I

I
'

Cannõoso
.\

.

J.

A ROUPA ,INfANTIl

Av .. Getúlio Vargas n? 97 �. Jaraguá do Sul-SC.

-- .� .. _._-_.�.. _�._--:-�_ .. _-_.__ ._-._-_._._.�_.__:..._--

,

" '

.
.

tJmnovodesafioda Ineu
. "
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Festival Esludantil de leatro vai,_ -reuoir 16 ,peças na -,SER Marllol-
o I Festival Estudantil :

de Teatro de .Jaraguã .do
-Sul acontece nos dias 26
e 27" na recreativa

-

da Ma:'_
rtsol, promovido pela Fun
dação Cultusal, com' o

apoio da SCAR, Brei

t-haupt, Marcatto e Mari
sol , .Onze grupos 'toma

rêo, perte , No dia 26, às
9h, apl'esenta-se a Escola
Albano Kanzler com "Uma
Lição ,de Vida"; às 10h30,
o 'C e n-t r o Educacional

Bvangélíco 'com "O Meni
no e 'O Armárto": às 14h,
C. E. 'Roland Dornbusch
com "Criança Esperança'/;
às 15h15, Escola Alberto
Bauer "com "Teatro. da
Paz" e às 16h15, Bseola
Cristina Marcatto com

,"Faroeste Americano". Pa
ra 'o dia 27/11, as 9h, Es
cola Alberto: Bauer com

"Nem. tudo está azul no

Reino, Azul"}. 10h,.,Albano
Kanzler com "Julgamento

o Xl Festival da Can

ção Jaraguaenss . (FECA-
_ JA), nas categorías inter
preteção e composição,
vai acontecer nós dias 27
e 28 de novembro, no - Gi

násio de Esportes Artur
Müller, sempre 'à,s 20 ho
ras. Organizado pela Aca
demia. de Música Carnei
rinho e Rádio Jaraguá; com

apoio da 'Fundação Cultu
ral, SECET e Prefeitura, o

FECAJA' dístrtbuträ Cz$
40 mil em prêmios. 'Nó
día 27 a categdria inter

pretação' e,dia 28, a -com-

posição. ;_ '

As inscrições permane
cem abertas até O' dia -23,
na Academi,a.'de Música
Carneírínho. Fone 72-2845.

Säl Luís m-oslrl- a arte dos alUDas
o Cclégío São Luís

abriu segunda-Ieíra e en

cerra ao meio dia deste
sábado, a exposição dos
trabalhos 'artísticos pro
duzidos pelos seus alunos
de l a.: à 6a. séries do 19-

,

grau, iniciativa que obje
-tiva reconhecer o esforço
'do aluno, onde se obser-'
va através de pinturas,
colagens e 'Outras técníca,

SCIR: Escola de Mó-sica matricula
• .

r,
,

'A Eseola de"Música da
SCAR já definiu o calen-,

dá'fie de matrículas para
6 próximo ano Ietivo �

Nos dias 14 e .15 'de de

zembro para Os alunos
atuais e irmãos e, dias 16
,e 17, para es alunos no

vos, sempre das 9 às 12h

e'das 14 às 19h. à Escola
,oferece os cursog de v:io"
Ião, piano; viQlino, :viol-6n-

.,
.

a partir
-

de pequenas coí
sas, a criatívidade e a

transformação em valor
artístico. A "mostre, co

ordenada "pela professora
Lígia Emmendcerfér. re-,

cebeu uma boa visitação,
estando ainda" aberta: no

salão de projeções do Ce

légío S .. LUÍS, "'localiza,!-o
no segundo pavimento. ,

cela, acordeon, flauta
transverse. Ilauta-doçe, sa

xofone, trompete, claríne
te, trombone, teoria, sol

fejo e ritmo., ,

Para a participação no

Coral Infanto-Juvenil e

no Coral "de Adultos não
'existe taxa de matrícula.
Informaçõe� pelo telefone
72-2477;

,

de Ari"; 14h, C.E. Evan
gélico c-om I'A Máquina
Biruta'!'; 15h, C.E. Abdon
Batista, com PSaltimban-'
cos" e às 16h, apresenta
se o Colégio Holando
Gonçalves, com"O Lobo
na Cartola" e, posteríor
mente, -o Colégio Divina
Providência.

-

Além destes g r upa s

mais quatro peças serão
eneenadas: "Gesto de Sen
timento

-

à Moda da, Casa"
(pantomtma] e "O'Túnel'',
pelo Núcleo de Teatro
Carlos' Gomes, de Blume
nau; "Quem quer casar

com a D. Baratinha", pelo
Grupo de Teatro da Ar
weg e "Os Grandes Mági
cos do Circe", pelo Gru

po de Teatro da SCAR,
'que estreou a peça. dia 16
à noite, em Joinvílle .

MAS-SARINDUBA-
-

Massarenduba, pa sema

na do seu aniversérío,
, através -=do departamento
de Cultura da P�efeitura
Municipal,' patrocinou a

viagem do munícipe Ali
Gaspar a . Bresílíe.

-

em

apoio ao "Projeto Pure
za", Na Capital Federal,
Ali .Gaspar reivindicou
junto a Presidência da

R-epública e as Autorida-'
, des Federais, apóio moral
e material pata lançar a

nível nacional uma cam

panha antitóxicos. deno
minada "Projeto Pureza".
Esta campanha; tratará da
prevenção centra o' uso
das drogas ,e de substân
cias tóxicas, num trabalho
que envolverá toda a po
pulação.

Faça ou renove a sua
assinatura - do

"Correio do ·Povo"
Você é especial' para nós.

O,ecre'ta federal beaeficia -licrl'
e Ilpresas

No últimQ dia 9, o pré- do' Vale do Ita p o c U
sídente Sarney assinou o {AMEVI) e a FAMPESC
decrete 95.184, que trata, estão em contacto com o
da modificação no cálculo governo estadual, I.

"

para
.do Iímíte da receita bruta que idêntica medida seja
das microempresas. A par- tomada em -Santa Catarí
tir ' d-e .

àgora, esse cálculo na, dentro da maior bre
será 'feito dividindo-se e vídade ,

va.lor do faturaménto de
.

De outra; parte, aconte-
-

cada mês pelo da OTN do -ce no dia 28, em Brasília,
mesmo mês -e a soma des- a eleição da nova direto
sas médias terá, que 'sei" ria da Confederação Na
inferior a 10 mil 01'N's. cional das Micro e- Peque
Pela sistemática

.

anterior, nas Empresas e na chapa
, o faturamento de todo o oficial, liderada por Pedro
ano era dívidido pela OTN Cascaeg Filho, de Blume-
do mês de janeiro, o que, nau, figuram cinco catarí
estava prejudicando as mí- nenses, dentre eles Paulo'
croempresas.. Ademir Floríeni, presíden-
O .novo sistema de Gál- te da AMEVI.

culo vem -benefidar dife-' Flortarn é o atual vice
taments 70% -rías micro- presidente da Federação
empresas do' país, que es- das Associações das Mi
tavam prestes a serem de- cro e Pequenas Empresas'
senquadradas. A Associa- de Santa Catàrína, eleito
cão dá Micro- e Pequena há semanas atrás.

Abre nesta segúnda·feira lO 'Seu P-osto de
Venda anexo a fábrica, .na rua, José Theodoro
Ribeiro 842,' próximo do Colégio Holando Gon

çalves. Artigos para adultos e eríancas duráveis,
cóníortäveís em lindas padronagens. Fone 12-1916 I_
Malhas "FOG" O Ponto (;erto das Malhas. I

, CÓPIAS XEROX' A Cz$ 2;00
Em,' caso de duplicação você pode pagar

APENAS ces 1,00 por cópia. Temos amda.: cópias
colortdas; encadernação de l1vro_s, revistas, notas

fiscai'S, cópias reduzidas, encadernações com es

piral.

StOP Serviços de C6pias LIda.
Rua Gumercindo, da Silva 72, Sala 4, em frenle a

Caixa,Econômica.

'Móveif$
,

e na

M,I tL'O II
'r

-

)
MÓYE1S

,

Tljdo- 'a preçg de "fábri«a
Rua Barilo do RIO Branc�, 72 Fone 72-2487
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'Ca'S'alDeRtls
guá do Sul, domiciliada e natural de Porto .Alegre,
residente na .Rua Mate' Rio Grande do Sul, domí-
chal Castelo Branco, 1.098, ciliada e residente na Rua

domiciliado e residente na em Schroeder, neste Esta' Adelia Fischer, 56, nesta
Rua Procópio Gomes de do, filha de Egon Maass Cidade, filha, de Fernando

Oliveira, 1.453; nesta cí- e de Irêne Maàss. Seabra Souza e de Juracy
dade, filho de' Lauro de Edital 15.814 de 11.11.87. 'I'ímm Seabra Souza.

Mendonça e Hilda Mai, Cópia recebida do cartó- ,Edital 15.818 de 12.li. 87.
sen Mendonça. Ela" bra- rio de Schroeder, neste Cópia recebida do cartó-

sileira, solteira, comercíá- Estado, rio de Massaranduba, nes-

ríe. natural de Jaraguá do Sérgio Jacob e Roselí te Estado.

Sul, domiciliada e resi- Setter Laercio José AUlen e Ma-

dente na Rua Procopio Ele brasileiro, solteiro, rial Leníta Kammer

Gomes de Oliveira, 1.45:)', contador, natural de Jara- Ele, brasileiro, solteiro,

nesta cidade,
,

filha de guá do Sul.: domiciliado e operário, natural de Mas'

Aquilino Camptgetto e de residente na Rua Mare- sarandubé. neste Estado,

Maria Conceição Kochella chal Castelo Branco, em domíctlíado e residente

Campígotto . Schtoeder, neste .Eetado, em Massaranduba, rieste

Edital 15.810 de 11.11.87. filho de Albus Thes Jacob Estado, filho de Antonio

Luiz Carlos Vieira da Silo e' de Maria Zoz Jacob. Alflen e de Filomena Pe

va e Maria Téteza Peters. Ela, brasileira, solteira, try AUlen. Ela, brasi

Ele, brasileiro, solteiro, auxiiar de prídução, na-
leíra, solteira, do lar, na

operário, natural de Flo- tural de Jeraguã do Sul, tural de Massaranduba,

resta, Paraná, domiciliado domiciliada ,e .residente neste Estado, domiciliada

e residente na Rua 401, em na Rua 601. nesta cidade,
e residente nesta cidade,

.Jeragué - Esquerdo, neste filha de Waldemar Setter filha de Antonio Kammer
.

distrito, filho de João Vi- e de Edelgard Relindes e de Ede Vegini Kammer.

. Eira dã Silva e de Catari- Rohweder Setter.
Edital 15.819 de 12. 11. 87 .

na Victor Silva. Ela, bra- Edital 15.81'5 de 11. 11. 87 Cópia recebida do cartó

.

sileira, solteira,' do lar, ne- Cópia �ecebída dó cartó-
'fio de Guaramirim, neste

: tural de Timbó; neste Es- rio de Schroeder. neste
I Estado. ,

'tádo, domíciliadg e resi- Estado. Sebastião Aríldo Gonçal·

·'dente na 'Rua Frederico Mirson Rosemar Oliveira' ves e Ma:ria Rosemeri Ro-

Curt Alberto "Vasel, ,504, e Sônia Sirlene Zoz sa

'�esta' .cídade, filha de Ele, brasileiro, solteiro, Ele;. ?rasileiro, solteiro,

1;'Hartwig Peters e de 'Emma torneiro mecânico, natu·, op;rÇlrlO, natural. �� Jara-

Peters. ral de Jaraguá do Sul, do-
'

gu� do SuL domicillado e

[Edital 15.811 d� 11.11. 87. miciliado e residente na resl�ente na Rua Do�a
Ivo Selonke e Marli Gie· RUa 601 nesta cidade fi- MatIlde, 1:559, em, VIla

'Iaw 'lho de JoãQ da Silva 'Oli- Lalau, n�sta cidade,' filho

Eie, brasileiro, solteiro, veira e de Elvira Zilz Oli. de Franclsco Gonça�ves oe

operário, natural de Jara- veÚ·a. Ela, brasileira, s?l-
'de Rosa \e?nir Gàn�alves.

"guá do' Sul, domiciliado ,e teira, auxiliar de arlminis- Ela, brasl eHa, solteIra, d?
'residente na Rua Walter trél.ção, natural de Jara- lar, natu:al de, A�a��an,
Marquardt, 2.064, nesta guá do Sul, domicíiada e neste. Es.ado, domIcI�Iada
cidade, filho de Wigand' residente na' Rua 19 de

e resIden�e em.�uamuan
Selonke e de Selli Selon· Maio, n<? 58; Schroeder, ga, ,em �uarammm, neste

ke. Ela, brasileira,' soltei- SC, filha de José Rodolfo Esta�o, fIlha de 'Ar<?ldo
ra, operária, natural de Zoz e Adelia Florisbela da C?tavlano Rqsa e çle Ede-

, Maripá'Palotina, PR, doIP! "Silvà Zoz. '

.

.

Sla Machado Rosa.

ciliada e .residente na Rua Edital 15,816 de 11. 11. 87. Edital 15.820 de 12.11. 87.
Walter Ma:r:quardt� 643 Cópia recebida do cartá- Valdecir José Balsanelli e

r.esta cipade, filha de r'o, de Schroeder, neste leila Lorenceti j

Aroldo Gielow; e Milda Estado. Eie, brasileiro, solteiro,
Borchardt Gielow.

I Werner KoneIl Filho e operário, natural de Jara-

Edital 15.812 de 11.11.87. Rosangela Nass Machado guá do Sul, domiciliado e

Valba,no Laube e Rosemeri FIe, brasileiro,' soltei_ro. residente na Rua Pa,dre

Teresinha Kons motorista; natural de Ma- Horácio, 23, nesta cidact'e,
Ele, brasileiro, solteiro tor- ripá, Palotina, Paraná. do- fiiho de Eufrasio Balsa

nEüro, nato de Marip�, p?-lo- miciliado e residente em nelli e de Maria Lazzaris
tina, Paraná, domiciliado e Estrada Dua� Mammas, em' Balsaneili. Ela, brasileira,
residente em Ilha �da' Fi-' Schroeder, neste Estado, solteira, do lar, natural de

�ueira, neste <listrit�, filho filho de Werner Konell e Joinville, neste Estado,
de GeI'hard Laube e de Irene Konell. Ela, brasi' domiciliada e residente na

Melânia Riegel Laube, .Ela, leira, so.lteira, professora, R�a Padre Horacio, 23,

brasileira, solteira, operá- natural de São Paulo, do- nesta cidade, filha de

ria, natural de Jaraguá do miciliada e res'idEmte em João LorencElti e de Lin

Sul, domiciliada é residen' Rio Cêrro, neste distrito, domar Lorenceti.
te e� Ilha da Figueira, flIba de Al;>diel Deusaedith Edital 15.821 de 12.11.87.

neste distrito, 'filha de Machado e de Araci Nass Márcio José Correa e

Irineo José Kons e d� Rei- Machado. Marlete Siquéira
nilda Petri Kons. Edital 15.817 de 12\ 11. 87. Ele, brasileiro,' solteiro;,
Edital 15.813 de 11.11. 8,7. Ewerton Carnelossö Pe'rei· pi,utor. nätural de Jaraguá
Laercio Kroehnke e Ruth ra e ,Fernanda Timm Seil· do Sul, domiciliado e' re
Maass bra Souza sldente na Rua Alagoas,
Ele, brasileiro, solteiro, Ele, hrasileiro, solteiro, 180, nesta cidade, fHho de

açougueiro, natural de' eletrotecnic;, 'natural de Martins Correa e pe Oli�
Massaranduba, neste Es' Santa Maria, Rio Grande VIa Tecilla Correa. Ela,

,tado, domiciliado e resi· do Sul, domiCiliado, e re- brasileira, solteira, operá.
dente em Três Rios do sidente na Rua,Adelia Fis- ria,. natural de Jaraguá do

Norte, neste distrito, filho cher, 56, nesta cidade, fi- SU11, domiciliada ',� residen-,

de Robertó Kro�rnke e de iho de Adacyr Lelles Nu- te na Rua Ala,goas, 180,

Elvira Jung, Kroehnke, nes Pereira e ,de Mariéil nesta cidade, filha de Sal

Ela, brasÜeira, solt-Bira, Elena' Pereira, Ela, brasi- vador Horacio Siqueir'a e
I

'oJl€rária, natural Gle· Jara- leira, solteira, professora, 'de Wani Pieske Siqueira.'

Edital 15:822' de 13.11.81. te ne Rua Pará, 295, nesta
Heifo Malin'Ski e Izaura cidade. filho de Ernesto
Ferreira Largura e de Gertrudes
Ele, brasíleíro. solteiro, re- Largura.
presentante comercial, na· Ela, brasileira," solteira, do

i tural de Corupä, neste lar,' natural de Rio do Qes"
Estado, doraiciliado. e re- te, neste Estado, domící
sídente na Rua Almirante liada' e residente na Rua

Barroso, 241, em Corupá. Joaquím - Prancísco de
neste Es t a d o, fi 1 h o Paula, 931, nesta cidade,
de Alexandre Malínskí e filha de João Silvíno To·
de Lucia Fíatkowskí Ma' mio e de Francisca. Tomío.
linski. Ela, brasileira, sol- Edital 15.827 de 16.11. 87.
teira, do lar, natural de Felicio AUlen e Zoleide

Corupá, rieste Estado, do' Tuon
míciliada e residente Rua Ele, brasileiro, solteiro, te
Leno Nicoluzzí, 21, nesta celão, natural de Massa
cidade, filha de Sebastião randuba, neste Estado, do
Ferreira e de Irmgard Fer- 'ini.ciliado e residente na
reíra , Rua Jorge Czerníewícz.
Edital 15.823 .de 13.11.87. 1.123, nesta. cidade, filho
Marcos Hoepers e Irene de Leonardo Alflen e, de
Maria Buccío Filomena ·Àlflen. Ela, bra-
Ele,' brasileiro, solteiro, síleíra, operária, natural
esríturárío, natural de de Palotína. Paraná, domí
Vargem do Cedro, em cílíada e residente na

Imaruí, neste Estado, dó- Rua Joínvílle, 369, -nesta '

miciliado e residente na cidade, filha de Irani
Avenida Marechal Deodo- Tuon .

ro, 507,'nesta cidade, fi- Edital 15.828 de 16.11.87.,
lho de Silvestre Hoepers José Stríngarí e Roselí
e de Elisabeth Heidemann Ramos

Hoepers. ,Ela, brasileira, Ele, brasileiro, solteiro, in- /
solteira, proíessora, natu- dustríérío, natural de Gua'
ral de Jaraguã do Sul, do' ramírím, neste Estado, do
miciliada e residente em micilíado e residente, na
$ànta Luzia, neste distri- -Rua José Marcelino Mül
to, filha de, Ladislau Buc' ler, 59, nesta cidade, fi·
cio e de Edelvina Schio· lho de Emilio Stringari e

chett Buccio. . de Clementina Stringari.
Edital 1-5.824 de 13.11.87.

.

Ela, brasiJeira, soIteira,
Marino 'Bassani e c-ostureira, natural de Ja'
Marilda Luiiardi raguá do Sul, domiciliada
Ele, brasileiro, sol\teiro, e residente na Rua João
amoxarife, natural de Ja- Klein, 28, nesta cidade, fi

raguá do S�l, domiciliado lha de José' Manoel Ra
e res-idente na ,RUa 25 de ,mos e de Laudelina Au
,Julho, 84. nesta cidade, '. gusta Ramos.
filho de Aleixo Bassani '8

de Maria Hilleshein Bassa-
Edital 15.829 de 16.11.87.
GUmai' Speziél: e Márcia

Ri. EIÇl., brasileira, soltei- ßridaroli
ra, professora, natural de
Vitor Meireles, em Ibira- Ele, brasileiro, solteiro,

tinturéiro: natural de Ja
ma, neste Estado. domici-.
l,ada e, r'esidente na Rua ,r?gu� do Sul, domiciliado

Irmão Leandro. 800, nesta'
e residente na Rua Walter

cidade. filha de Silvio Lu- Marquard�,
-

1.896, nesta

r,ardi e de'Almiria Lunar- cidade, filho de Alvino
Spezia e de Nilde Sanson

di.
Spezia " Ela, brasileirä,

Edital' 15:825 d� 13. 11 .87. solteira, costureira, natu'
Vicente Koch e Sandra ral de Jaraguá ,do Sul, do�
Luziit Junkes miciliadà e residente na

Ele,
.

brásileirb, solteiro, Rua Padre Aloisio Boeing,
laboratorista, natural' d,e 68, nesta cidade. filha de
Massararrduba, 'neste Es- Helcio Bridaroli" e de Ana
tado, domiciliado e resi- Ivete Paterno Bridaroli.
dente na Rua Francisco Edital 15.830 de 16.11.87.
Zacarias Lenzi. 518, em Vi- Evandro Luís Ropel�to e

la Lenzi, neste distrito, fi- Jocelei Böger
lho de Agostinhd Koch e Ele, brasileiro, solte.iro,
de Mathilde KO.ch. Ela;' pedreiro, natural de Jara-,
brasileira, solteira, costu- guá do Sul, domiciliado e

re,�ra, natu'l'àl de Jaraguá r,esidente em Nereu Ra
do, Su, domiciliada e resi- mos, neste distrito, filho
dente na Rua Victor Ro- de Moacir José Ropelato _

senberg, 678, nesta cidade.. € de Anésia Maria, Rope
filha de Alvisio Junkes e_ lato. Ela, brasileira, sol,
de Geceli Alzira Junkes. teira, operári�, nátural de
Edital 15.826 de,16.11.87. :Medianeira, Paraná, domi
Elejo José Largura: e Dal· ciliada e residente' em Ne-
va Tomio reu Ràmos) neste distrito,
Ele. brasileito, solteiro, filha de Pedro Böger e de

operário, n-atural de Dou' Anna João Alberton Bö-
tor Pedrinho, neste Esta· ger. '<.

do, domiciliado e resi�en' (Continua pág. 6)
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CONC US
-

O DOS EDl- Britto, e Palmira Britto. Santa Luzia, rieste distri- brasileira.. solteira, serven-
L A

, Edital 15.835 de 17.11.87. ' to, filha de Henrique Ro- te, natural de Guaramí-
TAIS DE CASAMENTO Círío Schmidt e Líamares berto 'Müller e' de Adela rim, neste Estado, domící-
Edital 15.831.'de 16.11.87.' Müller Boing Müller. "

liada e .resídente no Alto

Jair José: da Silva e Ele, brasíleíro, solteiro, Edital 15.836 de 17 .11. 87. Garibaldí, em São Pedro,
Ivane Bauer operário, natural de Jara- Irfo Boshammer e- Cecilia neste distrito, filha de

Ele, brasileiro, solteiro, guá do Sul, domiciliado e Peixe
_,

João, Peixe e de Deonísía

pedreiro, natural de ,Mu-' r�sidente �m. Sat;tta Lu- Ele, brasileiro, solteiro, Peixe.

çum, RiQ/Grande do Sul, ZIa, neste distnt�, fi�ho de ,ser,vente', natural. �� Jara- E para que chegue ao

domiciliado e residente Edmundo Schmidt e de gua do Sul, domiciliado e conhecimento -

de todos,
em João Peswa, neste dís- Irmgard Eggert Schmídt , residente em Estrada Ga- mander passar o presente
tríto, filho de João Odiles Ela, brasileira, divorciada, ribaldí, neste distrito, Ii- -,Edital, que será publicado
da SilVa e de Cereníta da c�stureira, natural .de lho de Helmuth., Bossha- pela Imprensa em Cartö-'

Silva. Ela, brasileira, 'sol- Schroeder.. neste Estado, mmer e de Elvira Proch- rio,' onde será afixado du

teíra, balconista, natural' domiciliada e residente em now Bosshammer . 'Ela, rante 15 dias.

de Jaraguá do Sul, domi- ------�/�.--.-----
........-��----------�-----

ciliada e residente em

C f
'.

S' I L dJoão Pessoa, neste distri-' on ecções / ue i I ,Ci
tö, filha de Víctor Bauer

VestlDdo beiIl SeDhoru e CriUÇ8S
,

oE: de Guisela Maske Bau-:
r: Vá conferir a mais varlãd.a cOleçlo aproveitando

.

as vaíltageas do preço e credlúlo SueU
Fábrléa e J.oja 1 Av. Mal. Deodoro .da Fonseca, nr. tÓ85

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

Járaguá do Sul �- SC.

i

f

I

er.'
Edita115,832 de 16.p.87.
Jeierson Alves de Lima e

Vera Lucia Malheíro
Ele, brasíleíro, solteiro,

operário, natural de Joi�
ville, neste Estado" domí-'

ciliado' e resídente na Rua

João) Planínscheck- 774,

fundos" nesta cidade, filho
de Osmar Alves de Lima
e' de Ana Rita de Lima.

'Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Jara

guá do Sul, domiciliada
_

e

residente na
I RUa Joao

Planinscheck. ,774, fundos,

nesta cidade, filha 'de Val

demar Malheiro ,e de AI
ciera Zíehlsdorff

.

Malhei-
ro',' ,

"

.Edital 15.833 de. 16.11. 87.

Cópia recebida do sp_rtó
rio de Guaramirim, heste
Estado. .

Bruno Heiler e Iris Inês

Paterno ,

Ele, . brasileiro, solteiro,
índustnäno. natural de

Rodeio, neste Estado, do

miciliado e residente na

Rua Padre Berna�do Fis

cher, 222, Bairro Avai, em

Guaramirim, rieste Estado,
filho de Antonio Heiler e

de' 'Ana Pezzini Heiler.

Ela, brasileira" solteira,'

industriária, 'natural ge
Rio do Oeste, neste Esta

clq, domiciliada e residen
te na Rua Epitácio Pessoa,

1.400, nesta cidade! filha

de Daniel Paterno e Anhe-

se Paterno. ,I
_

Edital 15.834 de· 16.11.87.

Cópia recebida do cartó
rio ne São Bento do Sul,'
neste Estado.
Gilberto da Graça é Ro'Seli
Britto

. Ele, brasileiro·' solteiro,
industriário, natural de

". Portão, Curitiba, Paraná,
domicil�ado e residente
na Rua José Theodoro Ri

beiro, nesta ,cidade, filho
de Olympio da Graça é de

Matilde da Graça. .
Ela,

brasileira, solteira, do lar,
natural de 'S,ão Bento. do
Sul, neste Estado, dOIl\lici
liada 'e r:esidente na' rua

Tlomaz
'

,Vidal Teixeirà,
,- 215, em São Bento do Sul.
Reste Estado, filha de Luiz

J

I

IITERIMOYEIS
I,nterlediária de
I'móveis

'

ltda.
-VENDE_,)

1 casa com �50m2, fino äcabamento,' terreno
de L 550m2, rua Leopoldo Janssen.
1 apto. com 120m2, Edificlo Gardênia. '

,

1 casa com -150m2, terreno de 500m2, px. Fer
ro Velho Marechal .

''_ 1 �asét com 180m2, fino acabamento, rua Cle
mente Baratto.,

.

_ 2 terrenos com 400m2 cada, rui.' José Theodo
ro Ribeiro, 1. da Pígueíra.

.,....
1 chácara com li morgos, com värías beníeíto
rías, em Schroeder ,

-,

R. João Pícoolí, J04 - fone 12-211'7 - Jaraguâ do Sul

Tt:CNICO EM PROCES··
SAMENTO DE'DADOS

Se você deseja ser um

Técnico em Processamen
to de D�dos,. não perca
esta oportunidade. O,Co
légio Estadual Holando
Marcellíno 'Gonçalves es

tará com ínscrtções aber
tas' para teste de seleção'
no período de. 20 a 27' de

I

novembro, . em dependên
cias' do próprio estabele-
cimento.

Os horãríos de atendi
mento é das �8 às' 11 ho- ,

ras, 13h:)'O às 17 horas e,
das 19 às 22 horas, gratuí-:
tamente.
Podem se inscrever 'alu

nos que estejam terminan
do o 1 o Núcleo Comum do
2Q Grau e também aque-'
les que, já têm o 20 grau
completo. O teste de se-,

leção realizar-se.á nos dias
,30 de novembro e 10' de ,

dezembro, com inicio às
19 horas'.

'

E D I T A, L
ÁUIU!A MULLI!R GltUBBA, Tabell�

de Notas .e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca

de: laraguá do Sul, Batado· de S. Catarina, • forma de

íeí, etc.
_'

Faz saber a todos quantOs eate edital virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:

'CORREIO DO' POVO
-NAS BANCAS
Cz$ 10,OQ

Com. e Transp. Rahn Ltda, E,strada Rio dél. Luz, I

KM 15, neste municipio; Confecçõe$Kanzler, Rua
Lourenço :Kanzler: s/n, nesta Cidade; !nd. Com'.

de Pfods. Alimt. Vitório Schiochet, Estrada lta
pocú, neste 'municipio; Lindolfo 11puffenbach,
1três Rios do Sul, neste municipio; Móveis Tiro

Í1i Ltda, Rua Jaragu�, s/n, nesta Cidade; Otávio
Imóveis, Rua Duque de eáxias, 445, Corupá; Os

nir Gonçalves, BR�280,', neste município, WaldIr

Ristow, /Rio Cerro I, neste município.

Agradecimento

, E, cpmo os ditos devedores não foram encontrados

e ou se recusaram a aceitar a devida intimaçãc, faz p;":'
,illtermédio do presente edital para que os mesmos com

pareçam neste Cart6rio, ,na Rua Artur Mijller� 78, no,

prazo da' lei a fim de liquidar o seu débito, ou então

aar razão pór que o nãe faz, sob pena de serem os referi
.!'0S ,títulos protestados na fo� da lei, etc.

Jaraguá d<> Sul, 19' de Novembro de 19�1.
Aurea MüPer Grubba '_; Tabeli� de Notas' (;

jfidaJ de Protestai de Títulos da Comarca de J.do SUl
"

Nota de
Os familiares enlutados de
'EROTIDES DUTRA HAFFERMANN

falecida às 15h30min do dia 27.10.1981, .agrade
cem as 'manííesteções de carinho e de amizade
recebidas por ocasião ,do seu falecimento, assím
como pelo envio de tlores, coroas e cartões e.

acompanhamento dos &tos fúnebres no Cemitério;
Municipal. Agradecimentôs são dirigidos tam
Mm ao' Dr. Wanderlei Quarte Pereira, ao Padre
Dionisio, ao' Corpo de Enfermagem do Hospital '

São José, aos parentes, amigos e vízmhos, pela
,

dedicação, apolo e conforto.

Ja,raguá do Sul, Novembro de 1981

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de transito - In

ventäríes - cobranças e advocacia em geral.
Rua r�inoldo Rau, 86 - sala 4 Fone 12-2711

'F 1'0 r i a n: i\
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO:

.

Rua -Venancio da Silva Porto, ni,> 353

FONE 12-1492

Dr. -Altevir A. F�la'ça· Júni�r
:: Ora. Osvalila Vargas ROtIriuues

(

I' ADVOGADOS

RUa Domineoí Gla Nova' 102 _ Fone 12-0498
.

, JaralUi do Sul-Se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PAPAI NOEL MM
C
.....H�EG_A_D_l_A_2_4 -

,lagarios
FERDINÃNDO PISKE

Cobras &
Uma fábrica de brinque"

dos _ este o tema escoo
'

lhido para o� desfíle do
Papai Noel HM deste ano"
programado para 'o próxi
mo díe 24, terça-feira, .às
20 horas. Evento tradi
cional das lojas. HM, o

" desfile do Papai Noel ob-,
jetíva manter vivo e au"

têntico o espírito natalino,
promovendo, em conse-

o "DlA DA BANDEI" que vos ocultais no cava
RA" foi anteontem, mas lo de llróia dos credes es"

como o jornal sai aos sá- púriosl Vinde, vós todos,
bados, vá lá. Trecho dá a prosternai-vos junto a

'saudação a Bandeira pro- esta flâmula segreda: des"
,

ferida pelo então Major sedentaí-vog na linfa crís
Newton C. 'de Andrade talína desta Castãlia da
Mello, no dia 19.11.53, esperançal Ela vos há de
ria inauguração da sede da insufli;lr' novos alentos; há

Legião Paranaense do Ex" de vos inspirar a crença;
pedicionérío, em Curiti- há de vos 'fazer retornar
ba:' ao

-

bom caminho _ aque-
"
...Bandeira 'do Bra- 'le que conduz ao cumpri

sill Tu foste outrora o es- mento do dever para com

tandarte ovante que tre- a Pátria. . .
,

mulaste ao sopro de bri- "Outrora, dissenções fra
sas novas, de brisas es- trícída, _ seja nas coxí
tranhas. conduzindo pelo lhas gaúchas," seja nos

paulistano' impertérrito rincões mararíhenses. seja
que

' atirava de encontro nas "pl�gas pernambuca
às faldas dos Andes, o me- nas, ,seja nas montanhas
ridiano extremo do país! mineiras, seja, enfim .. no

FANAL DE BANDEIRAN- planalto paulista _ díssen-
1IBS! EU TE S.kÚDO!. ções fratricidas regaram',

"Tu' foste o sonho aca- de sangue irmão o solo
lentado pelos inconfiden- convulso da Pátria, e tu te

tes, o, I'Libertas Quae Se- humedeceste no
: pranto

re- Tarnen" de patriotas in- dos órfãos e das viúvas PT REÚNE-SE 'DoMINGO
sofridos! Musa. de Tira- inermes. Por momentos O Partido dos Trabalha- ,

'dentes!�Eu Te Saúdo! temeu-se que o.' tufão da dores de Jaraguá do' Sul_

. "Tu foste a inspiradora revolta te solapasse os
:

distribuíu esta semana nados moços da República mastros alteroros e se co"
cidade: milháres de exem

Baiense e dos rebolados locassem em teu lugar pa- pIares da' Comissão Exe
pernambucanos de, 1817, vi1��s, I locai�, fru�os .da 'cutiva Nacional, mosbran-'.
que se imolaram �or uma pmxao_ e da intolerência. do 'a sua luta na ConstíPátria livre! PGr ISto Eu Mas nao! A tudo superas" tuinte e 'denunciando a
T!e Saúdo, Minha Bandei- te. Amainados, os ódios, gravidade 'da 'situaçãorat ' ", .secaste em tuas Iímbrías atual. O documento pede"Tu flutuaste vito.l'iosa o pranto dos aflitos e aco-

a participação para-a con
nos pampas de Monte Ca- lheste em -tuas dobras ge-, quista do direito às ,40 ho
seres nas plagas inóspí- nerosas os transviados da

ias, o direito ao trabelho,.

tas de Ítororó. Avaí e Lo" íncompreensão . Hoje, há
o direito .de eleger o Pre

, mas Valentinas. e te içaste um lábaro' só. 'Um Brasil
sidente, o direito de mo

aos' mastros das belona- só. Um único símbolo do rar, o' direito à soberania
VElS que venceram Ria" milagre que foi a �omu" nacional, o direito à so.be"'chuelo! Em nossos días. nhão desta hetsróloga renía popular, O direito a
transpende outra, vez íron- imensid.ade geográfi_:a. ,E greve e liberdade sindical,
teíras. sucedeste nos mon- tu, auri-verde . pendão., es

o direito à aposentadoriates apenínos à signa _ do flâmula altaneira que dra-
e o' direito à terra.

.

. despotismo e da tirania, pejas desde os mais altos Nêste.domíngo o PT' rea-''demarcado os, lances ho" �umes de, T'l'lrrtu?urnaque liza reunião na Câmara de'
méricos 'de Monte Caste" as atanh��s serenas do

Ver_eadores, a partir das, 9
lo Montese e Fornovo!. " Jaguarão! És o -estandarte horas, com vários' assun-:'0 vós. lutadores de tá- im�nsodque l�scilas at'�. Ct�-' _ tos na. pauta, informe o I,das as horas, que, às ve- r�cla.s os a lseos a. an 1- presidente Luiz Hirschen, I'zee, parais na CUJiV� d0 ca- �os ou t� .,ret')Yces as ra-

_
.

\
';nho. semi-possmdos da Jadas fngrdas dos Andes maçoés! Pelo que prenun�esperança;, Ó vós. des� ma,:�stosOS! Hu, és â P�triaFias de um t:utu:o .dadi-
entes de' sempre, asa" uTIl!,:cada! ThI es a rute" voso! Pela contmmdade

�:rdote� do' niilismo, que gração de nossa grandeza, da ,vida pátria em t� sim

duvidais de nosso 'presen- de nossa força, de� nossa balIzada! _. Pela umdade,
te e de nosso, futuro, que cultura, de n?ssa crença, pela coesao que repres�n"

,

viveis da negativa de nós de . nOl)sa' fe, d� nossas tas! POR TUDO 1ST O,
."

e da ,afirmação esperanças! BENDI�A SEJAS, BAN"propnos, "

'

" t . I P 1 DEIRA DO BRASIL"de tudo o que prospera Por udo IstO. e o�que
,,' .,'."

I' -f nteiras' Ó vós, ico encerras de um passado de (De O Parallé� na FEB ,a eml, ' rto da" 'realidhde glóriasl Pelo, que signiH" do deputado Agostinhonoe as as ' '

.
.' "

-.-:

b' 'lel'ra· o' vós fariseus cas num presente der afu- JOSi'> RodrIgues),Rffi , "

\

quêneía, uma maior ín
t!,!rligaçãq entre empresa
e comunidade.
Durante sua realização,

serão mostrados cinco car

ros alegóricos e, muitos fi
gurantes devidamente ca

racterizados, bem ao gos
to infantil. Na ocasíão,
.como acontece aos vísí
tantes. mais ilustres, e em

meio a duendes, gnomos,
e outros colaboradores de
sua fábrica de brinquedos,
dirigirá, saudações 'ao, pú
blico presente.

-,--.

Clínica
-

Veterinária
SCHWElTZER
\vALDEMAR SCHWElTZERDR.

. Clínica de pequenos e grandes animais, G�fl:lr\gias, vacinações,
raio x, i�temamentos, boutIque. " ',.

Rua ,Jolnvllle, nf} 1.178 (em frente�ao Su,permercado Bteit�aupn
Fone 1'::·2548 _ Jaraguá do Sul _ Santa Catarina

----�--��-------�--------

,AGlNÁ· oi.

Posto de Vendas 'Mareltlo
Chäpé1l8, boné., .\'Üeu.s. ,aa,""SM, IbO.,

bermuda e cordas.

Em �r_te à fAbrica. _ Amplo ,_tacloaameate.

Spezia [Ida�
SEIUtAlUA E. SERVIÇOS ,DE TRATOR

Madeiras para conétruçêo e serviços de trator
. com profislioDai. altamente espeCializados. .

.

Rua Joio Jailuário AyrOIO, 7ft _ Jaraguá Es
querdo _ FODe 12�0300 _ Jaraguá do S�l ;_ se.

,
,

e
/ PERSIANA' • BOI • ESQ. OE ALUMitilO ....,

� R!o�L�!�U!�SC� \..
-

FONE:I0473'72.Q811 •

Persianas h9rlzontals e verticais,
box para

I banheiros.
dívtsões, toldos; portas sanfolladas, esquadrias

e cercas,eUl aluUlfnlo.
Consulte-nos! Fone '12-0995

ESCRITORIO JUlúDlCO

,

_ Jose, Alberto, Barbosa
Alexa·odre

I

Dellagiuslioa Barbosa
.ADVOG}l1)OS

Rua João MArcatto "l. ·13 _ 2° andar, Sala 204

Ja�aguá do Sul.

ELETROLAR
C�lfmerciar

,>

de Peças, LIda.
. ASsistência técnica em mäquínes de costura'

mdustríaís e dOUléstlcas, peças." acessörtos e agu- .

IhàS' em geral.
.

Oferece também assistência técmca autorizada
ein aparelhos Amo, Walita; Britânia. Black &

Decker, faet, GE, Eletrolux, Pame, Pandora; I:or
nos Lyer) além do mais completo estoque de p€
ça� e �cess6rios.

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

Jaraguá do Sul-SC

SUBA NA, HONDA

CONCESSIONARIA DONDA DA kÉGIÃO.' CO"
ME�CIO DE MOTOS;· ASSISTeNCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY. .

.
'

ENTRE NESTA HON D A DA MENE<:;oTTI
MOTOS E SAIA ,PILOTANDO A SUA MAQUINA.

'Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR.280)
.

Fone 72-2999. _ Jar�gu' do Sul _ SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Escritório Contábil, Barni
Oferecemos serviço de contabilidade em

, geral e essessoría especial às mitro .e peque-
'nas empresas. Desconto de 20% à associados.,
da AMEVI.
Rua Venäneío da SUva Po..to, 331 _ Ao lado da
Comercíal FlolllaDl'

,

,

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

'Advogàdo,s
Direito Civil _ Criminal .: Comercial,

,
'

Trabalhista .... Esportivo

Novo endereço
Do 91 _ Sala 1

Mar. Deodoro' da FpDseca

C 'h a 1 é'
IMOBWÃRIA E

ilEfUSBNTAÇOES, LTDA..
Rua Reínoldo Rau 61 ...: Fones 12-1390 e 72-2321

.... CRECI 6"3-J.

VENDE
Um terreno Com área' de 2.060m2, sito, a rua

Joínvüle, prox. .Portal Jguá.
Um terreno, com área de 208)m2 sito a Rua
Joinville, prox. Trevo de Schroeder ,

,

Um terreno com área de 433m2, siíto a' Rua
214 _ Jguá Esquerdo, prox, Grupo Escolar.
Um terreno com área de 500m€ elto .a Rua Ge
túlio Vargas, prox . Correio.
Um terreno com 45,00 metros de frEnte para \

'

?l' Rua Joinvílle, especialmente para Posto, de .

Vendas Comercial ou Industríal.
Um terreno com área de 90. OOOm2. a .

4.'OOOm2 do centro da cidade, prox Faculdade.
EM CORUP:Á
Um terreno com área de 9.340m2. sendo 101

I mettos de frente para BR-280, área lndl. e

.. ou Com!., prox, Fábrica Marlsol-Ccrupá-
,

,

Previna·se centra insetos em seu lar. Colo
que TELA em suas portas e janelas. Procure,'

SOCORRO CASEIRO,-
Pequenos reparos em sua casa _ serviços de

eletricidade e hidráulicos, consertos - de chuveí
ros, ferros elétricos, portas, janelas, etc. Colo.
cação de fechaduras, armários, prateleiras, Insta
ção de máquinas de lavar, secadores, ar condícío
nado, montagem e desmontagem de móveis, além
de outros serviços.

'

Colocamos cabos em panelas.
.

Compra e ven.
.

da de móveis usados e eletrodoméstíeos. -

Rua Reínoldo Rau, em frente a Disapel {ao
lado do Posto de Saúde). Recados: Fone 72.1869.

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecãnlcas:
e de Material Elétrico de Jaragua do Sul

ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL

Em cumprimento ao disposto na Portaria 3.150
de 30 de abril de 86, tornamos Público que a 16
de novembro de 1981 foram eleitos os compo
nentes dos órgãos de admínístração e de repre
sentação deste Sindicato, assim díscrímínados:
PARA A 'DIRETORIA

Efetivos:
Wilson Kohlbach. Lotário Fernando Fendrích,
Oswaldo Pereira.

Suplentes: .

Euclides Emmendoerfer, Renato Trapp, Iva- \
nír LOmbardi.

PARA O CONSELHO FIS'CAL
Efetivos:
Renato Raboch, AUeu Tarcíslo Garcia, Ro-
berto R.

I

de Oliveira.
,

Suplentes: .

-
.

_

'

R,oIf Botho Hermann, Brolt R. Hemschel, Guí
do Mundstock.

PARA Á DELEGAÇÃO FEDERATIVA
Bíetívos.
Wilson Kohlbach. Eggon João da Silva.
Suplentes:
Sigolf Schünke, Adelino Hornburg.

Os componentes dos aludidos órgãos serão em

possado, no próximo dia 27 de dezembro às 20:00
.

horas.
.

_

, I Jaraguã do Sul, 17 de novembro de 1981.
.

Eggon,Jo�o da Silva _ Presidente .

" "'"LEVE A, JARAGUÃ PARA SUA 'CASÀ"
.

Nossos produtos: Toaíhas de Mesa,. Panos de,
".

,/ Copa� -TeCidOS para, Cortinas e Vestuário;, estão
d,i�poniveiS no Posto de Vendas sitIO a DR. 280,

Km 54 - Guaramirim.

jamguá
< '

JARAGUÄ FABRL SA.

PÁGINA 10

/ lar·' das Flores
recebe 1 doação

I,

. A Agência do Banco do
-

Brasil
-

de Jaraguá do 'Sul
efetuou através do seu

gerente Adolar Jark, a ti
tulo de doação, Cz$ 100
mil,· destinados a constru
ção

.

do anctanato que a

Associação Assistencial
Lar das Flores edifica,
com área total de 4. 340
m2. São 60 apartamentos,
dos quaís 30, serão vendi
dos e 30 cedidos a idosos
carentes. A Associação
vem, sob várias formas,

-

tb.US€}l'l_ldo .os
recursos ne

cessario, para as obras,
.tendo recebido muitas
1'doações e no presente de

Isenvolve a campanha do
tijolo, que tem encontra
.do boa receptividade.

O, ancíanato, emborr: 1

.em construção, vai rece

ber até o dia 15 de dezem
bro QS· primeiros inqu: Ii
nos, o casal Fancísco St2C
keI, que adquiriu há dias
um apartamento em. regi
me de usufruto. Dos 30
apartamentos. a serem

.

vendidos, 14 já foram Co
locados, informa o presi
dente do "Lar-das Flores",
Moacyr Sens.

Informe Pároquial
PARÓQUIA

SÃO SEBASTIÃO
,

HORÁRIOS DE MISSAS:
Sábado, 11 h, em S. Este
vão; 18 h, em S. Judas
Tadeu; 19 h na Matriz,
S. Francisco eS. Cristo
vão e às 20h, na .'SS. Trín
dade. Domingo, às 1., 9 e

19 li na Matriz; 8 h 30
Com. São Luiz; 9 h Santa
Cruz 'e N. Sra. do Perpé-

. tuo Socorro e 18h N. Sra.
do Caràvaggio .

1110'8,
AUTOMÓVEIS -DE
PARTICULARES··

ICompra, vende, troca,

consígnação.
Rua Reinoldo Rau (ao
lado' de Lojas· May)

Fone: 12-2159.
\

--'""""""',.....--------" ,-,-
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..:::;.ÇORREIO 00·, POVO., .

-Sindicato das- Incbi$.trias . da Construção e; ,ciI9
Mobil1ê\"io tde Jaraguä do Sul

.

�1 Consulte -, nos
',' Seu u r OS· A� - G a r c i a·

'-.'

- Rua Expedicionário Gumercindo da Silva .1)9 90, }9 andar; Sala 2
.

Folie 72'-1188 _ Jaraguá do Sul.
.

.�============�==�'=-'=�=�-�=-==_'==,==�I====���==============�====�======�
-. Carros usad'os em estado de novo. 'e preço' de : usato

'.

.

Parati CL'- 85 - Aícool Passat Esp. 83-- Alcool Corcel II 80 - Gasol.

GÖLL
-, '. 85 - Alcoöl

.

1300 L
'

-75 - Gasöl. 'P--<Lmpa 4x4 86 - Álcool

Gol S Brasília 1.S . 80 - .Gasol . Chevette L 82, - AlcooI
'1300 L \;, ',' 'pel Rey GL 84 - .Alcool Chevette SL 80 - Gasol.

Passat L 8 Corcel II L
' 83 - Aié:oôl

f. .Marajó SL
.

81 - Óasol.

.•� ,:
Av. Mal. Deodoro.' n" 158 ., Jaraguá do- SúilSÇ�pón.. 72:í177, 72-1995 -e 72-2614

J _�; ••

. AS.SEMBLtilA.GERAL EXTRAORDINAiüA
" .' ,I;;' EDl$A�: DE CONVOCAÇÃO\.; ;_

.

:;d>.() . p�eSide:nté 'qa� �Ilii��de supra convoca' as, -tir"',
""mas .a:s-sb�iad�s' p<1i:a'se reunirem em Assembleia

, Geral Exttaöt'diIiária 'no dia 28 de novembro de
..

',1987, às' 18:00'hötas!.na sede socfa,l, paradelíbersr'
.

sobre a 'seguinte -O:RDEM.. DO DIA s.,
•

•
'. l."" '

•

.

�. -:- {)is�ussão e_apröiráção dàPrevísão 'Orçamen-:
/. --

·taria, para ö exercício' de. 1988.
.

Nãohevendó. à'hOrã:,�ciJpa 'mencíonadá, quorum '.

!egâl "para ínstalação da Assemblêía ein prtmeíra
'

..

convdceção, a mesma será realizada às 19:0@ ho-

·

.

r�s com 'â presênça de qualquernúmero de_'asSo- .

,dados. )' Jeragué ..
do Sul, 17 de novembro de 87,.

,

JO�s.'C�RLOS NEVES l;_ Presídérite

Sin(1icato das. In(l6��rias da Alirrientaç�ó '.

de
T

Jaraguá do Sul .,
.

� .,

.

A-SSEMBLEIA GÊRAL EX1.RAORDlNARIA
EDITAL;, DE CONVOCAÇÃO·:.-_;1

.....

O Presidente dá entidade supra convocar- ás fir-
·

. mas' associadas para sê reunirem em Assembléia'.
Geral Extreordínéría no día 28 de. novembro' de .

1987, às 18:00 horas, na sede socíel, para .delibe
rar sobre a' seguinte ORDEM DO DIA " >

..

....:_ Discussão e aprovação da Previsão Orçamen-.
tária, para o exercício de' 1988.

.

.

!'J'ão havendo, à .hora acima mencionada, quorum
l'egal para instalação da Assembléia em' prímeíra
convocação; a mesma será realizada às 19:00., flO
ras com a presença. de qualquer número de asso

cíados .L, Jaraguá do Sul, 17 de novembro de 87.

RODOLFO. HUFENUESSld3R _ Presidente

Síndícato . das Indústrias Metaíúrgícas, Meôânícas -Ó,

.

e de Material Elétrico de Jaraguä do Sul

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA'
-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
· O Presidente da entidade supra convoca as ,fir-

· mas. associadas para se reunirem em Assembléia
Ge�al Extraordínéría no dia 28 de nov-embro' de
·198?, às 18:00· .horas, ria sede ..social, para qelibe
rar .sobre a' seguinte ORDEM DO DIA
--- Discussão e aprovação da Previsão Orçamen-'
táría,

.

para,o exercício de 1988.
.

.

Não havendo. a hora acima mencionada, quorum

legal para instalação da Assembléia em.. prrmei
ra

.

convocação, a, mesma será realizada às 19.:00
·

horas com a presença de qualquer número de

associados. Jaraguá do Sul, 17 noveIIlp.�·o/87,'
EGGON JOÃO DA SILVA _ Presidente.

Walter Luiz ·.Ri'beiro
ADVOGADO

Rua João Marearte nO 13, sala, 305, .Pone
Fone 72-2875' _ Edifício Domingos Ch.odíní

.Jaraguá dO. Sul-Se.

: j -. e l'

-Ó;» ....',' PARTIDO DEMOCRAtlCO SOCIAL �])DS"-"
• .• o ,._ ..

'

Diretório Municipal de Jaraguá' .do Sul
.

.;. ';' :t:·" ...
. .: �

_ '. E D I T A L ..: .. t

..
,.

, .. CONCORJfENCIA, PÚBLICA N9' 05/87 . .»:

A PREfEITURA MUN1C.lPAL PE JARAGUA DO SUL 'faz saber' ài%'\'i ':'
.íriieressados' que encontra-se aberta�Concorrência Pública' N<_} 05/87, 'pâ-";

.

.

ra rece�er propostas com vista à alienação de óleo queímado. sucata .

de Ierro e pneus, pertencentes à Municipalidade, pelo prazo de 30 días.
.

comencerrameiito prevístaparxu dia 11 de dezembro de 1987.'
.

O Bdítal completo e demals informações poderão ser obtidas �na Secre-
.

.

taria Geral, Av. .. Mal. Deodoro da Fonseca, 247,_ no horário normal de
expedie..n.te.

.
.. I . ,

•
). ,I -1 '

Jaragué .. do Sul,">!! de novembro de 1987.

.:�URVAL VASEL _ Prefeito Munícipal.

r:
--

ESTADO DE; :Sf\_NTA CAl ARINA
. .

PR,Ef1l3ITUR,;\i l\.1UNICIPAL ,DE JARAGUA DO .sUL, '. t

. I
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i

i
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.1 P_ra nós,. seguro' não ..
é só garantia de riscos

Se.guro· é
Prestação de -SerViços

.
�

I
·1

I
I
,

"1 I
I
;

Moretti; Jordan & tia. Lt

.. ' ". --.----_
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Ja:raguá do S�l ,- Semana <Ie 21 a 27 de Nov�mbro /1987

Rotanaaos» "Unidos para Se!wr, Dedicados à Paz"

NOVEMBRO: Colégio Marista de Jara
Mês da Fundação Rot�ria guá, Coletor Estadual, Pres-
O Rotary Club de Gua- da Com. S,. Vendeli:no,

remírím, em comemoração rotariano e ex-Presidente
ao 'mês .de novembro, de- do R:C. de Gueremírím,
dicado ii. Fundação Rotá- um cidadão prestante às
ría. que neste ano está en- comunidades da região.
ganjado na Campanha Claudio fez parte da prí
Mundial "Pólio Plus", pa- meira turma de contado" ,

troeínou na noite de 23 de randos da Esc. Téc. de .

outubro/87; um' jantar 00-' Comercio São Luis, de Ja
nefícente no Restaurante ragúa, colega de íormatu- '

.Represa, que lotou 'com- ra em 1957 de A!tin�,Ber
pletaménte, pelo .interesse tol i. .Curt Jenssen (Ja. fa
que despertQu� Na' oca- tecido). Edgar Winter,
sião. sob a présidência de Frederico Guenther (comp.
-Amo Zímdars e da Comís- 'do Rotary Club' Guarami
são formada PoT Claudio rim, já falecido'), Cerhard
Tomasellí. Salim Dequech, Lessmann. Honório Tome
Isolmlro Corres e Osnil- lín, Iria Piazera, Luciano

, do Bartel. sob a coordena- DeIIÍarchi, Joachim Joes

cão de
"

Diomar Antonio ting,< Líno Voigt, Paulo
Soares, procedeu-se ao Morettí. ,O s ó r i o José

sorteio de um Fiat Uno e ScbreirlE�T" Victor Hoerner'
.. um televisor, a cores, pro- e' Terezinha Bettoli, quan

. pcrctonendo ao clube re- do Diretor o Ir. Evaristo;
cursos da ordem de Cz$ Patrono Ir. 'Mario, Pará-

,

269; 045,00, que foram des- ninfa ,E.V . Schmöckel
tínados à Campanha "PÓ- Inspetor Fed,. Altino Pe

lia Phis", Casa da Amiza- reira e ProfesseresRoland
de, Ação· Social e Apae. O Jahnke. Ir. Luis e Mu
clube. com esse movimen- rillo B. Azevedo., ,Lema
to inédito, contando, com da íormatura: 1�IUNFA
a participação de todos PELA CONSTÂNCIA.
OB seus íntegrentes, conse- Sétl corpo foi velado em

guiu inscrever dois, com- câmara ardente, com mís

panheíros para a Obtenção sa de corpo. presente 'e pa-
.ríos 'títulos de sócios lavras emocionadas do

"Companheiro Paul Har- rotariano Antonio Zimmer

ris" e que, por sorteio re- mann, .sendo dado à. se
caiu nos 'sócios Gerson pultur., n0 Cemitério da

. Boaventura Ferreira e Os- Paz. Aos 52 anos Claudio
nildo ' 'Barter. Os�' felizes deixa ,a esposa, Paula

ga;nhado:res dos prêmios Araujo Tomaselli. as fi

sorteados foram: Carme- 'lhas . Claudia, e o genro
.lind Dolsan e Osw.aldo Fe- Dário Schützer, Cladis,
lipe. Parabéns ao R.C. Carmem, Ca:r;la Caroline e

d�
.

Guaramirim e sua bra- dois netos.,) _

Va equipe. -o seu funeral foi assis-
FALECIMENTO DE . t.\do por rotarianos dos'
CLAUDIO "l10MASELLI dubes de Guaramirim. Ja-.
Repercutiu . dolorosamen- raguá do Sul,' Fpolis-Les�
te a morte, do. Camp. te e Massarand!lba e pelo
Claudio Tomaselli, em Governador do' Distrito,
acidente rodoviário" nas Marlo Souza.
proximidades

.

de Pirabei- . O Distri,to' 465 está de
raba, cerca das 9:30hs,; do luto pela morte do Com
dia, 14, ferindo a esposa e panheiro, Craudio

-

T1oma- '

filha. O' extinto era con- selli.
-

ceitúado empresano no (Da Comi.ssão çle Relações
Mun. de Schroeder, tendo Pl'Jblicas do Distrito. Ano
sido ainda" pro!essor nq 1981/88),
�-------------_ ..•_----------

CORRmó DO' POVO PÁGINA .12,

ESTADO DÉ SÀNTA ,CATiARINA_
PODER JUDICIARIO ,I , ()ij ,

COMARCA DE JARAGUA DO SU�
"

. -- �

JUIZO DE DIREITO DA 2a. VARA DA
COMARCA DE JARAGUA DO SUL

,EDITAL DE PRAÇA. -.,

,O Doutor Júlio César Knoli, Juiz "substituto em

exercício .na la e 2a. Vara da Comarca de Ja·

raguA do Sul, Estado de Santa Catarína, na fo�a
da Lei, e1;(;... ,

-,

,

, FAZ SABER, (em resumo o art , 687 do CPC(),
o seguinte: Venda em la. Praça: Qia 30.11.87, as,
8:30 horas, e venda em 2a. Praça: Dia 16.12 .. 87,
as 8:30 horas, por quem maís der e maíorIance
oferecer. WCAL: Edífícío do Forum desta Co-

.

marca. _ INDENIZAÇÃO N° �5114, em qU,e é Au
tor Frederico Ansbach e Réu Bdger A. Eipper.
_ IMOVEL A SER PRACEADO: _ 19) _ A parte

'. ideal, pertencente ao Réu Edgar A. Bípper, do
.
terreno situado no lado pár da esquina da Estrada
Isabel com ä Rua Padre Gabriel Lux, no municí
pio de Corupà,.' desta" Comam�l' fazendo frente
com duas linhas, sendo uma com 114,00 metros,
com terras de Affonso Toni e a outra em 190,00

'

metros com à Rua Padre Gabriel. Lux, travessão
dos fundos em '200,00 metros com terras de Ha
roldo Radüz. estremando pelo lado direito com
duas linhas, sendo uma com terras de Valdemíro
Perfeito de Aguiar em 498,00 metros €, a outra
com terras de Affonso lIoni" e do lado esquerdo
com terras de Curt Radünz.e Artur Martini em

906.,00 metros. contendo a área de 116.100,00 me
tros quadrados, sem benfeitorias,' registrado no
Cartório do Registro. de Imóveis desta Comarca,
sob n9 ,R. 1-8.280. __ Avaliado o imóvel' em: Cz$
2.902.500 _ (Dois milhões, novecentos e dois mil
e quinhentos cruzados). _ Nos ãutos 'não consta
qualquer ônus ou recurso pendente. _ Que' ficam
devidamente intimados o requerido EDGAR A.
EIPPER, e sua esposa' ETHEL KRAMMER
EIPPER, os condôminos "firma individual" de
ADA BAGGIO EIPPER. e seu esposo ROLAND
HERBER1!Q ERNESTo EIPPER e a usufrutuaria
JENY ELEONORA STOLL EIPPER, caso os mes
mos não' sejam encontrados e íntímados pelo Sr.
Ofícíâl de Justiça através de mandado. Dado de
passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vín-

,

te e oito dias do mês de outubro dô ano de mil
novecentos e 'oitenta e sete. Eu, (ass.) (Jurema
Wulf Sardagna)..!_ Escrivã Designada, o subscrevi.

, JúLlö CÉSAR KNQLL
Juiz Subst. em exerc. �a la. e 2a. Vara

·ClilDax

'ErJlides '

Outra
.� Hlffarlall '

çQm a avançada
.

idade
de 95,anos, falecéu no día
27 de outubro, a" veneran
da senhore EroÚdes Dutra
Haffermann, deixando "1

,

Iílhos, ,2 noras, '3 genros,
33 netos e 33 bisnetos. Ve- '

. Iada na Crlpte da Igreja
.

Matrii São Sebastião, o
seu sepultamento deu-se
no dia �8, no Cemitério
Munrcípal,

,

onde, 'repousa
&0 .lado do esposo, Carlos
Haffermann, farmacêutí
co conceituado que a an

tecedeu nà morte há trin
ta anos. Pana Erotides
era, muito conhecida e re- '

lacíonada em Jaraguá do
Sul,' tendo marcante .

par
ticipação comunitária, pra
trcando, sem nunca espe
rar recompensa, a carida- •

de, .a bondade 'e .0 amoj
ao próximo.
Ernbora católica fervo

rosa, como pessoa presta
tiva, foi uma das fundado"
ras da OASE�Ordem Au
xílíadora de Sen h o r a s

Evangélicas, participando
sempre das, programações

, da' igreja e, nas íestívída-
des. O filantropismo era

a sua' profissão de fé e

"ajuda! o próximo foi a es

tigma que sempre a acom

pânhou ao longo da vida.

Hoje. cumprida. a sue

missão terrena, descansá
na 'Paz do Senhor. Ouc
Ele a guarde e, que o ser

exemplo seja seguido.

Natal 87
Reserve o seú espaço,

para' a edição . natalina.
Mande sua :np.ensagem de
finaí·l:le.ano pelo "Correio
do Pqvo".· Informações:

Fone: 72·0091.,

Magazine
TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA FEMININA E INFA'�TJL
. \

JafaguA do ,SuÍ _ Av. Marechal Deodoro 260 Fone 72-0968

Guaramirim _ Rua 28 de A2osto, 1.334 _ F�n(', 13-U25�

OPPU'S
Vídeo Clube·' e "Locadora

Foto 'Piazera
. FoTO _ SOM e VIDEO .

Av. Mal. Qeodoro 252 _ FODe 72-0261.

-------_..;...---------.......;.__,-------:------� -_._-----

� LANÇAMENTOS. DA SEMANA
HIGHLANDER _ O Guerreiro ImoI1al (aventura) BlCI VOADORAS

-

(Aventura) CRIME' STORY
-(policiaI) ....: DRIVE·IN DA, MORTE (Policial) _ TAG o ,jogo assassino (poUcial) _ O ÚLTIMO
AMERICANO VIRGEM (comédia) _ MATAR e CORRER (Aventura) _ UM GESTO DE PAIXÃO
(Drama) _ ERRADO An A MORTE (suspense) _ .LEMBRANÇ� ,DO PASSADO (Drama/suspen
se) e o grande sutesso de bilheteria, com Rutger Hauér Â. ,MORTE PEDE CARONA (Thé ,Hiteher '

aventura)
-
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Jalaguá do Sul...,... Semana'lIe' 21 a 2'1 (Ie .Novem1)ro /198'1
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visão de Amadores da Li

ga Jaraguaense de Fute-
001. No domingo, día 15,.

Saem hlje,classificados do Pelldia

Grêmio Garíbaldí e Amé
rica vão decidir o título
do Campeonato da 2a. m�

no "Artur Müller" Trevo
Transp..x Braverde, 'Zonta
x Estoril, Malvice x Rei
dos Botões "A", Mec. Ra

bock x Jareguä, Atlético
x Frígumz, Unidos x Ban

gu, Fluminense x Rig'Mo
lha, Conf , Neuza x Rei

dos Botões "B" e Müller
'I.lrahsportes x Atlêntida.

o 59 Campeonato Aber-
I-

to de Futebol' de Salão
(Peladão). da SECETjDME/
LJFS, conclui neste sába
do a sua segunda fase, que
apontará oito equípe, den
tre .as vinte e quatro
atuais, para a terceira fa
se, que começá dia 24, no
Ginásio de Esportes Artur
Müller. Nesta semana,
onze jogos deram seqüên
cia nos dias 17 e 20 ao Pe-

. ladão e hoje, dia 21, a par
tir das 13h45, na última' e
decisiva rodada, \ jogarão

Esta promoção encerra
o ano esportivo da Liga
Jaraguaense de Futebol de
Salão e da própria Divi

são de Esportes .

A. Evasão· de AUelas
Lemos com muito pesar (98); 49 ... Concórdia (93);

a partida para Chapecó 59 ..., Itajaí (61); 6'9 _ 1Jm
do atleta, protessor e trei- bó (51); 7'! _ Chapecó
nador José Augusto Ca- ({9); 89 "'7 Lages (45); 99,_
glionL 'que por três lus- São Bento (36); 109 _ BIUS

tros .íoi para Os jaragua- que (33); 11'9, _ Joaçaba
enses o maís valioso dos (30); 129 _ Gaspar ,(2!.3);
desportistas que arrancou. 139 _ Criciúma (24); 14°

da letargia o esporte ema- Canoínhas (17); 15° _ Vi-,
dor em nosso meio, mos- deíra e faxinai dos Gue

trando nas competições' des (14); 179 _ Indaíal e

aqui dentro e íóra. do es- Caçador (11); 19° _ Tuba
tado de . que temos valo- Ião e Siderópolis (9); 219
tes em condições dê com- _ São José (8); 22° _ Ca-'

petir em igualdade de pinzal e Jaraguá (7); 249

condições com Os maiores Pomerode e HÚó (6); 26°

expoentes. Em Santa Ca- _ Três Barras, Agrolándía,

I tarina, por,muitos anos, Xanxerê e Benedito Novo
. impusemos o respeito dos (4); 309 _ Morro da Furna

nossos atletas pela capa- ça, Barra Velha, Saudades,
.

cidade incontestável, de São Miguel do Oeste, Pre
um dedicado treinador. As sídente Castelo e Salete
medalhas ajudaram o dar (3); e 369,-,- Laguna, Mafra,
'o merecido brilho dos São' Joaquim, Curitibanos

competidores,fruto da per- e Nova Veneza (2).
severança que só um bom' Ah, meu Deus! Quando

professor sabe impor aos é que a municipalidade, o
seus alunos. Com, o Prof. comércio, indústria e oS

Caglioni partem, também, clubes vão começar a ra

Camélia Holzinger que cioinar em termos de ter

t'dntas glÓrias trouxe, pa�a ceir,o parque fabril diver
o esporte jarag�aense, sificado do estado e �r
uma das'mais perfeitas e ceiro maior arrecadador

festejadas atletas com que de ICM em SC? '

o município já pôde con- Concórdia já mostrou
tar. Mais um valor ge- nos JASC o que se pode
'Iluinamenle ,jaraguaense fazer quando se tem von-'

que se afasta de sua terra tade, coragem e determi

natal, ,PQr que aqui nã� lhe ilação. Chapecó, com as

çlão as condições de de- aquisições, sairá do hon

senvolver as suas qualida- ,rosa 11.'! lugar, Com a ante-
_

des' de perfe.tta (itleta na cedência de 12 meses, pre
sua especialidade. Outto parando: o seu plGmtel de

valor que desponta e_ que atletas para fazer a "bar
déu no:;> últimos .Jogos ba" -em muitos municípios
Abertos de SC a única me- tidos como bichos papões.
dalha, de ouro - Ademir E nós?
Roesler _ forma o trio que Santo Deus, não dá p'rá
haverá deixar uma lacuna acreditar! Onde

I
está a

dificilmente ,preenchível. Grandeza pelo Tra'balho
Vale a penÇl. a �ranscri- do nosso brasão?

ção da pontuação, dos Estou triste, muito triste

JASÇ: 19 '_ Blumenau (193 com a. insensibiJlidade de

pontos); 29 _ Joinville nossos mentores maiores.

(169); '::Jli! _ Florianópolis Fritz von Itapocu
--- --- ..----'-

CORREIO DO, POVO PÄGlNÄ 18

com os resultados Garibal
di 3x1 Rio da Luz e Alian

ça 1x2 América, válidos
pelo, quadrangular final, ESTADUAL AMADOR
conheceram-se as equipes :0 Botaíogo, já classifi

finalistas que decidirão no cada, colheu"bom resulta

dia 29 deste, mês ou no do no final- de - semana

dia 06 de dezembro o tí- passado; ao empatar com

fulo, 'no Estádio Max Wi- a 'Lupy, em Joínvílle, a 1

lhelm, escolhido pela sua gol. O Cruz de Malta ven

neutralidade, onde a Liga ceu, o
- Atlético de S�

Jaraguaense de Futebol Francisco (que não compa
pretende realizar U.IDa fes- receu sáQaßQ à tarde)' por
ta para encerrar o ano ,WO. As paIWidas finais

esportívo . do returno são: , domingo
.Na preliminar será. decí- � Cruz de Malta x Bota-.
dido o -título da categoria fogo e Tupy x Atlético.
aspirante, que domingo O adversário do Botaíogo,
teve 'Uma partida apenas: na próxima fase do Esta
Aliança 2x1 Olípê..'Neste dual Amador, será o Xa

sábado, dià·.21, jogarão ranga,' de Rio do Sul.
�--------����=-------��--

COMEÇAM AS OBRAS DO GINÁSIO DO SESI

A T,EL Engenharia e

Obras foi a empresa ven

cedora da concorrência
pública para a ,edificação
do Centro Esportivo do
Sesi de Jaraguá do Sul e

já iniciou a: montagem do'
acampamento para o iní
cio efetivo das obras, que
têm prazo de conclusão
em 180 dias' úteis. Cons
tam do Centro Esportivo
Um gínésío de' esportes,
canchas de bocha e bolão,
churrasqueira, recr-eativa,
campo de futebol suíço e

sala de ginástica, que vão A Weg Motores partící
proporcionar ao trabalha- pa neste sábado � domín
dar jaraguaense várias go, em Blumenau, da fa

opções de lazer. Será cons- se estadual da Olimpíada
truído anexo, ao Centro Sesiana, no futebol de cam

de Atividades, ria rua pö.. Tiambém Rosane Men
Walter Marquardt. garda, .no tênis de mesa
De outr.a parte, com a feminino, da Weg Moto�

partdcipação de 11 empre- res, participa em sua mo·

sas,.o Sesi realízou dia 15 dalidade.
"

VlEIRENSE GANHÂ TOR NEIO'EM lTAJAl
O Clube de B,oi,ão 81, "A", 1.433 x1.392 Caça

da Sociedade' Vieirense, e llro e 1.428 xl. 379
encerrando a sua parqci- Vasconcelos Drumond.
pação em c()mpetições'

,

nesta temporada, foi o Este Torneio mar.cou a

vencedor do' 4° Torneio E;:stréia de Ademar Bran

Elizabet Konder Reis, da denburg (A m b a) como

Soe. Cultural Assist . 1).- treinador., Da conquista
radentes, de Itajaí: dispu- participaram os bolonis
tado de 13 a 15 passado. tas Karsten, Jaime; Amba,
De forma invitta, somou Sebastião, ,Güths, Antônio
12 pontos, com 8.507 pa- Berns, Ingomal, Riedt
litos derrubados. Seus re- mann, J;>atricio e o ga'roto
sultado'S foram: Vieirense Omero Müller. Jaime te
l .371 xl. 370 Paysandu, 've a melhor' média do
1.412 x 1.358 l;iradentes Torneio pela sua 'equipe
"B", 1.464 x 1.305 Glória, (2Lf,2 7). ficando na tercei-

11.�99 x 1.316 Tiradentes ra colocação no geraL

Olipê x Aliança � dia 22,
Guarani x América.

o Torneio de Pesca de Ca

niço, sagrando-se campeã
a Moretti Jordan, vice

Marisol. 3° _ Menegottí.
49 _ Mannes e 5° lugar
Neves. Em Florianópolis,
no I Campeonato Estadual
de Xadrez, representando
o Sesi de Jaraguá do Sul
e a Weg Motores, Paulo
Pereira e Siegfried Kreutz
feld' obtiveram, 're,specti
vamente, a terceira e a

quínta colocações, consi
deradas muito boas.

Imérica e" Garibal'd'i vão decidir ,a, Segundala
......----------

'Escr.itório Contábil Garcia
CRC-SC sob n9 0075

Escritas fiscais e contábeis

Imposto de Renda'

Registro de ,Micro-Empresa
I \

\
Confira a' eficiência de nossos serviços.

Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

O'lis loques
o

.

fundista Luiz :RÓ"
berto Pereira, da DME ds

Jaraguá do, Sul, foi .o prí
meíro colocado na I Pro
va Rústica das Flores, dís-

'

putada na manhã de do

mingo, em Joínvílle, com

187 participantes, Bum

percurso de 8.300m. An
tônio S.M. Fortes' foi o

161.'! colocado, Beto val
participar néste domingo,
di� 22. em Florianópolis,
da Meia Maratona de
Santa Catarina, prellrat- _

nar da São Silvestre, que,
classificará dOis atletas
para largar no primeiro
pelotão da S5, na noite de
31 de dezembro, em São
Paulo.

_ A Liga' Regional de

VoliboI. e Basquetebol,
iniciou día 20 (ontem), ne
Beira Rio, uni Torneio de
Vollbol Adulto, que con

tinua nos días 21, 22, 21.
28 e 29, encerrando a tem·

porada. Participam no

Masculino _ Sípaca/Coso
mos, AGV, São Luis' e
Lombardi, e" no FemInino
AABB, Centro Bduc. Evan
gél1co, Teresa Ramos, Na
jas, Ind. Reunidas, Clube
das Doze, Raio X, Sake e

Helga-Mar,
_ Nos, d.as 12 e 13 de

dezembro está 'prevista
uma. prova de canoagem
(com caiaquesj. partindo
da ponte Abdon Batista,
em Jaraguá do Sul, com

destino a Barra Velha, na

praia central. A testa' da
organização está Ruy Les
smann, ,com quem pode
rão ser mantidos contac

tos para participação, na

Câmara de Vereadores"no
horário de exped:erite.

_ Bandeirantes 7x3 Ve·
teranos, Internacional Ox5
'CI'uzeir9, Jilventus 8x4
Ol�mpico ß, Grêmio To
ma'Selli 2x1 Desportiva,

.

Intercontinental 2xl Olim
pico A e Coremaco O x 1
Falcon, foram os resulta·

"

dos da 4a. rodada do
Torneio de Futebol de
Salão da CME de S_chroe·

, der, que encerra a fase no

dia 05 de dezembro. O
Torneio de Tito ao Alvo
terá rodada 'Somente no

dia ,29 próximo.
_,.,- A Divisão Munic!pal,

de ,Esportes, segundo o

seu çlitetor, Raul Rodri

'gues, organizará na pró
xima temporada (88), o I

Campeonato Aberto' de ,

Futebol de Campó Femi
nino. Neste sentido, alerta,

,

os, clubes para que, prepa
rem seus plqntéis. O cer

tame será reqlizado com

qualquer riúmero de equi
pes inseritas.

J

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,
'

Criticas.e 'denúncias marca. as' sessões'da CAllara. TCE ê êonvocada
"..

. I
'

_

\

Por 8 votos' contra 6, foi municipal e' especialmente
rejeitado <r projeto-de-lei o 'secretário da Adminis

que denominaria a R. 331, tração' Ivo' Konell, , qualífí
.de Expedicionário Alfredo cado por Vegini de "safa

Behnke, de autoria do ve-. do e covarde". Errol Kret
reactor Luiz' Zonta. "geran- zer também lamentou a

do, em consequência, dis-
'

nota publicada na 'ímpren
cussões acirradas entre O' sa, de autoria de"Konen,
proponente .e' o vereador 'que chamou o Legtslatívo
Adernar Winter, que ale- de. incompetente, ferindo

gou "ter entrado primei- Os vereadores .de todas as

.ro" com projeto nominan- bancadas.
I dç a citada rua, porém, Indicações foram apro

,

sem o protocolo. A sessão vadas. O presidente Orí
,

de segunda-feíre foi mar, ,val Vegini solicitou do

cada corn críticas e de- Tribunal. de Contas uma
núncías, sendo alvo prin- auditoria na Prefeitura,
cipal dos vereadores, José por entender haver "gra-
'Gilberto Mene1 e Orival ves irregularídades" no

Vegini a adminístração trato do erário público. E;

Irei'Ramento é ula ,das - metas de Schü,nke na ACIJS'

I ','

Tlomou posse dia 18i
quarba-Ieíra, em solenida
de realizada no C.A: Bae-

,

pendi, a nova diretoria da

Associação Comercial e

lndustríel ríe Jaragué do,
Sul,' com mandato até

março de 1989, presidida
pelo empresário Sigolf
Schürike. Durante o ato,
o Diretor Regionij:l do Se

nai. 'Dr. Célio Goulart,
foi agraciado, com o díplo- \

ma 'de sócio-benemérito
da AClJS; .

pela 'sua partt
cípação' efetiva na implan
tação e consolidação do
Centro de Treinamento
do·Senai.
Sigolf Sch'Unke, que re-

'cebeu a presidência de
A1idor Lueders, destacou
dentre as suas metas o

treinamento \ gerencial,
assim como agilizar as

atívídades de cada comís
são formada, para a busca
de uma maior aproxima
cão da' classe e de uma

maior participação da entí
dade nos problemas locais
e regionais'. Os líderes de
cada comissão, que poste
ríormente escolherão

/

seus
,membros, são: comissão de
treinamento Mauro Koch,
de turismo, Célio" Cristo- O aumento do quadro A recente visita do go- novas luzes sobre o assun-

vão, de segurança José associativo e visita "h;). 10-" vemãdor à Crícíúma com to, quando à deputado da
co" a's empresas mostran- o seu, 'secretariado para oposição Leodegar Tíscos-

Carlos Neves, de infra-es- ... , .

do O qu e, a ACIJS e o participar do Seminario ' ki criticou o governo, la-
trutura Vicente Donini e .. e

que oferece para fomen- Regional Permanente, comi ment,ando que 'o Governo
,de rodovias e .transportesl .' , "

, Durval Marcatto. 'tar .a participação e a re-: o objetivo de fazer ava- do Estado não tenha con-
, fI-, presentativídade da Asso- Iíeção do ,programa de templado o vale do Araran-

O novo presidente da cíação, além de encontro governo e traçar metas guá na condição de Mi-
'AClJS pretende, também" de empresários, constam para o próximo semestre .crorregião .

/'

despertar em cada �mpre- no rol de metas da nova 'de' administração, trduxe Segundo ele, as iriformà-
sa ações voltadas à segu- presidência'. uma novidade que até ções são do Secretario -do
rança e higiene no traba- agora está sendo mantida Trabalho e Desenvolv;-
lho,' através de cursos e

f
'. ), no maiôr segredo. mento' Social, Da n iI,o

palestras, cU�Os contactos
.

ICISe, 'reune-se S,abe:'se, por exemplo, Schmidt, prestadas r,1O mu- I

preliminares Já vêm man- que o governo, logo nG nicípio de Maracaja. In-

�el' "'6Ulrl-II·'I·1 começo de março tento'U felizmente, diz o secr.etá-
II moditicar' o, critério das 'rlo, na estrutura do Esta·

microrregiões, reduzindo- ,do permanecem a.penas 14
A F�deração das Asso- âS a 14, o que levantou Microrregiões (o' grifo é

dações Comerciais e In-, uma onda, de protestos nosso)'.
'

dustriais de Santà Catarina, por parte dos municípios Sera que o gövernado.r
(FA:CISq, abriu ontem, que ,ficariam com suas en- ,e sua equipe, também nes

sexta-feira,' em Guarami- tidades extintas ou para� sa área éstá desconhecen�
rim a suá quarta e última li4ddas, sem ação e pödér, dó, os anseios populares.
r�união trimestral" 'com a' at:reléindo-se essas microI-

_

as_ entida!ies que até ago

presença de líderes em- regiões a' outras, como ,se- "Ia sempre foram honradas

presariais de todo 'O Esta- ria a AMVAll - Associa-, como representativas" das'
do e do !'.1:inistro da.: Ciên- çâo dos Münicípios do regiões, que re'presentam? I

,cia, e" 1\ecnologia, Luiz Vale 'do !tapocu. :Este se- Mais recentemente, elll

Henrique da Silveira, que 'manario produziu uma' Joinville, Seminariö idên-,

palestrou sobre "Consti-' série de artigos, mostran- ticÓ' teve lugar e muito se

'tuição e 'Moroento' Político do que, o governo não es- falou, apenas não se ex-

\ Atual". Neste sabado, ,o téiva' dando a iRterpreta- plicando o ,que acontece

Conselho Diretor da FA- ção nãscida da vontade com a AMVAU.
CISC se reúne' para de- de povo, modificando-a ao 'Será 'que '�stamos na

liberat, dentre outras, so- sabor de tecnpcratas. condição de uma polia de

bre as proposições apre- Temos lembrança que' .oride se tirou a correia?,
I sentadq,s, exposição sobre, o pr�sidente dà 'AMVALI Esta na- hora do presiden.: '

a situação do. sistema d,e 'protestou vivamente' con� te' da AMVAll dar as

telefonia no Estado pela tra a medida e um deputa- explicações ao povo desta -

diretoria da T'elesc, CQns- do' da região teria até re- regiãa, para, I'aber si; de

tituinte, criação de novas cebi'do como resposta do fato, estamos sendo Iesa

Associações e reat�v9ção governante catarinense, de ,dos, em nossos direitos, Olt
...das existentes, além de que I).ão deveria se preo- é o Secretário' Danilo

outros assuntos., Sera en- cupar muito com o assun, : Schmidt que esta diz,endo
cerrada tom um almoço e to, dando a entender q:ue invet'dades ao deputado
dißtribuição de b'rindes de' O· problema ficària' em ba- reptesen.t,ante, do sul do

produtos industrializados' nho maria.
'

estado.
em Guaramirim. Eis que, agora, chegam Evi Sinsval _ 11/87.

também, teve aprovado'
requerimento convocando
o presiqe.nte da, Arsepum,
Lorival ,Pellin, para .pres-
,tar esclarecimento em

que e como serão gastos
,

os Cz$ 900 mil que a Pre
feitura pretende repassar
àquela Associação, con

forme projeto' em trami
tação ne Câmara. Vegíní
solicitou, igualmente, ao

DNER, q, retirada da bar
reira da BR-280, trecho
Jaragué-Corupá, assim co

mo reivindicou a cons

trução de Uma escola pri
'mãríe, teleíone ,púl;:llico I

e

um abrigo na 'parada de
ônibus na Vila' Amizade.

Adernar Winter sugeriu inquiriu quais as obras de
ao Executivo a criação de expressão dç governo mu

um ponto de táxi no. Gq,- nicipal, "que só faz, calça
ribaldi, ,r próximo da Igre" mente de péssima 'quali
ja Santo, Bstevão snquan- 'dade e ainda o povo .pa
to Errol Kretzer propôs I 'ga". Criticou' também o

envio de mensagem corr- íníormatívo "O Munícípa
gratulatörta a udo Wag-' lísta", sugerindo que' se
ner, pela sua ascensão a mudasse o. nome para "O

presidência da Federação Politiqueiro", "onde nada
dos Diretores Lojistas de de .bom apresenta, apenas
S. Catarina e, "a Sílvio faz politica para um indi
Santos, Sistema Catarinen- .víduo que na qualídade
se de Comunicação e pre- de candidato a více-pre

,

feito. Vasel, pela instala- 'feito numa chapa .em 82,
'ção da 'repetidora da 1t;V nem 3 mil votos conse

"planalto (SBT� em Jaraguá guíu e hoje se proclama
, do SuL 'Ele pediu ainda ao "rei do município".
Executivo que os bancos, ,-

externos da rodoviária se- Vegini voltou a confir-
jam substituídos, para dar mar denúncia dé paga

'm�ior conforto aos passa- 'm'entos ilícitos de empe-
geiros.

I
nhos, afirmando que a no-

CRITICAS ta de." mão-de-obra de

tendo. Da mesma forma José Gilberto Menei vol- Cândido do Prado Flores

deseja estabelecer encon- tou 'a denunciar' 'secretá- . era fria, extraída pelo ve

tros frequentes' com os rios munícípaf, que esta- reador Ademir Sprung, de

'sindiçatos patronais, pera riam' faz�ndo uso da mâ- Massaranduba, cujo di

que haja uma uniformida- ,quina admínístratíva para nheiro foi usado pa,ra fa

de de lingüágem e de tra- uso próprio e lançou
I crí- zer campanha política.

, tamento com OS síndícatos. ti-cas ,a discriminação com "Mas o Tribunal de Con-

profissionais, principal-' que vem sendo tratado e tas vem aí", .disse,
mente nas negociações' 'C'018 I val- a', nassa AMVALI 1.'coletivas de trabalho.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




