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'Decoração -lata
lila ·10 'dia 1

'

A decoráção natalina
nas ruas, praças e jardins
centrais da

.

cidade será'
acionada / no. dia 7 de de

zembro. coincidindo. corri
a data em que o comércio
inicia o. horário. especial
de natal. Na- restauração
das estrelas,' reposição de

lâmpadas, aqutsíção de
fios e' demais- materiais
utilizados, foram írrvesfí
dos 'cerca de Cz$---50.0- mil,
"dos quaís o CDL participa
corri Cz$ 50,mil e, para a

manutenção da. iluminação.
durante um mês, o custo.

previsto. é de Cz$ 120 mil.

A ornamentacão. além
do ' embelezamento. da cí

dade, proporciona o. viven
ciamento do. espírito nata- -

líno em sua .plenitude-

Sesi elcerra

cursos·
o Centro de Atividades

.do Sesi de Jaraguá do Sul
reaUzará no dia 2 de de

zembro, quarta-feira, às

19h3Õrilin, no Clube Atlé-
"

tieo BaependL 'o encerra-'

ménto dos cu'rsos de Edu

cação F51miliar e Ativida
des Culturais, que compre"
endem Modelismo ein Te
cido. Plano. e Malha. Corte

�

e Co�tura; Bo.rdado. à Má-

,quina. Vio.lão e Formação.
Musical, o.casião em que
serã:o entregues ce�tifica
dos ao.s participantés e

,

realizaçã'O de uma expo.
si.ção e desfile, mostrando
o.s trabalho.s realizados
durante os respectivos

" cursos: Po.steriormente as

""(i!pncluintes e convidados
serão recebidos com um

coquetel._

, O comércio, de manei-: exagerado à Nação. situa
ra geral, neste período. ção que só mudará quando
pré-natalino, tem registra- o. governo federal der ex

do. vendas aquém - das ex�, plícações
. à'

_ população e

pectetívas, em- função da efetivamente. cortar o. dé

Jperda do podei: aquisitivo fícít público, uma vez que
da população, em decor- de palavras e. promessas
rência da política salarial vazias o povo' está satu

imposta pelo governo fe-. 'rado e espera urna efeti
deral- A pior crise, no �n-' . va ação para -se motivar.
tanto, é a crise de credi- O pensamento. é do presí
bilidade do governo, que dente da Federação dos

transmite, l!-m pessimísmo Diretores Lojistas de San-

Gu,aramirim ,ganha a Rádio Patrulha

. ta Catarina, Udo Wagner.,
que aponta as eleições'
para Presidente 'da Repú
blica como um bom fator
para motivar a ,população.,
"muito.

-

embora isto não
venha trazer a solução pa
ra os ·pro.blemas", asseve

ra.

Wagner adiantou que no

dia 9 de janeiro, 11,0. Dímas
Park Hotel, na. Capital,

- acontecérã .o 22° Seminá- -00- Execu'tl·VO·
.

rio
-

Bxtraordináârio dos
'

-Ó,

SPCs. No dia -anteríor, os Com o emprego. de 2.500
21 membros do Conselho ,

sacas' de cimento, foi .con- ,

Diretor' da Federação. reú- cluída a concretagem do.
mação em fundação. Da nem-se para. dentre ou- . acesso às repetidoras de
,mesma forma o projeto de tras, uniformizar. á língua- TV e as rampas de VÔQ
reforma admínistratíva te-

. gem do. lojista. catarínen- livre, em, sua parte mais
ve à sua primeira etapa, se, definir a assistência _

elevada, permitindo, ago
concluída com a ímplan- jurídica da Federação, di- ra, uni _ acesso fácil com
tacão do Estatuto do Ma" vulgar a- relação de cur- qualquer veículo.,· além de
gístério; estando. previsto. sos e palestrantes e, tarn- eliminar a manutenção. A
para 88, a reorganização bérn, acerter a' continui- inauguração aconteceu na
interna da Prefeitura. dade

.

da campanha de quinta-feira e o. acesso pa-
- combate ao. déíícit públí- vimentado viabiliza tam-

co. bém a exploracão turístí-
O Presidente da Federa- ca do local.

.

ção Lojista já acertou a' Em sua viagem à Capí
agendà para os próximos 'tal, .esta semana, o. prefei
días. em que participará to Durval Vasei entregou

.

das transmissões de car- projeto a Secretaria dos

gos de diretorias nos Transportes e Obras. pleí-.
CDLs: 2! 12 em Curitiba- teando à pavimentação de

ncs, 3/12 em Blumeneu. 30 quilómetros nos acessos

5! 12' em Indaial e 12/1,2, aos bairros da cidade. Na

em 'I'imbó-
_

STO, obteve info.rmações,
de que as obras da rodo
via Jaraguä-Pomerode de
vem iniciar em março do

.

ano. que vem- Na Çelesc,
tratou

.

sobre obras em

po.ntas de ·linhas, que, a

empresa deve executar,
através da ação conjunta
'com a municipalidade·

'

Ontem, sexta-feira, Va
seI reto.rnou para Florianó
polis, para assinatura' de
co.nvênios, no.s valores de
Cz$ 123 mil destinados a

ho.rta comunitária e Cz$
500 mil para a compra de

.

um microtrator e imple
mentos. O Chefe da Exe
cutivo. informou ainda que
o Município. recebeu Cz$
1 milhão do Fundo. Naci-o

nal, de Desenvolvimento da
Educação., para as obras de

aiardinagem junto. a Fun·
dação. Educacio.nal Regia-'
nál Jaraguaense (FERJ\.

à Ceiesc,-,a implantação de
luminárias nas ruas 253.
Elisabeth Vieira e José Po·
mianoskh pedido idêntico

que, fizera Marino Lenzi,

para iluminação pública
nas ruas 359, 470 e 471. O
vereador Luiz A I b e r to.

Oechsler, reivindico.u a

linha de en�rgia Jaraguá- I
Guaramirim, na 10.GaHdade
de Ilha da Figueira.

çãO da Rádio. Patrulha em

Jaraguá do Sul; aprovou'o
projeto que dá nova clas

sificação as avenidas e

ruas para efeito de cálcu
lo do IPTU; aprovou o o.r

�amehto. plurianual de in

vestiment_os' 88! 90 ,e o pro
jeto. do novo cálculo. da

TlP (Taxa de Iluminação
Pública), que está sendo.
cobrado sobre a Unidade.
Fiscal Municipal. e que
passará para cobrança so ..

bre a' tarifa de ilumina

ção..

. .

Comê'reio na expecta,tiv8 ,e' preocupado aguarda, a reação. nas vendas,

A Câmara de yereado"
res de Jaraguá do. �ul en',
cerra dia 30, segunda-fei
ra.:'o períoclo ordinário d�
sessões; co.m muito.s prp"
jetos-de-lei pendentes a

'espe�a de análise e vota/ .

ção. Na quarta-feira, o.

vereador AlJniro Farias Fi"

lho propôs ao Executivo, o
envio a Câmara de pro"

jeto ampliando o. ho.r�r�o
de atendimento bancano.

'd�s 10 às 16h39, a exem

plo do qu� ocorre nas prin
cipais cidades .do. Esta,do..
Almiro' solicitou, tambem,

A Natureza é de t�d.os Nó�. Não' de�tma e impeça

a sua destruição. O futuro depende de nós.

Fruto . do. convênio fir
mado entre a Prefeitura

Municipal e ó Governo do.
Estado, será 'instalada na

. próxima semana uma guar-Inição da Rádio Patrulha
em Cuaramirím, trazendo,
a pnncípio..orto novos po-

'

liciais e uma Viatura pa-
-,

ra guarnecer _a segurança-
da cidade- A municipali- A g u i a r informou ao

dade, segundo o convênio, "Correio do. Povo" a con-

caberá o. repasse mensal' clusão de uma ponte de

de 10 MV:Rs (Cz$ 8m de extensão. em con-

10.995,00) 'e o, pagamento. creto armado, na rua Pe-

do aluguel da sede do
.

dro Franciscó Klein: e o

( gr'l!pamento., numa resi- início. da cbnstrução do.

'dênci'a defronte o Salão. Jardim de Infância Bom

Diana. , Jesus, com 422m2" defron-

O prefeito José Aguiar te o. Hospital Santo. Antö
entregou à Câmara de

I
nío. com quatro salas e

Vereado.res,
.

projeto. que I
demals dependências. Gua

reorganiza o Hospital San- , ramirim. também, entre- JARAGUÁ NA

to. Antônio, transforman- 1 gou à UCRE1 uma quadra EXPECTATIVA
-do.-ö €ffi autarquia municí- ,I de esportes construída na Os lojistas de Jaraguá
pal, alterando. o projeto ori-I EB Alfredó Zimmermann, do Sul: segundo o presi
ginal. que previa a transfor no· Bairro. Avat

,

dente do CbL. Bruno Brei-

Câmara encerra ano' cO'm "muitos pro'ietos pendçntes

O Legislativo. aprovo.u,
.

esta semana: projeto auto' I
rizando à reno.vação. do.'
convênio. para a manuten- I

- ,------------

thaupt. 'estão, na expecta
tiva e -, preocupados com
as vendas de natal; que
ainda não começaram a,
acontecer. Bruno. acredita,
no entanto. que nas duas
'semanas .que antecedem o.

natal deva haver uma rea

_ ção "e tirar o lojista. do
sufoco. em que se i encon

tra".

IRll'MI fxpositºres Cromados

ryfovimentação 'Industrial'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"

Gente' &
ção. e' conclui-se neste
sábado, com a' composi
ção, o XI FECAJA-Festi-
"val da Canção Jaraguaen
se, no "Artur Müller", às
20 horas: Um total de Cz$
40 mil' em prêmios serão
distribuídos aos concor

rentes.
_ A Associação de

Advogados de Jaraguä do
Sul, em comemoração ao'

Dia da Justiça; marcou pa
ra 8 de dezembro. às 20
horas, no Beira Rio, Clube

d\ Camp-o, um jantar co

memorativo 'que reunirá
a classe e os convidados.
_, O coordenador Rei-

. ner Medro e o presidente
da ACIJS Sigolf Schünke.
convidando para a entre

ga de diplomas da primei-'
ra turma do Ciclo de Es
tudos da ADESG, dia I l.às
20 horas, no Salão do Ho
tel Itajara. »<

_ A Marisol S.A Ind.
do Vestuário encenou on

tem.idía 21, às 15h, no au

ditório da empresa, ó pro
grama Integração Escola
x Empresa. Na seqüênela
serviu-se um coquetel, oíe
recído na SER Marisol.
_ O Grupo 51;\ feírinas

da OASE, vai realizar no

'dia tO,::>, às 15 horas, Bazar
e Café Bínvo Beneficente,
no Salão da Comunidade
Evancélica-Centro. O ba
zar funcionará a partir das
9 horas. Cartão para o ca

fé-bingo Cz$ 50,00.

- .-._--_._..:.. ... _ .. -----,-_._--
"--_-_._-_--. _"

--'---.)_._---�--
--_._

. Ca:rinf)oso
A ROUPA INFANTIl

Av. Getúlio Vargas n? �7 _ Jaraguá do Sul-Se.

-'
--.---._ ........� -_

Informações
-

'

�
_, A, Casa da Amizade,

,

que tem na presidência a
Sra. GilIian Hermann.pro
gramou dara o dia 10 de
dezembro-no estacíona
mento do Sup. Breíthauptj
na Reinoldo Rau, o Bazar
.de Natal, com venda de
bolachas, toalhas e outros.

_ Lorival Pellin. presi-.
dente da Arsepum. convi
dando para o baile mar

cado para o dia 18 de de

zembro, no Juventus. com
o Musical, Diplomatas, de

Corupá. Durante o baile
serão sorteados vários
brindes,

,

_ A Comissão Munící-
pal de Defesa do Meio

Ambíente de .Jaraguä do
Sul aprovou o envio de

congratulações a Artama
Metalmecáníca

. pela veio

culação das mensagens
patrocinadas pela empresa
na imprensa, iniciativa

elogiável.
�

_ Mítuhiro Kírama. co-

-nhecido como' Japa ou

Paulo, é· o novo ecônomo
do bar da piseine do C.A .

Baependí- As piscinas, ape
sar de novos

.. problemas
terem surgido, tem o seu

uso liberado.'
_ Em. preparativos 9

Concerto de Natal. oue
reunirá no dia 9, na SER
Marísol, Q Coral Bvancé
líco ,Jaraguá, Coral e Oro

questra da SCAR. Será às
20 horas, cem entrada

.

franca. 'Anote em sua

agenda.
_ Sobre a seAR" é

oportuno registrar as· ma-
.

trículas para a Escola de
Música, 'que estarão aber
tas dias 14 e 15/12 para
Os alunos atuais e seus ir

mãos e, para os dias 16 e

17, para os novos alunos.
_

Coluna registra os

convites do E.C. Vila Len
zí,

,
G.E.. Bangu e: Corín

thías E.C. de Bícícross,

para as. festas de encero

CASAMENTOS _ Neste
día 28. sábado; na Matriz,

.. às lOh-Vilson Hüttínger/
ramento e contraterníza- Maria Lourdes de Souza;
ção, dias 06/12, 21/11 [on- Iôh lS-Iríneu .Jagella/Inés
tem) e 11 de dezembro.

.

Pereira, 110 Ziehlesdorff'/'
Agradecemos. Alézia Nazério, Celestino

Rech/Ana da Veiga; 17hlS
Sérgio Luiz Scoz/lvanete
Bauer: lBh-Maurício Car
doso/Loni . Jacobi e às
20hlS-Giomar Vegini/Be
reníce Wiest.·

o ponto elegante de vestir bem os seus pim
polhos. Agora na Mare<;:hal Deodoro 819, a sua

espera, sempre. COm as últlmas novidades..

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças,
prataria, arUgos em ouro

�
e tudo o

.

maís para
.

presentes
-

Da �1tJ!'WI_

,

_ Circulando "O Tece'
Ião" n? 11. .ínformetívo da
Jaraguá Fabril e a Carta
Mensal dó�Governador de

Rotary. Distrito 465, Mar
Io

.

Sousa, referente a no

vembro. Todos de exce-·
lente padrão.

,,J

_

'

O
'

esforçado e pou
co reconhecido G r u p o
Folclórico Bumba Meu
Boi, completou dia 15 úl··
.tímo, 46 anos de atívída
des, sempre mostrando o

"boí-de mamão". Parabéns
ao Manequínha.

João

,

Na Barras
, l1h·Lino Steí

leín/Märcía Vogel; t1h30·
Ivan Camtlo/Roseä Vidal;

.

18h·Moacir Schollemberg/
Marua de Oliveira é 20h15
Nilton Pedri/Janete Wa·
eherage. No Rio Molha, às
20h·GiImar Vegtní/Sonía
Glowatskí. Na Igreja Evan·
gélica·Centro, 18h· Luis

.

Carlos Satler/Elía Freitag.

e Maria

Bar.ão do Rio Branco, sa Ia 4
.

. FONE: 72.2607

Relojoaria
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas na 9

Rvenida'

CRO-2,14G

-
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.

,� A Rede. Feminina de
Combate ao Câncer de Ja"

raguá do Sul, marcou para
o dia lÇ, terça-feira" às
15h, no Clube Atlético
Baependi, a reunião de

confraternização
.

e de
encerramento dó " ano,

quando a presidente Rosa
ne Vailattívat apresentar
o relatório de atividades,
desde' a fundação.

..... The People's Inter
nacional Show, de S· Pau
lo, aníma na próxima sex

ta-tetra, dia 4, à promoção
"Uma noite nó Hawai",
tradicional da AABB, que
receberá com muitas flo,
res e frutas tropicais seus

assocíados e
. convidados.

"

Haverá também desfile de

Lojas Breithaupt. Ingres
sos no Banco do. Brasil.

_ O Dr. Marle Sousa,

governador de Rotary.
Dístrito-dôô, realízou ter
ça-feira sua visita, oficial
como dirigente rotário ao

clube,' em Jaraguá do Sul,

.e ontem, sexta-feira, par
ticipou da posse da díre-

" �toria do recém-constituí
-

do Rotay Club de Massa"
randuba-
_ 'O Bazar da AÍegria,

realização' da
.

Diretoria e

Grupo de Mães da APAE,
aconteceu días 4 e 5 pró
ximos" no . pátio do Sup
Bretthaupt da Reinoldo
Rau. A venda, presentes e

enfeites alusivos ao natal,

como toalhas, botas de fel

tro, vidros para bolachas,
enfeites para . ärvores, sa

cos, bolachas e outros.
.. _ Iniciou ,

-sexta-feira,
dia 27, com a ínterpreta-

·Coruja
Seus filhos merecem uma loja só para eles.

Loja Mamãe Coruja o. castelo de seu reízínho e'

sue princesinha. Enxovais para bebê, roupas in

fllr.to-juvenls. perfumes, bijouterias, arUgos para
prel"�ntes.
Rna Barão do Rio Branco 166 _ Fone 72�0695

Dr. ,Valter G�rmauo Hehreus
ClRURCIÃO DEN-: ISTA

n.L1a Cel . Procópio Gomes,de O:rveMa. 184 _

Fone 72-0209 _ Jaraguá do Sul

/

Antecipe suas compras de Natal aproveitando os

descontos especiais deste mês.

. Marechal Floriano 29

& PRESENTES

Fone 72-1911

I

Umnovodesaíloda In! ...
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. Unid;tdes escolares· da região �ecebem verbas para relorni,s
Dez estabelecimentos de

ensino da microrregião Ío
ram beneficiadas com re
cursos da ordem de Cz$

, 530' mil, para a sua con
servação e reforma, repas
sados pela 'Secretaria' da
Educação e entregues pe
lo deputado Adernar Du
we à direção dá UCRE, no
dia 20, último. E!II Jaraguá
do Sul foram beneficiadas
com Cz$ 40 mil a EI' Rio
da 'Luz II e o CE Roland

vistas nestas escolas, se- ,ano: sem, perder a sua ca

rão ampliadas, em caráter racterístíca atual, o CIP
emergencial, para atender "Mário Krutzsch" passará
a demanda de matrículas, a funcionar também como
1 sala de pré-escolar na,' uma,escola regular e nes

EB Ilha da
I

Figueira, uma te sentido mantém abertas
sala ,de pré no .GE Holan- até o dia 18 de dezembro
do Gonçalves e 2 salas na as .metrlcules para alunos
EB Julius Karsten.

\

N���n! ���;�Df�rman- SeDar distribui, alevino's de carpa
-dos do Projeto Nemo, Nú-
cleo tl, de Jaraguá do Através de um trabalho
Sul, receberam' na noite integrado entre o Senar e

do dia 21, sexta-feiravseus ,a, Prefeitura Municipal,
"certificados de conclusão,

\ serão 'comercializados no

no CIP "Mário Krutzsch". próximo dia :2 de dezem

do nos supermercados �O%
'

É a segunda turma do Nú- bro.quarte-Ieíra, 'iO' mil

maior do' que os .pratica- ,deo de Ensino Modulart- alevínos dê carpa espelho,
dos no PAC. d óleo de zado (NEMO), que no ano numa. primeira remessa.

.soja tem um custo de Cz$ passado formou 59 alunos Qs alevinós serão vendidos

25,0'0', fubá Cz$ 9,@O", fa- no primeiro grau, através a razão de Cz$ 0',50' em

rinha de mandioca Cz$ do ensino à distância, que lotes de 50'0', buscando-se,'
6,00', massa Cz$ 25,0'0'" é a 'característica do Pro- com isso, incrementar a

açúcar Cz$ 20',0'0, peixe jeto. piscicultura no município:
CCz$ 25,00' o quilo, feijão De outra parte, as, eseo- considerando' que oitenta

Cz$ 17,0'0' arroz Cz$ 17;00' las da região de Jmaguá
\

pOT cento dos agricultores
e trigo Cz$ 15,00' o quilo. do Sul foram contempla- 'em 'Jaràguá do Sul dis
Os produtos serão vendí-: das, para dístribuição ao' põem de ta�ques ou têm

dos 'somente nas quintas- alunado, com '13.425 kg de
feiras, a partir das B.hores, merenda," constando dé:

àquelas famílias-carentes óleo de soja. milho com

cadastradas no programa.
'

flocos de chocolate, sopa
A dísponíbílidede sema- de milho com carne, saia

nal para Jaraguá do Sul e de arroz, vitaminas, bebi
de 8' toneladas. E além da das diversos sábores, quin
cesta básica, vão ser ven- dim. pudins' e risota de
didos. não regularmente, carpe de galinha,
pertences de frango e hor- OUTRAS
tigranjeiros da época. A partir do próximo

Dornbusch e, com Cz$ 60'
mil, a EI Francisco de
Paula. Em Massaranduba,
cem Cz$ 40 mil a EI Gua
rani Mirim Fundos, com
Cz$ 50' mil, EI Alto I BFa-'

co, EI Campina Central,
EI Alto Luiz Alves e Er

Alto Guàrani' Mirim e,

com Cz$ 70' mil, BB Pe.
Bruno Linden. No municí

pio de Guaramírlm, Cz$
80 mil à EI Brüderthai-
Afora as reformas pre-

Cesta do POVO' inicia ,atividade's
O Programa de Alimen

tação Comunitária _ a
r Cesta do Povo _ do Go
':Vemo do Estado, através

,

da Secretaria da Agricul
tura e coordenação da
Cídasc. foi, inaugurado
quinta-feira em .Iaragué
do Sul, atendendo, em

princípio, 30'0 famílias na

Vila Lenzi ,� 159 famílias
na Vila Lalau. respectiva ..

mente, junto ao Salão

União e Sociedade Viei
rense- A Cesta do Povo
será estendida no próxi
mo ano para dois novos

pontos de venda já defi
nidos, na -Cohab e Jara-

'guá Esquerdo (Comunida-
de S. Luiz Gonzaga). ,

Nove. :produtos básicos
são comerc-ializados, sen-

'.

de 5a. à Ba. séries. E, na

,quarta-feira desta semana

aconteceu' na E.M. 1Q
Grau Alberto Bauer, pela
manhã, a II Sessão Liter
Musical. .que possibilitou
um espetculo especial de
arte e cultura.

potencial 'para desenvol
ver a atividade, tendo, co
IJlo consequência, uma re

muneração' paralela" a sua

atividade principal.
'

Os alevinos VUdO da
Acarpese, em Camõortú.
Serão distribuídos no pá�
tio na Prefeitura e a aqui
'síção poderá ser feita com

Flávio Hamburg, na Se
cretaria "de Obras ou no

Seriar, Av. Getúlio Var
gas 145; Sala 1. Dependen
do da receptividade novas

remessas senão contrata
das. -

,

,

NÃO ,FAÇA,MOS DE NOSSOS RIOS
LIXEIRAs IMUl'lDAS.

SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JJ\RAGUA
,.

---,----------�------�--------�--�-------

STO expõe os proletps para o Horte do Estado'
, \

.

A Secretaria dos l.\rans-' 'Pomerode-Jeragué do. Sul
portes e Obras, Idurante: o (21.8km); SC·3O'l, - BR
Seminário, Regional Per- 28O'/Rio Barranco-Barra do
manente, 'realizado em Sul em Araquart (18,2km);
Joinville, mostrou a situa" SC-412 Divisa PRISC -

ção da pasta na região Córrego Cutia-Itapoã (11,0'
Nordeste' do Estado. As km); SC-41:) _ Vila Nova
obras em execução (paví- \ (Joínvtíle) a Guaramirim

mentação) são a Corupá- 125,0 km) é, ainda, 5,4 km
São Bento do Sul (40,9km), de vias urbanas em Join

acesso a Jaraguä do Sul vi11e.
'

(Q;6km) 'e calçamento de Em licitação ache-se á
S. João do Itaperíú (1;2. recuperação do pavímen
'km). Obras- programadas . to, S. Bento-Campo "Alegre
(pavimentação): SC - 416 �14,O, km}. Pará 88 estão

I

previstas a recuperação de
rodovias: SC-413, do en

troncamento da SC-474' a

Massaranduba t'l,O' km) e

no trecho Massaranduba-
\

Guaramirim (11,0'. km). Pa
ra a construção de termí- ,

nais rodoviários estão pre
vistos o de Jaraguá do Sul
para 1990/91, o de Massa
randuba pata 1989/9Q e o

de Caruva para 1988. 0-
. orçamento estimativo pa
ra tais obras é de Cz$. 1,36
bilhões.

' ,

( M,ltLOI

M,á V,El S
(

Tudo a preço de . fábrica'
Rua Barão do, Rio, Branco, '12 _' Fone. 72·2487

\.

M" ·
,

,OVeIS-
,

e- na

,

'

Rl)a 7,'dc Setembro, ��5- FQJ�'(O,473) 2'!r5'41�
,

,

,
Blurnenau SC'

•

_",
'

<c
\. , .,

\

_

I,., _

"
� '. '.

'

'�� "'" 1""'���," . }n'�'," ,

JUlZO DE DIREITO DA COMARCA DE
-GUÀRAMIRIM-SC

.

CARTÓRIO 'DO CRIME, CIVEL E ANEXOS.
EDITAL DE ,1l! e 20 LEILÖES _ EXTRATO

Autos: Carta Precatória n? 34/87, oriunda do Juí-
, zo de Direito da Comarca de Jaragué do Sul, ex
_traída dos autos de Execução n? 10'.918, em que
é autor: BANtO MERIDIONAL. DO BRASIL SIA.
e réus.': CARLOS ALBERTO SIQUEIRA e OSNl
DE SOUZA. Local: Átrio do Fórum, à Rua 28 de
Agosto, 20'0'0' .: Guasamirím, SC. 19 leilão: día
0'1,12.87, às' 9,35 horas, por valer i'gua1 ou supe-

'

rior ao da av·ali:ação. 29 lellão: dia 15.12.87, às'
9,35 horas, pelo maior 'lanço. Bem a; Sef leiloado:
"Um .Caminhão de matca FNM, de cor c:nza
chumbo, pla<i:a 130-3497, em' perfeito �stado de
funcionamen.toÍl, o qual foi avaliado por Cz._$ ...

1400.0'0'0',0'0' (Quatrocentos Mil' Cru�ados). Não \

consta dos autos ônus �u recurso pendentes. In
tima-se por, este ,edital o devedor, caso sua intr-

, mação não for passiveI pelo Sr. M�: rinho. Gua
ram'irim, 22. 10'.87. Eu" (ass d Escriv:ão', a mandei

,iatilografar e subscrevi.-
�

,,' ,

Artur 'Jenlch�n 'Fl�h9 _ Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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17 11 87 ,lho .de José Dalcanalle e neste distrito, filha de AI-Edital 15.�37 ',de, '. .i, .' +'

P' I' 'de 'Cas'amentas dkDeolindó ,Í)àleanalle e m- Ester Dalcanalle. Ela, ?�a- rac ama's ' '�::x!�emz e Asta Gae

��Iva 'Ranghetti - sileira, solteira, operaria,
,

, ,

natural d-e, Massaranduba, MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oficial do R� Edital 15.849 de 20.11,.87EÍe, orasiléiro- solteiro,au-. . .

da Com d J guá do Sul Es I. ' tu' neste Estado, domiciliada gistro Civil do 19 Distrito. arca e !",a, ,- Lindo fo da Silva e Luciaxihar de escritono, na -

tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em da Silva ' ',�,II , Ia'1 deRio dos Cedros,' nes- e residente na Rua Julio Cartório exibindo 06 dó,éumentos exiai,dos pela lei, a fim de se
I d Ferreira, 'nesta cidade, fi- babílitarem para casar. os seauintea: Ele, brasileiro, solteiro:te :Estado, domici ia o

.

e
,

residente na Rua Juh? lha de Adelino .,vegini nesta cidade, filho de An- Feder
,

servente, 'natural de Coru-

Ferreira, nesta cilade, ü- 'Ranghetti e 'Olanda Ron- tonio Andrzejewski e Pau- Ele, brasileiro, solteiro, es- pá, neste Estado, domící-
chi RaIighetti.' lina Morbis Andrzejewskí- críturärío, natural de ilho- liado e residente na . Rua

'

,------------:,"'-;, , ,

brasileira, solteira, ta, neste Estado, domici- João Januãrío Ayroso. em
ANI,VERSARIAN,TES Edital 15·838 de 17.11.ß7,' Ela"

r d' íd t R Jeràgué+ Esquerdo; .nesteKenlti Edson Yassímura e operaria; natural de Luís ia o e resi en e na ua,
distrito, filho de Bento.ldaFàzem anos hoje; 26

, Elfl Freitag Alves, neste Estado, domi- Euzebio Depoy, em Vila
P st cílíada 'e residente em· Nova" neste distrito, filho Silva e Adele da Silva..

'I' Sra. Alba esposa as or Ele, brasileiro. solteiro, El' b '1' lteí d'

Ilha da FI'QUeI'ra, em Gua- de Valdemar Reinert e sn- a, rasi eira, so eira, o
íngo Piske, Sra. C,atan�a técnico textil, natural de •

, �

I t I d C áS '

ramirim, neste Estado,' Ii- sa Machado Reinert. Ela, ar, na ura e orup ">Panstein,. Sr. Erwmo,. le.- São Paulo-Capital. domi- "'" - �"E d d
.

'1' d
'

k
.

lha de Alfonso Martina e brasileira, solteira" auxí- neste sta o, omici ia a
fert,' Nilson,' Lippms 1: cílíalo e residente ne Rua

l' d I e residente .ne Rua João
, Agenor Mannes; De�':'1 José Alves Pereira, 178, Angelina Pefis MarUna., lar' � escritório, natura:

Ta'nuárío Ayros'o, em Ja-t Jn' ,

'

.,

7 de Luís Alves, rieste Esta- -

-lvan Schíochet- em 01 -

nesta cidade, filho de Jo- Edital 15·842 de 18.11.8.
d �". 'I' d

'

.

id raguä-Bsquerdo, neste dis"'
íll sé Yassimura e Shizuco, Glld G dottt e Rosílene o, nomici ia a: e resi en-

t f
'

vi, e· o a

It' te na Rua José Theodoro tri o, ilha de Francisco

I Dia 29 de novembro Yassimura. 'Ela, brasileira, Doroeío Rope a o
, Ribeiro, 30, nesta cidade. Antonio da Silva e "Emilia ;

:1 'Sra. Maria Correa Fagun- solteira, professora, natu- Ele, brasileiro, sOl_teuo, filha de Boaventura Feder Ziehsdorff.
des de Oliveira; Dr. Clay-. ral de Guaramirim, neste tecelão, natural de RlO do

e Adelía Altini Feder. Edital 15.850 de 20.11.87
ton 'Karam. em Curitiba; Estado, domícíliada e re- Campo, neste Estado, do-

, ,

' Amartldo da Cunha e
Srá- Guisela Lange FriedeL, sidÉmte na Rua Carlos mícílíado e residente em Edital' 15.846, de: 19.11.87 Adelaide Fenrich
Sra. Ernestina Dutra Fer- Meyer. 183, nesta cidade, Nereu Ramos, neste distri-

.

Marcos Götzinger e Rosa- Ele, brasileiro, solteiro,
nandes. Miriam_Daise Fer- .ííiha de Egon Freitag e to, filho de Vendalin Ga- ni Rosário -,

operário, natural de Gua
nandes. Luís' Carlos Kar- Elsa Augusta Conzentins dottí e' Uraci Gadottí- Ela, Ele, brasileiro, solteiro, raraírím, neste Estado; do
ehern, Vanessa : Cristi a

Freitag. :, brasíleíra. solteira, comer- metalurgico, natural de miciliado e .residente em
Eggert." ,

Editai 15·839 dê 18.11.87 cíéria, natural de Jaraguä Massaranduba, neste Es- Estrada Itapocusínho, nes-
Dia 30 de D0veQ'lbro

.. 'Moacir Stachak e Jane' do' Sul, domiciliada e re- tado, domiciliado e resi- te distrito, filho de Que-Sr.' 'Venancio Nicoluzz�, Luçolli Schbllemberg . sídente em Nereu Ramos, dente na Rua Walter Mar- ríno José da 'Cunha e Ma-
,Sr. Dalmar'i Bona, Sr. An- Ele, brasileiro, solteiro, neste distrito, filha' de Pli- quardt, .nes:a .cidade, filho ria Etelvina da .Cunha.dré' Fodi, Aracy Maria da ped:re�ro', natural de Am- nio Ropelato e Maria Mar- �e Ol�h ,Gotzmger \e M�- Ela, brasileira, solteira,.Cunha, Lori' Hoffmann, pére, Paraná, domiCi�ia?o ta Ropelatto. n� Gotzm.ger. Ela: ,brasl- operária, natural de 1;ole
Sônia Maria .

SchFoeder
e l'esidente na Rua Jom- Edital 15.84:) de 18.11.87 lena, solteHa, operana, na- ,do, Parâná, domiciliada e

(Rio Negro), Sra. Elsa Lan- ville" nesta cidade\ filho Antônio Valmor Alves e turaI?e Jaraguá do Sul, residente em Estrada Ita-
ge, Sra. Maria Madalen� de Francisco Stachak e Te- Tânia ZamQrskYI domiciliada e residente na pocusinho, neste distrito,

.

Mo�bis K r a u � e, Neidl rezinha de Jesus Stachak. Elé, brasileiro, solf�iro, Rua" B,ertha vyeege, 200, n'ç'� 838, filha de. SamuelPscheidL Olívio' Schiochet· Ela, ,brasifeira, solteira, servente, na t u r a I de nesta �l�a,de, fIlha,de Pe- Fenrich e Terel;!inha Fen-
(Jlle). . op�rária, natural de Jara-, Schroeder, neste Estaodo, _dro.�qsanb e LU�Ia Reif rich.
Dia 01 de dezembro guá do ",Sul, domici�.iad� e domiciliado e residente na � Ro�ano.

., ' Edital 15.851 de 23.1 L 87
Sr. Alexandré Haake,' residente na Rua Jomvllle, Rua Antonio Carlos' Fer- EdItal 15·847 de 19.11.87 Carlos José dos Santos e

Sra. Am�ntiI).a Neckel nesta cidade, filha de Os- reira, 1.444, nesta cidade. Ivo Daren e Neide Maria Eli Olska'
'

Mahnke, Sr· Heins Moel-
mar Luçolli Schollemberg filho de Jierculano Alves Blachmann Ele, 'brasileiro, solteiro,

ler, Sr. Padre Theodoro
e Ira_cema T e r esi n -h a

e Ezelina Maria Pereira E e, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de
Becker, Elcina Baum,ap�, Schollem6erg. AJves. Ela, brasileira, sol- industriário, natural ,de Ja'- Cascavel, Paraná, domici
Jaime José Felipe, Ka;oh- Edital 15,840 de 18.11.8'7 teira, do lar, natural d,e raguá do Sul; 'do- bado e re�;idente em Es-
'na filha Paulo Roberto Cópia, rec�bida do Cartó- Jaraguá do Sul, domicÚia- micilia,do e residente em trada Garibaldi, neste, dis- ,

(Maria de Fátima)' Bauer, rio de Gua,ramirim, neste da e residente Ba Rua An- Ribeirão Molha, Q.est� dis-, trito, filho de Roberto 'Jo�
em Fpolis; Wilhams. Ro- Estado.

\

," tonio Carlos Ferreira, .... tnto, filho de Waldemar sé dos 'Santos
.

e Teresa
bert, filho Antônio Carlos José Carlos Junckes e 1.444, nesta ci.daçie, filha Daren e Marie Wachholz Nunes Pruzak'. Ela, brasi-
(Marcy) Oliveira.' Hete Riegel de Pedro Zamorsky e AI- Daren. Ela,' brasileira, sol- leira, solteira, do lat, na-
Dia 02 de dezembro Ele, brasileiro, solteiro, veriana Nascimento, Za" teira, oper,ária, natural de tural de, Jaraguá do Sul,
Sra. Elvira Henschel preparador, natural de morsky. JaTaguá do ?ul, domiçilia- domiciliada e residente em

Bauer, Humberto Franco Guaramirim, neste Estado, Fdital 15,844 de 19.11.87 da e residente na Ribeirão, Estrada Gartbaldi, neste
Mayer; ��a: Olga D. Pie�

.

domiciliado e' residente Genésio Amaro e Maria Molha, neste distrlto, filha distrito. filha' de :André
per, Sra. lnez Nicoluz�I em Estrada' Bananal . d_o Pias de Albano Roberto. Bach-' Olska e Wali Berlanda
Spézia, Sra: Neila M�na SuL em Guarami,rim'f neste Ele, brasileiro, vendedor, mann e Emília Tecilla Olska.·
Copi Mendes, Sr.. Adolfo Estado, filho de Alberto solteim, natural de Dou- Bachmann. Edital 15.852 de 23.11 ;87
Laffin. Si. José Scheuer,. Junckes e Maria Kreusch tor Pedrinho, neste Esta- Edítal 15.848 de 20.11. 87 Cezar Pereira Alves e
Sra. Virgínia Bortolini.. J�nckes. 'Ela" brasileira, do, domiciliado e residen- João Cados Salvador e' Osminda Cordeiro de Lara
,osângêla Salete ?e Fáti- solteira, revisQra de Mo; te na Rua Hermann Rovena Klemz Ele, brasileiro" divorciél,do,
ma Winter, Rosalma Ta- tores, natural de Jaragua Schmidt. 315, em Vila Len- Ele, brasileiro, solteiw, radfotécnico, natural de
tarelli. Marcós Cê s a r do Sul. domicmada e re- zi, neste distrito, filho de ,pintoT, natural de Jaraguá Bocalnél_ <lo Sul, nesJe' Es-
Grosskopf (JÍle). sidente em Santa' Luzia, Rodolfo Felix. - Amaro e do Sul, domiciliado e re- tado; domiciliado e resi-
Dia 03 de dezembro neste distrito, filha' de· Er- Sofia Amaro. Ela, brasilei- sidente na Rua 274. nO 61, dente na Rua Ernesto les-

Sr. Aitáir Augusto Pie- vino Riegel e' de Paulo, ra, solteira, 'servente, na- em Jaraguá-Esquerdö. nes-
smann, nesta cidade, ,filho

per, Sr. Edgar' Scp.neider, Riegel. tural de Jaraguá do Sul, te distrito, filho de Frido- de José Alves de Silveira
Sr. Emílio Meyer, Sra., ,Eiiital 1.5.841 de 18.11.87 domiciliada e residente na 'lino, Joaquim Henrique e dertrudes Pereira Alves.
Lilian Mähnke Noé, em Silvério Andrzejewski e Rua Joaquim Fra,ncisco d� Salvádor· e 'Isaura Salva-

Ela, brasileira, solteira d.ó
Santos-SP.· Alda MarUnà\ Pàula: 2,066, nesta cidade, dot.' Ela, 'hrasiJeira, soltei- lar, natural de São Mateus
Dia M de dezembro' Elé: brasileiro, solteiro, filha _de Simão Pia!'{ f1 EmY ra, ,auxiliar de escritór}o, do Sut par-a�á, domiciliada
Agustinho' C:aglioni' Ne- operário, nátural de Mas- lia Armara de· Ofiveira natural dê Massaranduba,

e residente na, Rua Ernes
to, Antonio João Radtke,·· saranduba, neste Estado, Pias. neste Estado, domiciliada' to Lessmann, nesta cida
Amelià Wolkrilann, Darci domicíliado e residente na ,Edital 15,845 de 19.11.87 e residente na Rua 274, n� de, filha de 'Joaquim,Ri-
Wol�mann. Ru� Campo Alegre, 286, 'Rogério Reinert e Marly 61, em Jaraguá-Esquerdo,

I_

',' 'Desp"ac,hanle '�l,úCib.
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OFERECE O MELHOR
i"./ -

': ,

'EM 'ATENDIMENTO. '. ,
.

,
"

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAG1:JÃ - AV. GETúLIO V.ARGAS, 26 - FONES: 72-126 t','
72-2078

.'

AGORA TAMBÉM EM FRENTE AO FORUM. ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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beiro de Lara e Adelaide
Cordeiro de Lara,

ECilital 15.853 de 23. 11. 87
Paulo. Soares da Conceíção .

e Maria Nazaret da Costa
Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, natural 'de Pa

ranaguá, Paraná, domici
liado e residente na Rua
Onelia Horst, nesta cida
de, filho de José Soares
da Conceição e Erica San
tos da Conceição. Ela, bra
sileira, solteira, operärta,:
natural de Barra Velha,

neste Estado, dorrüciliada
e residente na Rua Onelia
Horst, nesta cidade, n? 257,
filha de Pedro da Costa e

Ilda da Costa.

Edital 15·854 de 24. 11 .87
Cópia recebida do cartó
rio de Barra Velha, neste

_ Estado.
João Hélio. Porte e Laureci
So.beranski do.s Santo.s
Ele. brasileiro, solteiro,

operano. natural deste
Estado, domiciliado e re-.·
sídente na Rua Ernesto

Lessmann. 142, nesta cida
de, filho de José Catoli
no, Forte e Maria Erotides
Azevedo Forte. Ela, ·brasi

leíra.: solteira, do lar, na-

tural deste Estado,> domi-
. ciliada e residente em

Santa Cruz, em Barra Ve

Iha, neste Estado, filha de

Olímpio João, dos Santos
e Eva Soberanski dos San
tos. ,

E pára que chegue ao

cQ�heclmento. de todos,
mandeí passar o. presente
J!dltal, que será.publicado'
pél, Imprensa em Cartó
riq. onde será afixado. du.
ranto 15 dias.

}'RONI BENEFICIA
::;CHROEDER

Dentro da política do
. Programa Estadual de Irri

gação, no Programa Re

gíönal da BaixaNorte' Ca
tarínense, o município de
Schroeder deverá ser be
neficiado com uma verba
de Cz$ 800 mil pelo ·PRO··
NI,_ numa ação' conjunta
do Estado. através da Se
cretaria da Agricultura,
era convênio com a Prefei
tura Municipal de Schroe-
der.

.

Esta importância vai
beneficiar dois valos co

mumtãrlos de irrigação, da
seguinte forma: Cz$ 250
mil para a Sociedade de
Irrigação de Vila Toma

l'ielli, para melhoriaS ge-
. rals do cana],- entubamen
tos e reforço do ponto ,de
captação de água e; Cz$
550 mil para a Sociedade
de Irrigação de Duas Ma
mas, para a ampliação de
1.080 metros de canal e

melhorias gerais no meso

ttlo,'

PM extraiu.mais de �7 mil multas em JS, mostra r,latiria
Segundo o' relatório sín

tese do Comando Geral da
Polícia Militar de Santa
Catarina, apresentado no

, Seminário Regional Per
manente, acontecido em

Joinville, o município de

Novas tarifas
As automotrízes (lítorí

nas) estão Circulando des
de o dia 21 de novembro
com novos preços, a par
ti r da Estação de' Jaraguä
do Sul. Para Corupá, Ne
reu Ramos ou Cuaramí
rim, o custo da passagem
agora é de Cz$ 25;00 pa
ra Joinville Cz$ 50,00, pa
ra Araquart. Cz$ 60,00 8

para São Francisco do
Sul Cz$ 70,00. As tarifas
anteriores ao dia 21. vigo
ravam desde 19 de' junho.

Jaragué do Sul, com 47
PMs, entre cabos,' solda
dös e oficiais, dispõe de
um policial para t .277 ha
bitantes e um. total de
19·824 veículos automoto
res. Do relatório extraí-se

números no mínimo intri

gantes, considerando ape
nas o período de janeiro
a 31 çle agosto, verificados
no mapa de ocorrências.
Foram extraídas 36·808
multas de trânsito, regis
trados 10·676 crimes/con_(
travenções, 265 acidentes
de trânsito e 9 carros rou..

bados. Isto só em Jaraguá.
Na microrregião, Barra

Velha tem 10 policiais,
sendo um para cada 1.209
habitantes e 993 veículos
automotores; Corupá 6

policiais ._ 1.513 habitan
tes/PM e 930 veículos;
Massaranduba 5 policiais

D� A.. S... abre campanha
A Divisão de Assistên

cía' Social' está encetando

campanha: aberta áté' o dia
12 de dezembro, para an

gariar alimentos e ou pro
dutos para a formação de
uma cesta básica que se

ré entregue para maís de
200 familías carentes que
estão cadastradas à espera
.da. generosidede e carida
de alheia. Neste sentido,
foram montados postos de

recepção junto aos Super-

mercados Breithaupt 1 e 2

(Emílio Carlos Jourdan e

Reinaldo Rau), Riachueío

(Getúlio Vargas), Sesi

(Emílio C. Jourdan) e Sup.
Lerrzi (Sra. Pe. Alberto Ja

cobs). onde estão afixados
cartazes da campanha e um

recipiente .para a coloca
ção de donativos com em-

balagens ou enlatados de
�. quilo.que é. para facili
tar a, montagen da. cesta.

IITERIMOVEIS
Intermediária de·
Imoveis Ltda.
- VE N-D E:.......

1 Casa com 180m:2, alvenaria, sito' à Rua Cle

mente Baratto.
1 Casa c/650m2 (fino acabamento) terreno
com 1.550m2 situada na Rua Leopoldo Jans

sen.

1 terreno com 4.000 m2 de frente pi asfalto
na Rua Joinville _ ótimo ponto comercial.
1 Casa de 100m2, alvenaria, sito à Rua Ber
nardo Dornbusch. parte financiada -, ponto
comercial.
1 Apto com 120 m2 _ Edifício Gardênia:

R João Píccou. 104 - fone 72-21! I ' Jaraguá do Sul

_ 2.416 hebítantes/Plvl e

2·575 veículos;' Guaramí-.
rim 8 polícíaís, 2.871 veí
culos e 1.418 habitantes/
PM e Schroeder , 4 polici
ais, 1.091 habítantes/Plví e.

,881 veículos automotores

COMDEMA:

Na programação 1988/
91 da PM' pare Jaraguá do
Sul está prevista apenas
a concessão de materiais

para a construção da Com"

panhia de Polícia em con

vênia com a Prefeitura e

a ativação dá companhia.

(n·tidades omitem-se na participação
Para a preservação do

Morro
.

do Jaraguá, a Co
missão Municipal de De
fesa doMeio Ambiente de

Jaraguá do Sul sugeriu às
Prefeituras de Ciúa,ramirim
e Massaranduba, que to

massem idêntica medida
protecionista a exemplo
do que recentemente to
mara a Prefeitura de Ja-.

raguä, uma vez que o mor ..

ro, formado pelos três pi-
'cos, faz o límíte territo
rial dos três municípios. A
COMDEMA criada em

junho do ano. passado,
formada por membros re

presentativos da comuni
dade, como órgão delibe
ratívo e de assessoramen

to do Executivo Munici

pal, não vem encontrando .

o 'apoiá devido dé entida-
des convidadas a integrá
la.

Pela fáUa de .interesse

ou de omissão, foi desliga
da da -Comíssão a Asso-

.'

ciação dos Proíessores" e
Educadores do' Vale 'do
Itapocu e o Ministério PÚ
blico (este último, exclu
sivamente por questões le-

,gais), sendo convidadas a

Acaresc e a Ucre. Outras
duas entidades _ Câmara
de Vereadores e Associa
ção de Advogados _ estão
,. "j

na iminência de serem

desligadas, haja. vista que
seus repr�sentantes não
têm comparecido as reu
níões quinzenais e tam

pouco explicado as razões'
da omissão, apesar dos in
sistentes contactos da
COMDEMA.
.;No próximo ano, a Fat
ma vai Instalar em Jara

guá .

do Sul posto avança
do, que ficará subordinado
a Gerência Regional do
Norte, com sede em Join
'vtlle.

Albrecht Gumz e Pamílía, â esposa Mariana
B. Guml, proíundamente abalados com o. faleci-·

mentQ iI�

NOTA DE AGRADECIMENTO

Jaraguá do Sul; Novembro de 1987

Abre nesta segunda-feira 'o seu Posto de
Venda anexo ii fábrica, na rUa .José Theodoro
Ribeiro 842, próximo. do. Colégio. Holando Gon

calves, Artigo.s para adultos e crianças duráveis,
.

contortävets em Iíndas padronagens. Pone 12·1916
Malhas "FOG" _ O Ponto . Certo das. Malhas.

I

r I
:

I �wrldª DQ �!�!�! .1981.Ga��Lm a tcd. s I
os .parentes, amigos. vizinhos e pessoas de suas I

I
relações, aos que enviaram ílores, cal tões e tele- I
gramas e que, de uma rorma ou de outra se 'asso

ciaram ao. 'doloroso transe e acompanharam o. ex-

I tinto até a sua última morada.
I·
\

COPIAS XER6X A Cz$'�2,00
.

Em caso. de· duplicação. . você pode pagar
APENAS Cz$ 1,00 por cópia. Temos ainda: cópías
co.lo.ridas, encadernação. de livro.s, revistas, notas

fiscais, 'cópias reduzidas, encadeIllaçõe;; com es

piral.

Scop Serviços de C'ópias ltda.
'Rua G�merdndo du SHva 72, Sal� 4,. em frente a

Caixa EconÔm:e�.

Malhas
" FOG"

Oru. Cont. A Comercial S/C Ltd�
Correio

.

do p·ovo
V,ft R IG

Rua Cel. Pro.cópio. Gomes de Oliv. 290 - Fone '12�0091

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

I
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-. Poslo'.- 'de(, Vendas :MarcaUo
: : çJi,ilp��.:' bonés, ,v\lSelr,as. caIm\l��,' Shorts, .

-

'bermudaS e cordaS."
'

,

.. _;.' ."
.. -

J-o,' _

-�' frente à fabrica. _ Amplo estacionamento:'

·ela.
"

�Llda.
, .' SERRARI,A E S,ERVIÇQS DE TRATOR'

.

.

Madeiras para- eoastrução e serviços de trator
,

com profissionais altamerite especíalizados..
'Rua João Januário ,Ayroso,' 112 _ Járaguá' Es- .

, querdo ....:, Fon� 7-2-(;)300 ,... Jaraguá :ao S�l' _ SC:
"

..�..
/

";ER1...Et'EX.:ß.)�
RUA JOINVILLI;, 1839· jARAGUA DO SUL· sc

, , -= ... FONE: 104731 V!41995 �

Persianas honzontets
'

e verticais;
box' para banheiros,

divísões, 'tóldos, portas saníonadas, esquadrias
e cerces em alumínío.

Consulte-nos! FQne '12-0995

•.ESCRITORIO JURÍDICO

José- Alberto Ba.rbosa
, :AI.exandre DeUaulustina, Bar�osa

A D'V o 'G.4 DOS
"

. t} . / .

", 'Rua João Marcatto n.: 13 __ .2� andar, Sala 204'

Jarâgu� ao 81..11.

ELETROLAR
,f' W'l:.�

'Comercial Ide ,Peç'as 'LIda.,:.
Ássístêncíe ,técnica em mäquínas, de costura

, índustríaís. e' domésticas, peças, acéssörtos e agu-'
Hlas em geraL ",. .,," -

� "',, ,. r, ,; -, ",
.

Oferece também assistência'. téc;niéa autórizMa
em aparelhos Arno, \yaIUa, Bri��nia, BIaclt .&

Decker, Faet, GE, Eletrolux, Farne, Pandora; For
nos Lyer, além do maís eompleto estoque de pe-
ças e acessóríos.

.

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

f

Jaraguá do Sul-SC
\ '

--r�'---.---'- --.--'_

SUB A NA

. � - ... '"
F N_. . � .. , .....__ ..........".-.

" .
' .

-.. �, "

.

, CONCÉSSIONÁRIA HONDA DA kEGIÃO. CO-
MÉRCIO DE MOTOS, ,ASSISTBNCIA TECNICA

�

E BOUTIQUE 'HONDA-WAY.

ENTRE NESTA HON D A �DA MENEGOTTI
'

M.OTOS ESAIA�PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua� Adél1a Fischer,_ 239 (�odovla' BR-280)

Fone 12-2999 . ...: Jaraguá do S1" _ SC. '

,---'---"'-/_-'---..;;:;_---------- -

',Y,
'

S. T .I.M.M.M.E.J .S.

"
'-: , .

-: <EDI:iAI. DE' eÖNVOCA<;ÃO---" '._, - "'"''
.

A�SEMBLÉIA GERAL �XTRAORD)NÃ.Rl�:

Pelo presentêÊdita1 ficam convocados todos
os trabalhadores representados pelo Sindicato su

pra timbrado para se reunirem em Assembléia
\

'Ceral Extraordinária no próximo.idia '06 de .de
zembro de '1987 às 8:30 horCl!� em primeira con

vocação com 2/3 dos associados presentes, con
forme determina.a Legislação, vigente,' em sua

sede social à Rua João Planinscheck 'n? 157, nesta
__..
cidade ou

.

em segunda convocecêo. umai
.

hora
'

após 1'10 mesmo dia e local, para delíbereremso
bre a seguinte ordem do' dia:

1� - Apreciação' da contraproposta do Sindícato"
Patronal à CONVENÇÃO COLETIVA ,DE

'

. _'I'RABÀIBO pata o ano de 1�m8.·
,

2 \-.::: Apreciação do .desempenho ' do Diretor
Admínístrattvo desta I!ntidade·

.. .

Ö �Iégad6 R�gt<maí ·{ie:
Polícia, . Di; , A:d h e nl'à: r.
Grubbe. informa que a.

Academia, de polícia Ci"
vil déSante 'Catarína mar- .:

� cou para o ara 10 de. de",
zembro, a "

prova de dati
lografia para os concursos
aos seguintes cargos: '8h30
para Comissários' de Polt-

,
da; 14h para 'Escrivão de

-

Polícia e a partir das' 17h _.

para .Escreventá Policial, ,

na Delegacia Re-gional de
.Polícía de' Blurnenau, loca-
lizada,' na Praç-a Vi�tor
Konder, .defrorite a· Prefei
tura ,Municipal. para os'
candidatos ínscrrêos na De
legacia' Regional. de Polí
cia de Jaraguá do Sul.

-,-,,-.-.

: A:QAN1)O�O DE '

EMPR!lGQ·_
De conformidade com'

o art.' 482, Letra I, da
CLT, cönvldam_os o Sr.
.Artur Bírr- portador da:
,Carteira Profissional RO
62,879, Série 107, a

comparecer na empre-.
sa no· prazo de 72 ho
ras. 'Ó não compareci-

I· mente caracterizará, a
I bandono de emprego.
CONSTRUTORA AGHA
iTDA: �'. Rua Bip.,. Gu
'mercindo da Silva, 72,
Sâla 5· <'

Jaraguá do SuL 25 de novembro de 1987,:·
>

Luiz Carlos .Busana"_ Presidénte
�,(

.. - ',.,
\

'

'1. . '

Çonfécçõ��· .

", COBREIO DO POVO.
A venda 'lias sequlntes
bancas: Banca Globo, Gr;a,
ripei �ilial, -

Banca Karlna,
Grªfipel Matrie, o Pontí
nho. Mercadlnho Sehmldt,
Papelaria Pene. & Pauta e

Farrnácle Homeopática.
e-s 1'O,OÖ

Clinícc; Velerináíio'"
SCHWElTZER .: I

D R. W A L DEM A R S C H W E I T Z 'li R

'Clínica de pequenos e grandes, anilll�i�, círurgíes, vacinações-
. raio %, tnternementos, boutíque.
Rua J'olnvllle, n'1 1.178 (em. frente ao . Supermercado;, Br�lth�up�) � ,

_______�_.
fone-1.:!·2548 _ Jaraguá do Sul _ Santa Catari,lÍa, ','

-

'

Kuki

POSTO,DE' VENDAS JUNTO A FÃB1nCA

Rua, Joinville Íll! 1400 _;' Jaraguá río Sul·SC. /

---...��

'Walter 'Luiz
'ADVOGADO

Rua João Marcatto nO., 1:3, sala' 305, Fone_
.Pone ,72-2875 � Edifício bC;Íningos Ch.odiní

./ .Iaraguá dO Sul-SC.

j,

/

..

Para -nós, seguro' nã'B é' $Ó gara.ntia de" riscos'

Segura é
Prestação _' de ' Serviç�os

. .

J
•

. ..... '" \

Consulte -

·1.

.'

, "
'. ,

nos,.

G 'a r c-i a
,

S'e U UFO S
Rua Expedicionário Gumercindo d.a Silva,ll' 90, 1'1 andiu, Sala 2

Fone 12-1788 � JaraauA do Sul.

, ,

I:,
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.;�. ,A Cêmara de Veiêadores de Jara
guá do Sulfoi palco ,na noite do dia
,16 de uma cena extremamente cons
trangedora para a' Iamílía de um hu
.milde ex-Combatente

�

da Força Ex"'
,pedieionária 'Br-asileira, ALFREDO'
BEHNKE, e pera vários expedicío
nários, quando seu nome honrado foi
rejeitado' parà Ser dado a uma das
leteraís da rua João Januário Ayro
so, depois de a Casa haver aprovado
uma pá de outros nomes para idén
tica finalidade .A rejeíçãq se deu
pelo voto em branco dos seis Verea
'dores do PMDB presentes em plená
.rio. que antes de votar se retiraram

ré}ra uma sala contígua certamente

paré;l acertar a esdrúxula índignída-
de.

' ,

Pelo óbvio ululante não é de se

exigir grandas 'conhecimentos 'de
História, do- Brasil dos Vereadores
peemedebístas � se é que têm' al
gum, _, o que explicaria sua íncapací
dade de discernir entre o valor dos
serviçosprestados a Jaraguá do Sul
pelos outros. homenageados__ e' nin
guém contestá seus méritos e, por-.,
tanto, a homenagem em sí _, e+o
valor dos serviços prestados ao Bra
sil, -a Santa Catarina, pelo expedi-

! cíonáno Alfredo Behnke, que defen-
-

deu de armas fia mão, nos campos
de batalha da Itália, a' honra e a so

beranía desta' terra, e morreu prece
cemente com -e: cinquenta e poucos
anos, em conseqüência de mazelas
Iísicas trazidas

-

da Segunda Guerra
Mundial.

E necessário que a Câmara venha
a público explicar que critérios ado"
ta para escolher nomes para as nos ,

sas vias públicas.. Soe uma ex-Miss'
Brasil e um estrangeíre, tem seus .no,
rnes pendurados em esquinas de rua

e em praça pública; se _quatro expe-,
dicionários, companheiros de ,guerra
de Behnke são nomes I de ruas .cen-

<trais, se colonos, políticos _ e bota
polítiCO nisso _! têm seus nomes em

vias ,públicas, por que razões, em

nome de -que moral e lógica, não

& �. Lagartas
FERDINÁNOO PISKE
.eonceder a mesma honraria' a Alfre-
.'

do Behnke?
.

'

'Que os nobres Vereadores do
PMDB nos desculpem, mas faltou
lhes coragem cívica para enfrentar
cara a cara a família de Behnke e

dos expedícíonários presentes à reu

nião do legíslatívo. e declarar aberta
e claramente as razões por que não
votavam pela aprovação' do projeto,
Com sua atitude inaceitável, fruto,
sabe-se, da maís mesquinha e rídí
cula póliticagem, colocaram a Câma
ra . de Vereadores em má situação
perante a opinião pública.
Nem se dêem ao trabalho de exi

gir novas provas, de que foram eles

que votaram em branco. Houve, co

mo. dissemos, o arreglo comandado

pelo Vereador Ademar Winter: Há,
de longa data, uma antiga rixa en

tre ele e o Vereador Zonta, autor do
projeto. Winter quer colocar na rua
onde more 'a família Behnke. o no-

'me do pai de um funcionário da Pre
feitura que é, seu cabo eleitoral, só

que esse cidadão nunca. morou ali.

Hoje os Veteranos da FEB' estarão
reunidos no Itajara para discutir o

caso criado. Os' Pracinhas conside

ram o veto ao nome do companheiro \.

como uma afronta do Poder Legis- ,

Ietívo de Jaraguá 'do Sul. Parece que
dois posicionamentos já· estão deíi
nidos: A Associação dos Veteranos
.não vai mais pleitear a 'nominação
de ruas' com nomes de outros expe
.dicionários jaraguaenses já falecidos:
e não vai rnais participar de nenhum
ato cívico para o qual venha a ser

convidada em Jaraguá do Sul. Os de- _

tensores de tais posicionamentos par
tem do princípio de que a Câmara

de Vereadores' é a. Casa do' Povo,
.onde se reúnem os Representantes
do .Povo. Ora, se o legisletivo corre

te tal afronta .a um segmento da so

ciedade, é a própria 'Sociedade que
'rt�ga o direito dos Pracinhas _de se
r�m homenageados, em igualdade de'

condiçqes, como qualquer outro seg
mento populacional.

Esc[itório
-

Contábil Garcia
, CRC-SC sob nl? 0015

-

escritas fiscais e contábeis

Imposto de Renda

Registro de Mlcro-Empres,a

. _.- '-.._-_ ... -,._ ........ '-, - __e"'__

pÄaiNA 00

,

I ADVOGADA
Dra. 'Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acl�ente$ de trA..jUo,,---, In
ventártes .: cobranças e advocácia em gefal.
Rua r�i1ioIdo 'Rau, 86 .: sala 4 Fone 72-2711

FONE 72·1492

" F 10 r 1 à n i "
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
Rua Venâncío da Silva Porto; n'9 353

E D I T'A L
ÁUREA MULLER GRUBBA, TabelIã'

"de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comeres
,

de Jaraguâ do Súl, Bafado de S. Catarina na forma <i8
lei, etc.

' ,! -

Faz saber a' todos quantos este edital Virem que'
�e acham' neste Cartório para protestos os títulos contra:

Auto Reformas Alberwilly Ltda. _ Rua Fco. Todt,
sin _ Nesta _ Ind. Com. Prods. Alim. Vitório
Schiochst � Rua' Itapocu, Nereu Ramos _' Nesta
_ José Jair Cani :._ Av. Mal. Deodoro, 1-59-A _

Nestat; Lek Transportes Lida.
---,

Rua Lourenço
Kanzler, 46,7 _ Nesta _ Moldemaq Peças Agríco- ,

,las Ltda. _ Rua J'rês Rios do Norte, sh: _ Nesta
-- Malharia Andrezza Ltda. -' Rua Horacio Pradi,
';)7 _ Nesta _. Wetalúrg. .Alca Ltda. ME _ Rua
Im.280 Km _ Nesta _ Neo Fofucha Ind. Com.
Coníec Ltda. _. Rua Reinoldo .Rau. 116 _ Nesta �
._ Serraria Aldrovandi Ltda. _ Estr- Rio Molha
-c-' Nesta _ S V D Promoções Artísticas Ltda. _

_.

Rua Guaramirim 246 _ Nesta.
E, como os dites devedores não foram enct>ntrados.

e ou se recus�am a aceitar a devida mtímaçâc; faz pur
-iutermédio ,do presente edital para que os mesmos com

"areçam neste Cartório, na Rua Artur Mlille,r,' 78, no
, prazo da Iei a fim de liquidar o seu débito 'ou então

car.razão por que o não faz, sob pena de serem os referi
j0� títulos protestados na forma da Iei, etc. '

"

IH/Jaraguá do Sul, 26 de novembro de 1987·
Äurea Müller Grubba _ Tabeliã de Notas (;

.lficiaJ de Protestos de Títulos da Comarca de l.do Sul

A Emmendörfer faz a revisão
. \ , ,

..

completa de seu ,Chevrolet agora.
E você só paga depois das férias.

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

..

,) Bo�s férias�

"-

ADVOGADOS

Ur.,' Altevir A •

.' Fogaça' Júnior
Ora. Osvalina Varo,as Rodrigues.

Pará voc,ê ter boas férias,
. o seuChevrolet 'tem que estar revisado.

.

E para você ter fériasmelhores ainda,
a Emmendörfer-Veículos faz a revisão

completa do seu Chevrolet agO'ra
e você só'paga na vO'lta.
Férias com dinhéirO' no bolsO'

Rua Domin2os da Nova 102 _ Fone 72"0498

Jaraguá do Sul,-SC

e Chevrolet revisadO'
é cO'm a Emmendörfer. EMMENOÖRFER VEíCULOS

Rua Mal. Deodoro, 557 - Tel. 72-0655
Jaraguá do Sul SC

�.
.
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I

INFORMATIVO ROTARlO

O
-

Quatro-Meia-
Cinco

\

Rotaríanos "unidos para . servir, dedicados à paz"
Brusque Cidade dos
Tecidos recebe carta Com a aproximação do
Na noite de 20 do. cor- verão de 1981 cresce den

rente. a cidade de Brus- tro do distrito uma preo
que comemorou a instala- cupação do Governador

ção do segundo clube ro- Marlo Sousa, com relação
târío: o Rotary Club Brus- à freqüência,. a peça an

que _ Cidade dos Tecidos. gular do perfeito Iuncio
Para assinalar o importan- namento do clube. As

-

te evento. compareceu à Opções para o veraneio na

linda festa O·Governador área do D-465 são as mais

do Distrito 465 .: Marle variadas _:_ praias, estaçõ�s
S o u s a, entregando. ao dc águas -e o refrigério
Camp. José Orlando Ba- nas Estâncias da, Serra -

tistotti a Carta'de Agrega- convidam qualquer mortal
ção. oficializando o novo ao "dulce farniente" de
clube em Rotary Interna- pois de um. longo perio
tíonal . O clube padrinho do de traballio. Justo sob,

festejou o acontecimento, todos Os títulos para quem
. sob o comando sempre se

. preocupa (iam o pro
firme do Presidente Adau- gresso e o desenvolvimen

to Sambaqui, acompanha- tó da comunidade e" da
do do valoroso represen- nação.
tante do Governador _ E tão fascinante é o pe

Camp. Ivan Walendowski rambular solto e livre que
e do não menos eficiente às vezes o compromisso
auxiliar . _ Camp. Alceu da freqüência ao clube po
Zimmermann. A reunião de' ficar comprometido.
contou ainda com a pr€- Sabido está e todos os

senca dos ex-Governadores que lêem a Carta Mensal
Genovêncio Matos Neto. do 'Governador já nota
Remaclo . Fischer, Darío ram que a freqüencia do

Maciel, Pier Lórenzo Mar- distrito, em média. de

chesíni, do Gov Indicado 86(81% _ vale dizer, dos

Luiz 'Roberto
-

Franco, do 90%, é ''Uma das maís altas
Presidente do R. C. Bal- com que' um distrito' rotá
neário Camboriu _ Paulo rio pode contar. motivo de

Hamann e uma sígniííca-. orgulho do oov- Marlo.
Uva mensagem do ex-Gov. que ve retribuido o inte

Sergio Levy- Como não resse e a assiduidade- de

podia '.
deixar de ser neste todos os seus integrantes,

ano da Campanha "Pólíp contribuindo. intel; gente'
plus", da Fundação' Rotá- mente para o funciona

ria, dóis valorosos compa- rnento fundamental d0S

nheiros receberam a dis- clubes.

tinção de sócio "Compa- Assim é que, con. a fi

nheiro Paul Barris": Ay- nalidade de manter sem

res Gevaerd e Waldemar pre bem: alto o índice de

Schloêsser freqüêcia nos clubes do

Reunião do Colegiado de D-465, o eficiente Rotary
ex-Governadores

.

Club de Rio Negrinho es-

No dia 5 de dezembro tá colaborando com o Go

realizar-se-á em Florianó vernador, mandando im

polis, uma importante- reu- primir um caderninho de

nião do Colegiado dos ex- bolso "ONDE RECUPE

Governadores do' Distrito, RAR", com os clubes dos

na residência <lo ex-Co- quatro estados do Sul do

vernador Genovêncio Mac Brasil, que. deverá chegar
103 Neto e almoço na re- às mãos dos rotaria

sidência -de veraneio do' nos do nosso � distrito,

r-x-Governador Jorge "Mar- oportunamente.
uues Trilha. (Da Comissão de Relações
A Preqüêncía dos Clubes Públicas do Distrito, 19811
no . período 'do Verilo 88)

CorupáSindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da

Construção e do Mobiliário de Järaguá do Sul

I
ESTÁDIO ALVIN �EIDEL
Com a partidpação de

I
40 entidades· esportivas,

..
-

realizou-se dia i 5 última
a Inauguração do Estádio

i Comendador Alvin Seidel.
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Soe. Desp. Recr. 15 de

da Construção e do Mobiliário. de Jaraguá do Novembro. Durante as Ies-
Sul. Guaramírím, Corupá e Schroeder. convocä tivldades, iniciadas no dia
todos os seus 'associados, para a Assembléia Ge-' anterior, houve disputa de
ral Ordinária, que fará realizar no dia 29.11.81, valiosos .troíéus, tendo a

às 8 horas em primeira convocação, ou às 9, ho- partida de fundos sido
ras em segunda convocação, em sua' sede social entre 15· de Novembro x

.

na Ruß. Presidente Epitácío Pessoa, 345, nesta cí- Jec . (juvenil), com a vító-
dade de Jaraguá do Sul, para deliberarem sobre ria dos visitantes por 5 a

a seguinte ordem do dia:
'

1.
Leitura, discussão e votação por escrutínio A partida inauguralsecreto, da complementação da proposta or

aconteceu domingo, às 9h,
çamentária de 1981 e proposta orçamentária entre o 15 de Novembro
para o exercício de 1988, juntamente com o

respectivo parecer do Conselho Físcal. (juvenil) x Seminário, com
empate a 2 gols. O ponta-
pé "ínalgural foi dado pe
lo Com. Alvin Seidel, sob
os aplausos dos presentes.
Antes houve missa campal
e na seqüência entrega de

placas de. prata com dize
res aluzívos .à contribui

ção dada à Sociedade 'pe
-lo prefeito Albano Mel
chert, pelo deputapo Paulo'
Pauer e Pêlo Comendador
Alvin Seidel, todos pre
sentes na solenidade.

Guaramírím, Corupá e 'Schroeder

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL .ORDINÁRIA

Jaraguá do Sul, 19 de, novembro de 1981.

Clemente, Mannes ..-. Presídente

Serraria Jaraguá LIda.
(BEHLING)

Vendas de màdeíra em.,. geral e serviços ·de
.

serragem

Rua São José n= 143 _ Bairro Jarafuá Esquerdo
Fone 72·2963

Faca sua empresa chegar
maís longe. Anuncie 110

"Correio do Povo".

Fone 72-0091.

Con-fecções Sueli Lida
VesUDdo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a mals variada coleçlo aproveitando
as vantagens do preço' e crediário Sueli

.

Fábríca e LoJa'l Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085
F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC.

'7

r.ofa 2 I Rua Reinoldo Rau, n° 530 _ F. 12-291 t
Jaragué do

I

Sul _

-

SC.' .

'Clilllax Mcíqazine
x

TUDO .·PARA NOIVAS

Jaragu� do Sul _ Av. Marechal Deodoro 260 Fone 12-0968

Guaramirim _ .Rua '28 de Aaosto, 1.334 _ F:JnQ 1�-0259

conferir!
Carros usados em estado' de n'ovo e preço de usadu é conosco.

-

-Yenha

�"_II
.

Av, Mal. Deodoro, n" 158

)

/

Moretti, Jordan & Cia. Ltda. .(

. \

Jeraguä do Sql/se. FaDe. 72-1711. 72-1995 e 72-2614

--- --- - - -
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E. [ Vila' CharIres
.

veDce CODcurse Horlas· Escolares
. Com a entrega da pre- . concorrentes.: I

recebeu Cz$ 4 mil da Sou-
miação e divulgeção das Em Jaraguá do Sul, das za Cruz, cada aluno' um
melhores colocadas, encer- 29 escolas isoladas exís- penal e um presente à pró
rou-se dia 20, em depen- ô tentes,' apenas 3 não fize- íessora. As· demais esco

dêncías do CIP, o 39 Con- ram 'hortas A divulgação las com bom desempenho
curso de Hortas Escola- dos resultados reuniu no 'e' premiadas' foram: Padre'
.res. que envolveu' 18, es- CIP em torno de 120 pes- Alberto Jacobs, Rio da

,

colas isoladas municipais soas e dentre os oradores Luz Vitória, Freymundo
e estaduais do meio rural destacaram-se' a' diretora Kaiser, Rio da, Luz II, Ma
de Jaraguá do Sul. O Con- da UCRE, Rosemeire Va- chado de Assis, Alto Gari
curso patrocinado pela Se-

.
sel e a Coordenadora de baldi, Aurélia Walter. Es

cretaria da Agricultura Economia Doméstica, Vi- trada Caríbaldi, D a r cy
através da Acaresc,' Seere- tóría Stein, que promoveu', Vargas e Jaraguá 84.
tarias Estadual e Municí- um debate sabre hortalí-

.

� .

pal jíe Educação e .Souza ças x merenda escolar. A premiação foi oferta-:
Cruz, objetivou orientar a da pela Argí, Raeder Plás-
criança no cultivo da hor- A vencedora do Concur- tícos, Dísapel, May. Hty,L
talíça, criar o hábito' aU- so, pelo, segundo ano con- Koerich. Com. Rep. Máqui
mentar e utilizá-la no apro- secutívo foi a E. I. Vila nas Agrícolas e Maiochi
veítamento da merenda Chartres. de S. João, que (Guaramírím].
'�scolar, promovendo, em

conseqüência, a integra
ção 'esco]a-cómunidade, ac

"través dos: proíessores,
pais, alunos e merendei
ras. O Concurso iniciou
se em,março e foi encer
rado em outubro com duas

avaliações "das escolas

Educação· inscreve. professores
.

em
, ,

çaráter . temporário para 88 �

. Padre Arcangelo
;c � �"';',:'r Ueretti

sentar o' documento com

probatório de autorização
de proíessor. a título pre
cário, expedido pela Se
cretaria de Educação; do
cumento comprobatório
com cômputo das horas de
aperfeíçoamento, expedido,
pela Secretaria da Educa-

.

ção e, ainda, atestado de

tempo de serviço no ma-

,gistério expedido por eu

toridade competente, ex-

As Supervísorías Locais
de Educação, receberão \
'no período de 14 a 18' de
dezembro, as inscrições de

professores para atuarem'
em .1988 no pré-escolar, 1 q.
e 2° graus, ein caráter
temporário _ Lei nq ••• ;.

Areangele Deretti, nas- 6;032/82, devendo os I pro
cído em 'Massàranduba em fessores inscreverem - se

02 de março de 1957, com numa única Supervisaria.
a- mãe hoje residindc em 'São condições para inscri-.

Jarag,uá do Sul, na Ilha da ções: ser brasileiro, ter

Figueira, celebra no dia idade mínima de 18 anos, pressa em anos e, meses-

19 de janeiro de 1988 a não podendo exceder a 45

sua primeira missa em sua anos completos e estar le- MATRICULAS PARA 88

terra natal, como sacerdo= gaImente habilitado ou

te salesiano' Filho de Ma- 1 autorizado para o exerci- A Secretaria da Educa-'

tias (falecido) e de Vita- .cío do magistério. cão, por meio da 19a. Uni-

Una Deretti. realizou -os es-.
' dade 'de Coordenação Re-'

tudos de 1 Cl Igr�u em Mas- '. It. documentação neces-. gíonal, com sede em Ja

saranduba. Rio dos Cedros "sãria é: carteira de iden- raguá do Sul, solicita que

e. Ascurra- O 2° grau fez . tídade, certificado de
-

Re- pais e ou responsáveis por

em Ponta Grossa-Pk- Em gistro de, Professor no crianças e jovens da faixa

Santa Rosa-RS, de 79 a 81,
.

MEC; diploma de curso etária de 07 a 14 anos,

Iez' os cursos de Ciências específico para o Magis- procurem a escola maís

é Filosofia. Em Porto Ale- tério de Ia. a 4a, série, de próxima de sua residência

gre, de 84 a 87, r�ahzou pré-escolar ou de educa-
,/ para efetuar à matrícula

os cursos de 'Teologia., es- ção física, devidamente re- para o ano .letivo de 1988.

pecíalízação' sobre o Mé- gistrado, para a inscrição A matrícula escolar é obri

todo Educativo de D·, Bos- nas áreás 1 e (;); F1a falta gató:ria e pratuita. Vai até
co e especialização em, Fí- destes documentos, apre- o dia 18, de dezembro-

losofia-
'

,A 'formação especifica
salesiana 'fiai-se dando du- �

rante estes .anos Em 78, o
.

sacerdote' fez o noviciado
em

. Rio dos Cedros e em

82 e 8:';', \0 tírocínío (está
gio) em Ponta Grossa, tra

balhando com samineris
tas que fazem o 2° grau·
,A profissão perpétua acon-
teceu em Itajaí. no Parque
D. Bosco, em 1 ° de feve

reiro de 86. A Ordenação
Diaconal se deu na Vila

Elza (Viarnão-Rôl. em 24

de maio de 1987.
E no dia 1 ° de jarteiro,

ministra Ft' primeira mls,sa
em . Massaranduba, ao la"
öo dos' famiÜares e ami

:gos�'

,. '1,

.

'�fndicaio. dos Trabalhadores nas Indústrias da'
Construção e do Mobllíárlo de Jàraguá do Stil
-

Guaramirim, Corupá e Schroeder

EDITAL DE CONVOCAÇ'ÃO
ASSEM:B.LÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
O Sindicato dos Trebalhadores nas Ind16strias

da Construção. e do Mobiliário de
'

Jaraguá do

Sul, Guaramirim. Corupá e Schroeder. convoca

todos os seus associados; para a assembléia ge
ral extráordinária que fará realizar no dia

29.11. 87, às 10 horas em primeira convocação,
.

ou às 11 horas em segundá convocação, em sua

sede social, na Rua Presidente Epitácio Pessoal
345, nesta cidade de Jaraguá do Sul, para . deli-
6erarem sobre a seguinte. 'ordem do día:

.

1) Valor das mensalídades a partir de 1988·

2) Filiação à CUT.,
,

Jaraguä do Sul, 19 de novembro de. 1987.
. Clemente Mannes _ Presidente

';{)PPU'S VíDEO
. CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS DA SEMANA:

CRAK _ 'Conexão da Morte [aventura]
,. A GAROTA DA MOtOCICLETA (aventura)

SINfONIA DE PRIMAVERA [drama]
PARCEIRO DO 'SILENCIO [pohcíaí]
TAG _ O Jogo Assassino (aventura)
l'viONICA e' «> Bicho Papão (desenho)
A BELA DA TARDE (drama] Ót

A CASA DO ESPANTO II (HOUSE I� . terror)
REGRESSO. PARA BOUNTIFUL [drama]

'

ESCALADA DA VIOLENCIA (dráma]

OPPU'S VíDEO CLUBE

'Somente, 'Filmes Selados

Primando. por QUALIDADE

• Passagems aéreas
(nacionais é intemacionais)

,

"

.}
,

• Locações de ,veículos
. Ag,ênCia de Viagens,

�ua ,�pitàci6 Pes5ba,46.#-F�e 72-0977-Telex(Ó474)34,
" JARAGuÁ DO SUL -, SANTA CATARINA

�
.

• Serviços de passaportes
\
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Escritório Contábil Barni
Oferecemos serviço de contebílídade em

geral e assessoría especial às micro e peque
nas empresas. Desconto 'dei: 20% à associados
da AMEVI.
Rua Venäncíe da Silva Porto, 331 _ Ao- lado da
Comercial Flol1aDl

SÁVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

Direito Civil _. Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Esportivo
,

Novo endereço _ Mar. Deodoro da F�nseca
Do ,97 .; Sala 1

--;._----------------�----

C .h a 1 -é

Rua Reínoldo Rau 61 _ Fones 72-t390 e 72-2321
- CREeI 643�J.

VENDE
Em Jaraguá do Sul:

Sala Comercial Edif- Chíodini (Mal. Deodoro
4° andar); Sala térrea na Reinoldo 'Rau; Sala'
Comercial, 19 andar, em frente HM na Ma-

. rechal: Sala Comercial em frente PostoMime.
Apartamento defronte Colégio São Luís.

.

Apartamento Edif. Gardênia n? 202, na rua

-Rio Branco. c>

.
,

.

Apto. com 210m2, px. Beira Rio.
Casa em Alvenanana Procópio. Gomes..

Em Guaramirim:
Casa em alvenaria px. ARG·

. � Sala, Comercial 1<? andar em. frente Igreja
Matriz. ,

Casá madeira rua Victor Bramo;ski. -

,

2 salas comercíaís, px. Policia Rodoviária Fe
deral.

"

PAROQUIA SÄO SEBASTIÃO _

HORÁRIOS DE MISSAS: Sábado, às 17h em S.
Cruz; 19h na Matriz, S. Luiz Gonzaga, ,S. Judas 1 Ji
deu, S. Francisco, 'São João e São José; 20h em São
Pedro e às 20h30 em São Cristovão. Domingo às 7, 9
e 19h na Matriz e às 9h em Santa Luzia e N. Sra. de
Fátírna.

,.

MENSAGEM: "O Senhor vem de encontro de quem O' Secretário de Educa-pratica a justiça". Iniciamos o Tempo de Advento. São
cão. Cultura, Esporte e Tuquatro semanas de preparação para a festa de Natal.
rismo Balduino Raulino.Advento significa "vinda", 'chegada" .. O Senhor vem,

e está vindo sempre. O primeiro domingo se abre com participa de 26 a 28/11,
em, Brasília, do II Fórum

o profeta Isaías dizendo: "Ele vem ao encontro daque- Nacional de DirigentesJe que pratica a justiça". Jesus vem para libertar do
.

,

pecado que é a. raiz de todos os males. Municipais de Educação,
no Hotel Nacional. DentreO homem é pecador quando se desvia do caminho

da salvação. E a salvação depende de nossa caridade
os temas' em abordag\em
destaca-se "Educação efraterna. Por isso, o salvador, o libertador está inte-
Poder Local", .que 'vísa,ressado na maneira como nos relacionamos uns .com .

sobretudo..a municipalízaos outros. Jesus vem ao encontro de quem pratica a'
ção do ensino e a justajustiça e só não é reconhecido e aceito, por quem vive
distribuição dos recursos e

praticando a-rínjustiça. Vamos, portanto, praticar a
encargos entre a União,

justiçá, ajudar os outros a praticá-la, trabalhar para Estados ,e Municípios.afasiar todas as causas de injustiça e assim preparar
a chegada do ,Senhor.'

,

CULTOS: No domingo, à� 8h, em alemão. FJ;StA
. DE ADVENTO: Neste domingo, 19h, no salão comunal."
a Festa de Advento da Comunidade: �odos são convi- -------------

<lados.
\ ORAÇÄO DE

STA. CLAR,A
BAZAR: pia 03/dezembro, a partir das 14h30, o GrU- Oh, Santà clara, que

r�o de Senhoras Quinta-Feirjnas realizam Bazar Bene- seguiste Jesus
. Cristo

'fícenre no salão comunal-cent-ro. lEMA DA SEMANA: com tua vida de pobre-
Eis aí te vem o teu Rei, justo e salvador. Zacarias 9.9. za e oração, fazei que

entregando-nos confian
tes á providência do Pai
Celeste no eterno aban-

\

dono, aceitemos serena

mente a tua so6erba
vontade. Fazer 3 pedi
dos: um de negócio e 2

impossíveis. Rezar du-
. rante a novena 9 ave

marias e. mesmo sem

ter fé será atendído-.
.

Rezar com uma
-

vela
acesa e deixar queimar
inteira somente no ,99
día.

INFORME PAROQUIAL

COLUNA EVANGEUCA

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

mentais, coroas, com entrega a domtcílto.

.

'Casa das Flores
Retnoldo Rau 606, esquina com a João Píccolí.

"""to;""" '\0:-i'�.
J'�. '-"LEVE A JARAGUA PARA SUA CASÀ"
1,% ,'Nossos' produtos: Toalhas de' Me�, Panos de

. cop�, Teci�s para Cortinas e Vestuário; es,.,
.

clis�níYeis no Posto de Vendas sito a SB. 280.

Km 54 - Guaramirim.

;

- --
�'"?st«

JARAGUÁ FABRL SA.

Raulino no Fórum
.\ .

, de Dirigentes
Municipais

_

De Santa Catarina par-
,ticipam ainda Anita Pires
(Floriánópolís] e· Arlindo
Giacomelli, da Secretaria
de Educação do Estado .

PRECE A '._

I'

'

STA. CLARA
.

Fazer 3 pedidos sendo ,

1 de negócio e 2 iniPos-1siveis. Rezar 9 dias 9:"
Ave-Marias, que mesmo .

sem fé será atendido
Rezar com uma vela
acesa e no 99 dia dei
xar queimar até o firn
Publicar no' 99 día-

\
.

Agradece C.K·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_ A 19a.· UCRE adquí
riu Cz$ 710 mil em mate

rial esportivo, para distri-

· buição. .em 88, para 26 es-
·

colas básicas e colégios
estaduais e, ainda, para 75
escolas' reunidas e isola
das. São 360 bolas de vo

libol, 115 de basquetebol.
220 de handebol. 702 bo
las de borracha, 60 bicos
e 80 colchões.rNos dias 01

;e 02, os proíessóres o

de

educação física da região
terão encontro' para dís
cutír. dehtre outros, o ca

lendário desportivo esco ..

lar pare o ano-que-vem.

� O atleta Luiz RQi.)e_f·
to . Pereira, da DME/Dalce·
Iís. foi o. terceiro colocado
na . Meia Maratona de
Santa Catarina, disputada
domingo em Plortanópolís,
uma semana após ter ven

cido a I Rústica das FIo··
Tes, em Joínvílle. De Ja

raguá participaram ainda
Joel Siegel (2'10), Antônio
S.M. Fortes (22") ·e Lou
rival Alberten, na catego
ria veteranos. pela Kohl-
bach.

'

� O C.A. Baependi
abriu segunda-feira, dia
23 a I Copa Baependi de
Tênis, que reúne 146 te

nistas, divididos em 13 ca

tegorias e cuja premiação
se dará do primeiro ao

terceiro colocado. Estimu
la o clube, assím.:o surgi
mento de novos: valores.

'__ A Papp Sport ínau

.ra. às·14h deste sábado,
'junto a pista de .btclcrcss
da Marcatto. a sua pista
de likate. que ficará livre'

para a prática deste esporo
te. Além do sorteio' de
brindes, haverá exibição
da "equipe PlaIicton; de S.

Paulo. í: a única pista 'de

skate do Norte'do Estado.

�

.' Com término previs'
to para março, � Arweg
está introduzindo melho

- Iam.entos em seu estádio,
·

notadamente a ilumina-
o

•

çãCf" que, quando· concluí
da, possibilitará uma lumi
nosidade de 32 IniL watts.
Deverá se constituir na -

melhor iluminação. dos es

táaios da cidade·

_ A Divisão Municip21
de Esporteli, informá Raul

Rodrigues, organizará na

'pr6�ima temporar1a (B8., o.
I Campeonato AQelto é'8
Futebol de Campo Fe.mini·
no.' Neste' sentido, alert.i1
os clubes para que prepa-,
rem OS seus planb�is.

Está ma-rcado para o dia
6 de dezembro, no perío
do da manhã, O jogo de

entrega--de íaíxas, de cam

peão ao E. C. Vila Lenzí.

bicampeão do Campeona
to Municipal Varzeano de
futebol, no Estádio- da
S . E . R . Menegotti. O ado'
versãrío será a Seleção
Varzeana. que já está con

vocada: Carlinhos (S.. An
tônio), Hélio (Arsepum).
Dentinho (Oläria}, Renato
(Arsepum), Alaércío (C�-

Il de -Ouro
encerra ano

..... - ._-------..._---�

narínho).
.

Orlando (Cana
rinho], Evaldo (Mec. Cé

sar), Aldo (Independente].
Side (S. Antônio), Mari
nho (Olaria), Nélsinho (Es"
trada Nova), João (Estra
da Nova), João (Estrada
N o v a) Serginho (Ban'
gu), Jaca (S. Luzia), Rogé- Os números fineis do
rio Lange (Continental), Campeonato Varzeano e a

Beta (Bangu), Jair (Arse- estatística são estes: cam

pum), Cabinho (Bangu) e peão E.C. Vila Lenzi. ví-
1'u6arão (Independente). ce Grêmio Esportivo Ban
A Comissão Técnica é íor-. gu, 39 lugar Viação Cana
mada por Waldemar Ma- rinho, 40 lugar Santa Lu
lheiro . [técnico], L í cd i o zia. No decorrer cfo cer..

Schiochet (supervísorj Ma- tame foram realizadas 84
fra massagista e roupeiro) partidas, assinalados 138
Raul Rodrigues (coordena- gols, com média de 1,65 I

àor) e Antônio Carlos da gols por partida, ·12 pena-
----------�--�-----------------

Costa (auxiliar). ,

Após a partida, haverá
a confraternização com a

entrega da premiação.: no
galpão de festas da Igre
ja S. Judas' Tadeu.
ESTATlSTICAS DO
VARZEANO

Peladão real'iza OS jogos finais-
A terceira fase do Cara- Transportes, Rei dos Bo

peonato Aberto de Fute- tões "A" x Calçados Men
bol de Salão (Peladão}, da dança, Fngumz x Rei dos
LJFSjDME. foi realizada' Botões "B" e Conf- Neuza
nos dias 24 e 26· Iniciado x Mec-Raboch .. As quatro Icom 47 equipes, a segun- equipes classificadas' vão
da íase contou com 24 disputar nos dias 10 e 04

equipes, que em 60 Jogos de dezembro a fase semi
marcaram 233 gols, eaíndo final, estando previsto pa- ,

destas oito equipes, que ra o dia -8 a decisão do i
;oEaram duas vezes esta terceiro lugar e para o dia

I'semana: . Perflex x 1 'revo 11, a_ finalíssima.

Deeisã' da S'egu·ndona no M. '"helm
em meio a um jantar, -r-Ó, Está confirmada para o

quando usaram da palavra dia 6, no Estádio Max Wi
,o Presidente, LOreno Mar- lhelm. a decisão do Cam
catto e Geraldo Wernin- peonato da, 2a. Divisão de
ghaus, seguido de distri- Amadores da . Liga Jare
buição de presentes às es- guaens� de Futebol, nos

posas. títulares e aspirantes Os
O grupo é composto aspírantes. no último final

. atualmente dos seguintes de-semana, definiram os fi
sócios: Alfonso Buhr, ÁI- nalístas, após as partidas
.varo Mann, Carlos Chio- Guarani lx l América é'
diní. Dorval Marcatto, Olipê OxO Aliança, Iican
Douglas Stange> Euzênio . do para a c.ccisão do H·
José da Silva, Eucênio tulo às 14h:)'O do diil 6,
Victor SchmöckeL Geral
do Werningha.us, Hamil
ton CarCÍa, Hêinz Kohl
bach, Heinz G LeitZke,
Iyo Hasse, João Carlos
Márcatto, Loreno MarcattoJ
Mil ton Stange, Mil t (l n
Gruetzmacher, Moacyr R.
Sens, Nélson Tarnawski.

.

Rainer A. ,Wiéle, Sofon'
Carlos Schrauth, Walter
C. Hertel; Wigold J. Leitz

.

ke, Thomaz C. Fruet e R�i·
ner Modro.

líder da chave com 9

pontos, a 'Inipy tem 5,
Atlético 4 e Cruz de Mal
ta 3 pontos. f

EM GUA�AMIRIM
A CME encerra neste

domingo, no Estádio Muni
cipal João Buttschardt,' o
59

.

'J:orneio da Integração.
As 14 horas, pela decisão
do terceiro lugar jogarão

: Cachoei�a x Amizade e às
16h, KleinjKéizuza x Krais

ch/Polisoh;la vão decidir
o título. Um gúmde pú
blico certamente deverá
marcar presença.
Pela Olimpíada Sesiana,

fase estadual, em Blume-
- nau,

o

a Weg Motores obte
ve a segunda. cõlocação
no futebol de campo· No

.sábado venceu a Porcela
na Schmidt e no domingo
perdeu para a Faselpa por
2 a 1.'

-

PÁGINA ia

.LRVB CONCLUI
TORNEIO

Com quatro partidas,
conclui-se neste domingo,
o Torneio de Voltbol
Adulto Masculino e Femí
nino da Liga Regional de
Volibol e Basquetebol, no
Beira Rio Clube' de . Cam- .

po. Nos dias 20, 21, 22 e

ontem, dia 27, houveram
rodadas e vão jogar nes

te sébado.. a partir das
. 13h30 _ AABB x Ind. Reu
nidas, Helga Mar x Raio
X, Sake x Clube das Do
ze,· Centro Educacional

Evangélico x -=,eresa: Ra
mos e São Luís x Sipaca/:
Cosmos. Com este torneio,
a LRVI? encerra as atíví-:
dades esportivas. do ano.

O ESPORTE EM
SCHROEDER
A última rodada do tur

no final do 2" 1'orneio Mu

nicipal de Futebol de Salão
da CME de Schroeder es

tá marcada .para o dia 5
de dezembrq, na cancha
,da Escö�a Braço do Sul, a

pàitir das 1,6' horas. Na

oportunidade jogarão In
ternacional x Olímpico
"B",

.

Cruzeiro x Bandei
rantes, Veteranos x Juven
tus, Intercontinental x

..

Desportiva, Falcon x Grê·
mio Tomaselli e Olímpico
"A" x Coremaco.
Neste sábado, porém,

tem seqüência o Torneio
de 1\ro ao Alvo "Verea
dor Carmelo Pasquali", na

. Sociedade Schroeder II1:
Atirarão" pela ordem: Soco
Schroeder' III "A" Schrae
der III "B", Soco Rio Ca
marada: "B", C.C. Tiro
Bràcinho' "A", Soco Ran
cho Born? Soco Rio· Cama- (

rada "A", Soco Bandeiran-
�tes "A", Soco Bandeiran· .

les "Bi, e,C;C. Tiro Bta·

fDois loques Vila Lenzi· recebe as. faixas dia 6. Seleção é convocada
I

Iídades máximas assinala"
das (8 convertidas, :2 de
fendidas e 2 chutes íora),
e, 15 expulsões. O artí
Iheírc foi Rogégio Lange
[Continental], com 7 gols;
o . goleíro lJlenos . vazado
que vai receber no dia 6
o medalhão "Correio do
Povo" foi Luímar Moran
dini, <do Vila Lenzí. que
sofreu 4 gols apenas; as

equipes discipÍinas foram
Estrada Nova e Santo An
tônio e o atleta revelação
Maradona, -do Vila Len zi.
Do campeão ao terceiro

lugar, a·< DME premiará
com . troféus, medalhas

. e

diplomas e para o quarto
lugar troféu e diploma. O
campeão e o vice rece

berão, como prêmio, um

boi e um suíno, para a fes
ta de congraçamento.

Na noite de 20 do cor

rente.. o Az de Ouro, co·

mandado ·pelo.· Presidente
-Raíner Wiele. reuniu seus
SÓCi0S para a festividade
de encerramento do ano

esportivo de 1987. Funda
do em 8 de maio de 1948
é na atualidade o maís an

tigo clube de b o I ã o

de e x ist ê n c i a' con

tinuada filiado ao Baepen·
di, projetando o esporte
bolonístico em Jaragué do
Sul, com' projeção de Reis,
Rainhas, Princesas e Cava
lheiros ao Iongo.de tantos
anos.

O encerramentö se deu

América e Aliança, en

quanto que às 16h30 Anié"'
'

rica e Grêmio Garibaldi
decidir,ão o título da: Se

gundona, nos titulares.
Pelo Estadual Amador,

por determinação dà Fe

deração, Cruz de Malta e

Atlético jQgaram e empa
táram a 1 goL_ficando pa
ra amanhã, dia 29, Cruz
de Maitá x Botafogo, às
16. horas. O Botafogo é Q

.. ...

,

1
.
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_ Até a ante-véspera de Natal, segundo promessa
de díretôres da Telesc durante a assembléia da Facísc.
em Guaremírím, deverá estar solucionado o problema

,
teerneo

. que os telefones -apresentam em toda ii região,
·

que têm deixado, .írritados _ e com razão _ os usuäríos,
com .a sobreposição de linhas e outros problemas. prín
cipalmente nos terminais conr'Início em zero..

_ o- prefeito Durval Vasel, fazendo coro, com o

governador Pedro _l'vo, é favorável ao presidencialismo
e aos cinco anos .para Sarney. Para ele, é temerosa

·

uma 'eleição em 88 para a transição democrätíea po
dendo ocasionar a sua 'ruptura, com consequências im' Está marcada para o dia
prevísíveís para a Nação. O Chefe do Executivo de 18 de dezembro, a forma:'
Jaraguä do Sul está solidário com Pedro Ivo e com 'fura das turmas dos cur

Sarney. .

'

sos de Técnico em Conta-

_ Tem muita. gente se assanhando para sair can- bílídade e Curso Integra-:
didato a-vereador no próximo ano, um excelente em: do do Colégio Estadual

·
prego.' com quinze vagas em Jaraguá e que dá, um ga- Teresa Ramos, de Coru

nho mensal, hoje, de Cz$ 42 mil. Espera-se que os pá .. , O ,paraninfo será o

próximos Iegísladores mudem a imagem da Câmara, presidente da Associação
pois há quem, diga que as duas coisas que maís diverte Comercial e Industríal de
rim Jaraguä são o "Viva o Gordo" e as sessões da Cá- Corupá. Kurt Línzmayer,
'mara. Arrel-

.
<,

o patrono o Prof. Paulo

_ E!'lt� muito 'estranho o comportamento �o ve- Maurício Pereira e a tur

reador Arnoldo Schulz- De ferrenho critico- do Execu� ,
ma leva o nome 'do Prof.

Uvo, fechou-se num mutísmo. muito embora acompanhe.' Waldemar_ Schulz. No dia

as decisões da -sua bancada, o PDS, Circula 'muito va- 12, no Salão Novo, com o

gamcnte nos bastidores que estada sendo sondado pe- Expr�sso' Jovem, os con

lô PMDB pa.-a engrossar a sua bancada" hoje minori- cluintes farãu baile para

tária e que tem' tido problemàs, para a aprovação arrecadação. de fundos pa

ffe projetos na CV. ,ra a viagem aQ Paraguai
,

,_ O P�rtido dos Trabalhadores réjeitou o pedi- programada para após a'

do. para ingresso do ex-vereador Ivo Ba�hr, (TatU), que formatura. \
'

, A Câmara de Vereado-
ptetçnqia concorrer a Prefeito: Mesmo pequeno, o pT-

.

. res de .Corupá, co�vocou
seleciona de'terminados nomes, pois tem vida própria

, e uma linha doutrinár�a diferente de outros partidos, quinta-feira o Exator' Esta
dual, para explica..r ·os mo

Para: prefeito. diz-se qUe o candidato seria ·0: Busana, Uvas do aumento da taxa
que já te,m slogan: "Siilcana por sacana, vote,no Busa,na". de recolhimento do im

_ O PL (Partido Liberal), que recentemente ele-
posto 'Inter-vivos, cujo

geu o diretório e a executiva nacional, escolhendo o

seu iundador, deputado Alvaro Valle para presidente,
aumento foi sUperior a

-

,tem como 1 c:-. tesoureiro Egon Koch. Eg�n é o capataz 1,200%, o qUe tem provo
cadö gritaria geral.

da fazenda. que Alvará Valle :mantem no Guamiré!.nga,
.' inteI;ior de Guaramirim, e que hoje tem seu nome efé·
vado a càrgo a nível nadonal dentrQ dó Partido Liberal.

'

,

_ De cocheira: Paul!.) Floriani e Ruy Lessmann
s"io nomes que. deverão disputar a vereança no próxi"
mo ano, elo PFt: E 'á estão trabalhando.

'Herrmann' Suesenbach. eleito vereador pelo
PDS em ©, por Çorupá. c-om a perda do Governo do

Estado: permaneceu alguns meses sem partido. Desde

o último domingo, porém, pertence ao PMDB, cuja fi

liação assinou durante} churrascàda do partido .no Sa

Ião Paroquial. Como "prémio", Suesenbach ocupa des:
'

de o inicio de novembro o cargo de diretor geral do
Colégio Teresa Ramos.

"

_ o Pl\1DB acaba de ganhar, também,'o více-pre
Ioíto de Massaranduba. Rolf Reínke- que até há pouco
era presidente do PDS, do qual saiu para o PFL; acom

panhando o prefeito Zeferino Kuklínskí, está, hoje, no
PMDB. Descontente com à união, PDS·PFL e com o no

me de Dävlo Leu- certo para candidato a preteíto, Rolf
filiou·se ao PMI)B_;. onde, certamente," espera acertar

(') seu intento polítlco.
.

., Ivo Konell, que já estä com os adesivos na

lua anunciando a sua candidatura a prefeito, taxou o'
advogado Roberto Madrid de incompetente, qualiíi

,

cando de pura heresia as. ações que tem impetrado na
,

justiça. "EJe quer é se promover e se projetar politi
cament€, mas nada vai provar, porque as contas es-
tão legais e aprovadas pelo Tribunal de Contas", res

salta Konell-
.

'_ Um aviso aos navegantes. A Caixa Econômica

Federal vai abrir inscrIções a nivel nacional, para o

concurso dé admíssão 410 cargo de escrtturärío- Os can

didatos [ambes os sexos) poderão insd:ever·se· e�
qualquer agência da Caixa, de 5 a 14' de janeiro, de
vendo ter idade entre. 19 �,29 anos e o 29 grau com

pleto. A oportunídade que se apresenta é ótima. EÍl·
tão, mãos aos livros, '

.

A Admínístraçêo Muni
cipàl de JéÍraguá do Sul,
em nota a imprensa, con

testa e repudia: informa

ções divulgadas de írregu
laridades havidas na Pre
feitura e atribui .o fato a

obra do ex-prefeito Victor
Bauer e aos vereadores
Ortval Vegini e José Gil ..

berto 'Menel, , príncípal-.
mente, "que disparam ca

lúnias
.

e inverdades con

tra esta Admínístração
competente e empreende
dora". Objetiva-se, segun
do ,a note, denegrir a íma

gem do atual governo. e

atrapalhar a, candidatura
de Ivo Konell para prefei
to em 88, usando-se, para
tanto, de má fé, inclusive'
com publicações em diá
rio de Joinville, que afir
mara I que o Tribunal de
Contas havia apontado ir

regularidades nas contas
da Prefeítura- em 84, quan
do na verdade fez restri

ções e recomendações que
foram cumpridas,
O Tribunal de Contas,

em 14.11.1985, aprovou
as contas do exercício de
1984,' que a Câmara de
Vereadores ratificou em

24.03.86, quando o atual
presidente' da Câmara,
Orival Vegíni. era o rela
tor da Comissão de Finan-

,
'

-deNotícias
Corupá

_ ças e Orçamento. A ma-,
téria dívulgada't.no diário
foi considerada parcial e

incompleta, pois pretendeu
unicamente confundir a

opinião pública, Todas as

.

providências técnicas so

licitadas na auditoria con-.

tábil, na época, foram cum

pridas, 'informa a Admí
nistração Municipal.
Inclusive as contas re

lativas ao exercício de
1985 foram aprovadas .pe
la Câmara de Vereadores
no dia '24. H . 1986. Outra
informação contida na no

ta, dá conta de que em

função da discriminação
sofrida pelo município no

Governo Amin, a munici
palidade' gastou, em 1984;
com combustível para a

polícia civil, aluguel para
.a Rádio Patrulha "é com o,

Posto de Saúde, além de
outras necessidades de ca

ráter público e de lazer,
contribuições estas que
técnica ou' burocratica
mente não se enquadra
vam nas orientações do

. Tribunal. de Contas, mas
.

que é_. perfeitamente pos-
-sível, de acontecer em ór

gãos administrativos 'de'
caráter público ou priva
do.
"Isto vem' demonstrer

que apesar do jogo de pa
lavras, as acusações .levia-

.

nas não afetam a adminis
tração "Vesel. mas prova
que, os adversários políti
cos demonstrem falta de
conhecimento sobre a .es

trutura c admínístratíva de
um' órgão público e das
atribuições do Tribunal
de Contas".

PEDRO SIMON: "Jornais
'do Interior;têm papel fun'
damental ná integràção da
América Latiria".

,"

Festival. de' Teatro premia no dia 2
A Fundação Cultural

realizou com sucesso, nos

dias 26 e 27 passados, o A divulgação e premia-
19 Festival Estudantil de 'ção do Festival deve acon

Teatro de Jaraguá do Sul, tecer no dia 2, no mesmo

em dependências da .Re-
. local., As 19h a:' EM Cri�

creativa Marisol, e, para- tina Marcatto encena "A
leIamente,' a Mostra Jara-'

. Dança do D.ang ... Dang".",
guaense e Blumenauense . às 19h30 a peça "Gesto de
de� Teatro, um projeto pio- Sentimento" (à moda da
nelro a nível de 1<1 e 29 casa), criação coletiva do

grâus, que parte da base Grupo Nute, (Núcl-eo de
(a 'esco·la) e que busca a Teatro da SDM Carlos Go'

promoção desta arte, bus- mes). de Blumeneu. As
cando despertar a' criati- 20h30 acontecerá apre
vidada de alunos e proíes- miação do Festival.

sares.

-_

.
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