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,

Lo Henrique, Prisco Vianla e Magadan inauguram dia 1 a. c*',.QJ
f.����:i��!t!��:: ::��:��:=���;2� Vale-tralsporte a ·',�rtil1·1ê.�j�ib
�an. A rec�pção às auto- a Prefei�ura e, e:n. seguid�,. � Viação Canarinho, ��gQnq� .. ;�;).�'�r�Rt�-I JRi-iend.ades sera na Praça dos

.

�� um Jantar;.. típico. cUJa Henrique Brognoli, está tomando _todél$:.as,.;,próy!-Q.�"
.

Imigrantes, na. �R-280, .se- ,

,lIsta de adesão. ao pre_ço I. cías no sentido .de ope�acion�ili�i:,P'val.�traZWP9.n� ..�gumdo a comitiva ao en- de Cz$ �OO,OO, encontra s: Jaraguá do Sul. Como o decreto-leí ql;le,.:ç,eg,!I��t;l..�q.:u r

•

troncamento das ruas CeI. na .Pr:feItura, ��c�t e ASá o ben�fíciÖ foi as�jnado�em '17.11.81.,; apps., 1;_l�;�ri.�.qoaern�rd.o Grub?a com a soclaç�o Comercial. Ser de analise e discussões, os impressos de dócumen-
Venäncío da Sllya Porto, na Sociedade Alvorada. tos e pàssagens para" normatizer, este p�llefíçlq J4_ es-
onde acontecera

.

o at�, Ú
-

I .tão em fase de impressão pelas g:rá-fid);$"_' que sPi!C.!tft.�
para o qual o pr�felto Du.-. SA. DE: SECRETAR O

um prazo de 20 dias para entrega., ;;1 \.;, ,., . ,', '! ,; c. ':..,' -;

val Vasel convida a CO" VEM
.

. '..' -.

":,� ...:

muni?�de jaragu�ense a.
Para discutir o atendi- .

ri. udo será feito para que já 'a: .p9-iti:rá:d;'.�'i� .ß.�"�:j.�-
p:_eshglar, c?nslder.an�o mento previdenciário -e

neiro esteja -em condições de pleno. ft.l}lCion�plei;H9.;�A
nao apenas a ímportäncía

melhorar o atendfmento
.

pIOpÓSi.tO, chamamos Ci atenção para ,as inst-ruçÕ€s"e:o
�n��������� s����:���' d: hospitalar no município, .�lecreto (1ue publicaremos najrrQx�ma:.�çl�ç�Ç�-·§�b��::�
uma única veZ, inédito em

estarão em Jaraguã de assunto. '.

.

. :
... �,.::-,:�...:.>; ';.� ..':'.;,:'

Jaraguá. Sul, às 14h do dia 9, o Se- Sama'e taxa o· eons' d tcretário da Saúde Marti-. .'
-

.

.' : P'IUI. r;:�elC.e" _,n pPara incentivar uma nho Chizzo e· o Superin- "'; ,.
J.

• •••. 'c 1 .',. .'"

maior participação nà so- tendente .do Inamps Rícar- '0 Conselho Municípal t.��ÖidlU .por inje!�f·.ä::;á.�
lenídade, serão. sorteadas do Baratieri, para reunião de Engenharia Sanitária, I mret;;t na rede," ·melt�er��
no local três bicicletas en- com a Comissão Munící- órgão superíor do Samae,

,
do o se:t'Viçú:e pràticàm€h-'

tre os� presentes, A ciclo- pal Interinstitucional de deliberou, esta . semana, i �e eliH?-ina�dq -, �' 'f.iiÍià-' ôe �

via, que teve a participa- Saúde e Direção do Hospí- majoração das tarifas no ' agua. Os 'reservatórios -silo
ção pecuniária do MDU e tal São José A pauta de consumo em excesso, de enchidos sonierhe::·nos·.!lfu
Prefeitura, custou 9,945 trabalho é extensa. haven- forma diferenciada, segun- ráríos de menor consumo.

OTNs, importando. é!_ pre- do possíbihdades de ser do o gasto. Visa-sé, com Para o dia 18 d� dezembro
ços corrigidos em dezem- acertada a implantação de essa taxação, reprimir a

-

está prevista a conclusão .

bro, em ces 5.191·712,00. uma UTI em Jaraguá do demanda e cobrar uma ta- do ·terceiro �esê�V:iitóriö,
Com! a vinda dos ministros, Sul.' melhorias no centro rifa maior dos usuãríos que .�b�st,eç�iá,�, prlIisipa:l
existem perspectivas da 1i- cirúrgico e pronto socorro que ga�tam desnecessÇlria-- mente ä 're-giãö' � 'da '

rua

beração de recursos da do "São José"" aiém de mente. O preço do CO�Sl;l- J_oiiw,jll(h.�,)� ·�r;:�..�
.

;:� ���);�o ::::::::: ::":;�:��:E�t:O�:�i�� ��::tr�����:r.::S·Üis:ítií&.$lO
dente -entrou em vigor no ":�1Í}iflY:ti:l·f;,€, i'
dia l°. . 1

': fhtr -1:"!.ArIE�:)'
,

.

Com as altas tempei�tu
ras que têm feito, (j sa'mae.. .: O UQ�� ,�qube Jähiguá

PM aU'lenta ação ostensiva. para 'garantir ,segurança'
.

��:�Uls;u0�r���d����_t2:l:
.

. valäo Slahehn, entregou

O T'�nente Anllson, Co- , de volta-se ,: aos ce�tros tactos. O Ten. Anílson dis- o�tem; ·sext'a.-fêira, à �iré
mahdante da Polícia Mili·· I mais desenvolvidos, o que se que o plano é expe'ri çao da A§sociaçã.o de Pais

tar em Jaraguä do Sul. re- I é uma' preócupação da mental. esperando que 'OS' e. Amigds dös EX'cepcio-·
velou quarta-feira, no CDL. PM, que, para tanto, de- objetivos sejam atingiqos. - na�s;. (AP_-;\E.): um chequ;e
que está montando um verá 'ser reforçada com a Outra informação" do no �Valor-d� Cz$ 100 mi!,
plano de polidamento no vinda de policiais de Join- oficial dá conta que a PM para que a entidade possa
centro' nervoso da cidade ville·. in;cioli sexta-feira à noite fazer frente as "suas.� mú�'

.

neste perígdo pré-natalino, A PM plaReja,' experi··. a "Operação Varredura""
. 'tiplas ativ:idades ,em prOl

T 'para assegurar maior se� mentalmente, dar. seguran- para coibir ii badernagern. do ex:epclOnal..Os recl;tr-ES·POR ES: s d( / gurança as lojas que a . ça aos veranistas neste fi· A qualquer hora da noite, '

.. �� sao �w\Tementes. a

.G r ê ln i o Garibaldi e partir do dia 14 terão os nal-de-ano, policiando, a em qualquer lugar, a polí·· .. Campanha Bopecas VIvas,

Améroca decidem às 16h30 expedientes de trabalho cada 45. miytutos as resi- cia poderá solicitar do ci-, �ue y
Q ·c!�bg ,,' �nualmente

dente domingo, no Estádio' .

estend��os e, a própria '1' dê�çi,a�. Para tanto os pr�- d�dãb os docu�ent�s e �x- pro�ove no mes de outu

Max Wi1helm, o título da tranqUIlIdade da popula- pnetanos devem comum-· ,plIcar a sua sltuaçao, na- bro

2a. Divisão. Detalhes e nQ- ção. Isto porque; face ao I car nome, endereço e te- quele 'momento. De dia, O Cidade Industrial ('n-
ticias esportivas, pág. 13, poten�i�l eç_�nômi.c? do lef�ne, illclusive os da sã,? .

realizadas blitz no
.

cerni· no dia 14 àS ativfi·· ..

nesta ediçãó. muniClplO, a margmalIda· , 'Prma, para eventuais con- tranSIto. dades do ano, --com rm
_______.- ���.��----__------�.�ja�n�t�a�r�fe=s�t�iy�o�,�n�o�I�ta�;�a�y�a..

",I R T' A M_<ß '. �!:�:��!��!-6fn��:�r1�1

Os 4,9 quilômetros da cí- Iclovta, que vai desde a Me--.
negotti até a Weg II mar
geando os trilhos da Re
de Ferroviária Federal, se

rão ínaugurados 'segunde-
. feira, dia 7, às 17h30min,

pelo Ministro do Desen
volvimento. Urbano Prisco

.

Vianna, pelo Ministro da

Horá'rio' espeCial
.

começa só .dia 14
, ,

Os Sindicatos do Comér
cio Varejista e dos Empre
gados no -Comércio sela

',ram o acordo coletivo de

prorrogação de horâríorle
trabalho,

.

para o período
de 14 de' dezembro a 03

de janeho'-' quando vigo
rará o "horário de natal"·
De 14 a 18 de dezembro,

.

o comércio lojista perma
necerá aberto até.as 21 ho:

ràs; dia 19 até as 17�, sem
fechar para o almoço; de

21 a 23, até as 21 horas;
dia' 24, véspera de .natel,
até as 12 horas, assi!ll' co·
mo .·no dia' 31; dia 2 de j a
neiro, até as 12 horas, mas
somente para os supermer
cados 'e mercearias;
Não haverá . expéçliente

após às 12 horas 'nos dias

'24 e 31, assim como nqs
dias 25, 26, 27- d€ dezem
bro, 01, 02 e' 03 de janei.
ro, a ;xceç.ão dos super�

- mercados e mercearias que
"
vão funcionar no dia 02
até o melo dia. Neste pe�

. dodo de horário especiaL
.as loj'as feché!.rão '\}O meio
dia, sendo única exceção
no dia 19, quando o fun'
cionamento será ininter'

,

rupto.

CONCERTO DE NATAL

_I
certo -de Natal com Co·

No dia 9, às 20h, na 'rEõ!- , rais e Orquestra: Entrada
creativa da Marisol, Con- franca. 'Le�a na página 14.

c

Z'ÉLE PElO PATRIMÖNIO PÚBLICO.' ELE É SEU'
TAMBEM. PE�TENCE A SUA COMUNr'DADE.

/
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... Recebemos e agrade
temos o convite do Sr. Ivo

Konell e demaís bachare
landos do Cursó de Direi
to da Umversídade Regio
nal de Blumeneu. cujo
cuho ecumênico' e cola
çâ.o de grau' acontece no

próximo dia 12· Além- de
Ivo, formam-se em Direi
to, da

'

região, Antenor
Calvan, Lúcia Gesser' e
Rosani Zehnder.

'

Nosses
cumprimentos e sucesso.

, � Formou-se dia 28jll.
• Sio Leopoldo·RS, como
iJâdiàrel �'Teologia, o

Jo\tém Júllo César Valz.
ftlho do �eddo casal
Viro e Hlldegard Valz.

Nos próximos dois anos,

Júlio' fará doutorado em

PSicologia. Da' Un1sinos.
Parabéns ao

-

forPlando ·e

aos orgulhosos pais.

T
SecreUrio Balduíno

Raulínc é um dos dez

diretores • executivos da

União dos Dirigentes Mu

nicipais de Educaçãö, elei
to que foi em Brasília
Também preside o Conse
lho de Secretários Muni
cipais de Educação de SC.

_ As 'CODclulnies do cur

SQ de estilismo e desenho
de 'Jilodas do Senac. mar
caram para' o dia ,'" 16, às
21 horas, um desfUe de
modas com vinte maneeas,
e,m dependênclas do Clube

Atlético, Baependl-

_ No próximo día 10,

, CORREIO 'DO' 1"0\'0
"

& Informações
terça-feira, á Casa da Ami- ,'serviu para despertar ta

zade realizará o 6� Bazar lentos, natos. Voltaremos
de Natal" no estacionamen-· ao assunto.
to do Sup. Breitraupt da

Reinaldo Rau: A venda,
bolachas, toalhas dê .netel,
eníeites e outros artigos.

A Miss Jaraguá 87.

Margaret Denise Schmídt,

representa a ,cidade neste
sábado, em Balneario Cam
boríú, no Concurso Rainha
da ia. Festa Nacional do

:rurismo, evento que en

cerra-se domingo- Vai Iír
�e Margaretl-

,

_ Está sendo muito cum

prímentado o empresário
Mário Pa:RP, pela tnicíatí
va de instalar em Jaràguá
uma pista para a prática
de skate, única no Estado,
inaugurada sábado. Um

grande público prestigiou.

_ A Dalcelís,
,

tendo a

frente o Célio e Dalva
Crístovão.' presente no es

tande de Jaráguá na Ia

FENATUR, onde divulga o

seu produto e a 2a. Feira
da Malha, que já vem des-

,

pertando muito Interesse.

Bola branca.

-r-r-
O Prof. de Português

do 29 grtlu matutino do

Colégio São Luís, realizou
com sucesso o Show de
Valores, de 19 a 23/1 L que

M�mãe. Coruja
s.. ftIIa_ merecem uma loja só para eles.

..,J........ CoraJ. o C8Jtelo de seu reizinho e

..�.'•• EBov� para bébé, roupas in

....J....... perfames, blJouterlas, artigos para
pre._. '

'

... luto do luo Brallco 168 ..:.. Fone 72-0695

Ir� - Valter . SeriaDO: Hebreus'
CIRURGIÄO DEN11lSTA _ CRO-2446

COl'inßoso
A ROUPA INFANTIL

Av. Getúlio, Vargas nY 97
:- Jaraguá do Sul·Se. .

_ Os ginasianos forman
dos de 1962 do Colégio S.
Luis, marcam os 25 anos

,com uma intensa progra�'
mação que vai ser cumpri
da a partir das 9 horas
deste sábado. Parabéns pe-
.Ja iniciativa'de reunir a

turma.

.: O companheiro Celso
Nagel, da Rádio Jaragua,
circulou na última semana

em Brasília para contactos

profissionais, sendo recebi
do em audiência pelos Mi
nistros Antônio Carlos:
Magalhães e Luiz Henri
que da -Silveíra.

_ A Receita Federal vaí
realízar no dia 19, na

AABB. um Ieílão de mer

cadorias apreendidas pelo
fisco, 'com preços iniciais
muito aquém dos encon
trados _no comércio, prin
cipalmente bebidas e ele
trönícos- Inícío às 9 horas.

_ O salão principal do

Baependi está com novo

vísual.. com a colocação
de bandö novo. Dia 31, o

grande acontecimento será'
.

o baile de réveillon, que
reservará gratas surpresas
aos presentes. Promessa da
diretoria.

� A propósito, o Baile
de Natal de Beto Promo-'
ções vai acontecer no dia
24, no Beira Rio Clube de

Campo. A musícálídade

estará a cargo do Grupo
Musical 4a. Redenção,
que goza de grande cartaz _

,
na cidade.

_ Será quarta-feira, dia
..-t-1, no Salão do. Hotel lta

jara, o encerramento e en

trega de diplomas da pri
meira turma de Jaraguá
do Sul diplomados, pela
ADESG, do Ciclo de Estu
dos de Política e Estraté
gia.

_ Parabenizamos á íní
ciativa dos promotores do
19 Festival Estudantil de
Teatro e Mostra de Teatro,
acontecido dias 26 e 27, na
SER Marísol-

_ Jaraguä do Sul recebe

segunda-feira a visita de

dois Ministros: Prisco Vi
anna- e Luiz Henrique.' Vi
rão inaugurar a ciclovia.

_ Para medítars "Quanto
mais o mundo das coisas

aumentá. de valor, tanto

mais o'mundo' dos homens
se desvaloriza".

_ O Sr. José (Juca Ri

beiro, assinante deste jor
nal de longa data, aniver
saria neste domingo, dia

5, quando comemora 70
anos. ,Seguem, daqui nos

sos efusivos parabéns.

Barão dO'RiO Br�nco. sala 4JFONE: 72.2607

Relojoaria .

Jóias, relógios, pulseiras, anéis,' -alíancas,
prataria, artigos em ouro e tudo o mals para
presentes na

Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n" 9

\ O ponto elegante de YCstir bem os seu:> p!m
polhos. Agora na Marechal Deodoro 819. a- sua

_ espera, sempre ('om às últimas novidades.

.' =.::.::.:_::::::::�:.:- ."-,-'-::='-:.:='=--::_:-=-=---;:::::r-,=.-::::;::==::::::I=-=-=-=-=-=-::::--==

�, ,

J,oãÍJ,

�ua cei. 'Procópio' Gomes de OlIvetra, 184

Fone 12-0209 _ Jaraguá do SuL

e Maria

JÓIAS E RELÓGIOS ... NATAL PARA SEMPRE..

SEMPRE o MELHOR PR:ESENTE
Marechal Floriano 29 _ Jaraguá do Sul.

& PRESENTES

-,_._'_.--.__ ._---------,-�--

PÁGINA 02

CASAMENTOS HOJE

_ Neste dia 5, na Matriz
S. Sebastião, os enlaces
matrimoniais de: l lh-Luíz
Adriano/Marília Hoschler:
1-5h-Alcir Scheuer/Adeni
se Koehler; 15h30-Jadir
Pereírà do Prado/Araci
Schmidt: 17h-AÍvaro to-:
pes/Ilda da Rosa; 17h30
Sérgio Sidooski/Sandra Lo"
rena. Rosa; 18h-Antonio
W. C. Ribeiro/Ana Gun
charowski. Na Com. São
'Pco. de Assis, 18h-Osmair

Ca.rl�ni/Vi1ma Zapella.

- .; Na Barra do Rio Cer
tO, 16h30-Ivo Kalfels/IÜtri- _

ta Büttgen: f7h-Séverino
Matuchakí/Solange Luiz e.:

Acácio Petry/Ivanete Heí-.
drich; 18h-Altair J o s é
Kreutzteld/Ivoneto Bompa- ,

ni; na Capela do Rio Mo
lha,

.

às 20h15min, Edson
Maríno Vieira / Rosimery
Pett. ,

_
Na Igreja Evangélica,

18h·Walter Krüger/Marga
rete Hamburg e às 20h
Claus Norman Klemz/Bri
gite Bretzke recebem a <c

',bênção matrimonial. Pela
passagem das bodas de
'prata, domingo, día 6, às
10h4S, será abençoado o

"

'

casal Heinz/Alice Mans
ke.

evenTOS
Lions Clube Centro e

Sesi promovem dia 'l,. se
gunda-feira, às 19h30, na

Praça Ângelo Píazera, a

festividade "Viva o Na
tal", que marcará' a ativa-

,

ção da decoração natalí
na: objetivando integrar a:

comunidade com o espírí
to natalino .., Presenças do
Papai Noel, Banda do Se:
'si. Grupo Musicai Cruzei"
ro, dtstrfbuícão de balas,
pipoca e sorteío de

.

uma

bicicleta.

.

_ No dia 9. quarta-feira,
às 20h, na SER MarisoL o

Concerto de Natal, com a

partícipação do Coral da
SCAR, Coral Evangélico
Jaraguá, Grupo Musical
Sol Nascen,te (Coral Infan
til do CEE) e Orquestra de
Câmara da SCAR.':É aber
to a cômunidade, que está
cOl'lv�dada a prestigiár.

,

_
Diretoria e Grupo de

l\fã�s da. APAß estão pro
move!}do desde ont�, até
hoje, no pátio do

-

Sup.
Breithâupt da Reinoldo
Rau, um Bazar com venda

.' d'e enf�ites, PI?sentes, toa
lhas, botas de feltro, en

feites Pé!,�a árvores, sacos,

,bolachas, livros de receitas
e outros; Apóiel. I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, .
,

Rebanhaleileir, lIilhara CalllPragralla de 'Criação de Terneiras em JS
.

.

1
.

L_

o programa Municipal
dé Criação de 'I'erneíras,

que objetiva íntroduzír
aníméfs de melhor padrão
zootécníco junto aos pe
quenos produtores rurais
de, Jaragué do Sul e 'de
monstrar a forma correta
de criá-los, vem cumprin
do a sua primeira fase, com
à aquisição do primeiro lo
te de 20 animais, que es

tão recebendo o trátamén-:

to é. o acompanhamento
no Agropeouário; até, atin
girem, ,4 ou ,5 meses de

idade. quando então serão
vendidos a preço de custo
a

.

produtores selecionados

que se comprometam a

alimentar e manejar os

animais conforme orienta-

ção técnica. _

O Programa é executa
do pela Acaresc e Cidasc.
com os recursos da Prefei

tura.Munícípal- As ternei
ras são da raça, holende- O primeiro lote de ter

sa, preta e branca, adqui- neiras veio' sm duas eta

uidas junto a Cooperativa pas. A primeira, há cerca

Mista Agropecuária Wit- de um mês, com onze be

marsum Ltda., de Palmei- zerras, que têm excelent-e
ra, Paraná. O coordenador desenvolvimento no Agro"
do Projeto Gado Leiteiro pecuário e esta semana foi
da Acaresc. Dejair Pereí- completado, face a dificul
ra, afirma que o progra- -dade existente na compra,
ma vislumbra ótimas pers- ':'pois as fêmeas; quem as

.pectivas para a melhoria possui. dificilmente ven

genética do rebanho e vi- de", diz Dejair.
sa, em última: análise, o Para o ano-que-vem, _

o

aumento da produção 'lei-
" programa prevê dois lotes

teíra e da produtividade, 'nos primeiro e segundo
reforçandç o trabalho já semestres, com 60 animais'
realizado no setor, de in- cada, totalizando 120; pa-

ra 89 e 90, duzentas cabe

ças em cada ano, somem
do, ao .fãnal des cinco anos,

540 ,terneitas,' represen
tando 'cerca de dez por
cento. do plantel de gado
leiteiro existente em Jara-

seminação artificial, incen- -

tívado" pelá Prefeitura e

Gumz Irmãos.
NOVOS LúTES
ATE 1990,

Reeeila Fe�eral f�z .leilão· dia 1,
'A Supêríntendêncla da,

Receita Federal para o

Paraná e Santa'Catarina,
através da Uelegacia da
Receita Federal de Joín
ville e do Posto' da Recei
ta Federal em Jaraguã do

Sul, promoverá no � dia 19,
de 'dezembro, em depen
dências -do Ginásio' de ,Es
portes "Horst Verch", da

Associação Atlética Banco
-; do Brasil, um leilão de

mercadorias apreendidas
pela 'Receita, que vão des ..

de bebidas, a' aparelhos
eletrônicos; brinquedos"
roupas e pequenos artigos.

A Receita Federal mar
cou para dezembro iei-

, Iões para Joínville, Blume
nau e Jaraguã do Sul. De

pendendo da resposta da
comunidade, novos leilões

o

poderão acontecer em Ja

raguá, onde -o consumidor

poderá, sem afobação,'
aguardando .a m e I h o r

oportunidade, '

'

a d ci u i r i r
produtos' com preços até

cinquenta por cento infe
riores aos' praticados no

comércio,

O leilão terá' inicio às

9 horas do dia 19 próximo.

'Apr9veite e restaure 'o .brínquedo de seu f�lh�
para este, Natal., Entregue-o a·Oficina 'Bspecíalí
zada "Estrela", que dispõe também,. para pronta
entrega, da mais eompleta linha, de brínquedos
p�l"a o Natal.

'

VENDAS SOMENTE NO ATACADO

Móveis
,

e na

MILLON
, ,

MÓVEIS
Tudo a preço de fábrica'

,I. Rua Bario' do Rio Branco, 72 -- Fone 12·2487
,

'

e 27, com inteiro, sucesso,
reuniu em torno de' 2.500
pessoas entre crianças, !
atores éa própria assistên
cia, que teve oportuntda
de ,de,' .aconpanhar- boas

peças. e, paralel'alhente., a
Mostra Jeraguaerise e Blu
menauense de Teatro., A

promoção foi da' Fundação
"Cultural, com apoio da

.

Prefeitura,
.

SCAR, Brei-'
thaupt. Marcatto..'Marisol
e 19\1. UCRE.

'

Os resultados finais do
Festival foram: 1 Ç) lugar
para o C()légio Estaduai
Holanda M., Gonçalves,

guá do Sul, atualmente.

E afora a compra das
temeíras junto a Coope
rativa Witmarsum, existe

• I .

contactos positivos, pare.

a partir do,próximo ano,

haver um íntereãmbío de
informações entre os PFO"
dutores de Jaraguã do Sul

-

e os associados da Coope
rativa, em P-almeira.

.
'

Schroeder: novos jardins de infância
, .

Â Câmara de Vereado
res de Schroeder aprovou,
sem restrições, o projeto
original apresentado pelo
Executivo. que, estima �
receita e frxa às despesas
orçamentárias para o pró
ximo exercício, no valer
global de- C?:$ 66 milhões.
A informação é do pre-,
feito Aldo Pasold. adían-

'

tando- que o município
vem construindo dois jar
dins de infância, de 200m2
cada, no Bairro Tomaselli

e no Centro
-

e que, tam
bém, o Ministério' da Edu'
cação liberou ces � .

491.770,00, para a constru
ção de duas quadras. de
esportes polivalentes ane

xas- as escolas de Schroe-
, der I e Bracínho ..

O Município já concluiu,
igualmente, as obras de

.

terraplenagem para a im

plantação -íutura do, Está�
. dío Municipal de Schroe
der.

l
'/

,

VENDO TELEFONE
Vendo telefone 'residencial. Informações:
72-1147, com Sr. Ivo.

Fone:

Armário".
, . O corpo de jurados, bas
'tante seleto, esteve for
mado -por

'

Alcíoni C. Cor
rêa, Arão Barbi, Rosane
Magaly _

Martins; Almida
Dalmonico. ,Paulo André
Pereira, Zenilda Lombardi
e Dirce Nunes- Os troféus
entregues' aos melhores do
Festival Estudantil' de Te
atro foram confecciona
dos "pelo artista· plástico
blumenauense Guida .Heu
er.

Destaque pelo 'seu esfor
ço, pera o sucesso do .Pes
trval. o assessor da Funda-

. ção ,Cultural, Carlos Cezar
Hoffmann. que pretende
expandi-lo no próximo
ano e- que, para tanto, ,já.
vem mantenqq os contac'
tos necessários-

Rua 7 dr Sßternbro, 525- Fone (0473) 22 5475
Blurnenélu SC '

�_.. ---

,}"';4'!:"
I' '<:....

C.E. (Bolando Gonçalves vence o Festival' de . Teatro
I

o 19 Festival Estudan- 'com a peça - "O 'Lobo na

tÜ de Teatro de Jaraguá Cartola", com 599,5 pon
da Sul encerrou-se eíetí- to�; em segundo lugar, o

'vamente quarta-ferra, dia. Centro 'Educacional Evan
.:2, na recreativa da Mari-

.

gélíco. com "O Menino e

sol- Realizado nos dias 26 o Armãrío", que somou,
565,5 pontos; e em tercei
ro- lugar, a ,E.M· 19 Grau
Alberto Bauer, que somou

511,3 pontos, com a peça
"Nem .Tudo Está Azul no
Reino Azul". A melhor

,direçao ficou .com Maria
do Carmo D.. Souza, as me
lhores atrizes Andréia
Renchi _( papel Verinha) e

Regiane Aparecida da Ro
cha (papei Vovozinha), da

peça "O Lobo na Cartola",
dOo C. E: Holanda Goncal
ves. O melhor ator do Fes...
Eval foi Wil'son Salves,
que interpretou o Menino,
na p'eça' "O Menino e oReDis ..Com. de Brinqueios. Lida.

, ,

Av: Mal. Deodoro, 903 ..:... Edif· PicolIi _ 1. f! andar

Apto 203 _ Fone 72.27,30 _
Jaraguá do Sul

--:
sc.
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gas e Ivaner de Cesaro
Cavaller

<

MARGOT ADELlA ORUBBA LBHMANN, Oficial do R�
Ele brasileiro, solteiro, giatró Civil do 19 Distrito, da Comarcá de Jaraguá do Sul, Es-

, tado de. Santa Catarina., Br�il, faz-saber que compareceram em
operário, natural dê Var- Cartório exibindo os documentos exiaidos pela lei, a fim de se

gem-Campos Novos, neste habilitarem para casar. os seaujntea: ,

Estado, domiciliado e resi- Jareguã do Sul, domícilia- Krüger.
.

Ela, brasileira,
dente na Três Rios do Sul, da -

e residente na Rua solteira, operária, natural
neste distrito, filho de J0- Emílio Piazera, 32, nesta de Matelândía, Paraná,
sé Mendonsa de Vargas e

. cidade, filha de Hilario domiciliada e residente-na
Maria Ribeiro de Vargas, Todt e Hertha Winter Rua 319, em Jaraguá-Es-Dia 12/novembro Ela, brasileira, solteira, do. Todt. querdo, neste distrito,' fi-,Daíane.' f i I h a 'Hugo lar, natura! de Dois Visí-

.

Edital 15.857 de 25.11.87. lha de Albrecht Lemke e(Irmtraudj Mor Walter nhos. Paraná, domiciliada e teonir Balsanelli e Suelí Sibilla Lemke.
Rodrigo, filho Walter (Tá- residente na Três Rio do Pätíma Pansera Edital 15.861 de 27.11.87.

. nia) Zapata Montano. , Sul, rieste distrito. filha de Ele, brasileiro,' solteiro, Enio de Bona Sartor e Sí
Affonso. de Cesara \ Ca-. índustríärio, natural de lení .Margaret Freiberger'Dia 13/novembro valler e Juvenalia Farias

"

Massaranduba, neste Esta- Ele, brasileiro, solteiro,
Geison Renato, filho Re- Cavaller. do, domiciliado e residente técnico eletrônico, naturalnato' (Hana Lori) Zacko: Edital '15.856 de 24.11.87. na Rua Ambrósio Pinto,

.

de Urussenga, neste Este- :

Dia 15/novembro Sérgio Luis Reichel e 69, nesta cidade, filho de do,' domiciliado e restden-
I. Carin Letícia, filha Ade- .LoriU Círlene Todt

.' Alvino Balsanelli e Josefa te na Rua Vitória Pradi.
lar (Lúcia) Roesler- Ele, brasileiro, solteiro,. Balsanelli- Ela,' brasileira, nesta ,cidade,. filho de
Dia 17/.nov�mbro impressor, nascido em Ja- do lar, natural de Concór- Afonso de Bona Sartor e

Patrícia, filha Mário (Ivo- raguá do Sul, domiciliado dia. neste Estado, domici- Salute Tonet de Bona Sar
ne) Volkmann. Luciano, e residente na Rua Rober- líada e residente na Rua tor. Ela, brasileira, soltei
filho Conrado Neto (Ber- 'to Zíemann, :)'83, nesta ci- Bernardo Dornbusch. 53, ra. professora, natural de
nardete) Riegel. dade. filho de Carl Reichel nesta cidade, filha de Isí- Joinvílle-rieste Estado, do-
Dia 18/nov:embro '\ e Gerda Reichel. Ela, bra- Ho Pansera é Omila Ona mieiliada e residente na

Catia Cristina, filha Cel- síleíra, solteira, auxiliar Pansera- .
Estrada Garibaldi, neste

so (Claricía) Stinghen. de . escritório, natural. de Edital 15.858 de 26.11.87 . 'distrito, filha de Flores
Dia 19!novembro' Osnir Odorízzí e Ines Ro- Freiberger e Cecilia Frei-
Johan. filho Ivan (Mar- ANIVERSARIANTES. sane Junckes berger.

li) Bento;' Tania Regina, Ele, brasileiro, solteirov •

f i I h a João (Avenilda) Aniversariam hoje� 05 operário, natural de Dou- Edi��l 15·862,de 01. 12.87.

Schneider; Maria' Helena,
.

Sra. Emma Cattoní, Sra. .

tor Pedrinho, neste Estado, Lauro Gruetzmacher e .Sa
filha Marcelino (Márcia) Cecília Köpp Rowe. Sra. domiciliado e residente na lete Lourdes Fontana
Maas; Andersen, <; filho Gertrudes. Müller Oeste" Ru� Joinville. 220, nesta Ele, brasileiro, sclteiro, la-

Agadir (I'erezínhe} da reich, Sra. Kátía K. Schulz. cidade, filho de Lindo Odo- vrador, natural de Jaraguá
Silva.. Lilian Doster. rizzi e Zel�ira Odorizzi. do Sul. domiciliado e' re-

.

Dia 20/novembro
. Dia 06 de dezembro Ela, brasileira: solteIra,. sidente em Ribeirão Gran-

Fabiano, filho Antonio [Ir- Sr. �ugênio .Rossío, Sr.' operária, .natural de Jara-
.

de do Norte, �este distri-

ma) Soares. Adilar Dalsochio, Fernando guá do Sul. domiciliada e to, filho de Willy G:uetz�
Dia 21/novembro Brugnago, Louíze 'Vieira residente na Rua José macher, e

.
Elsa

.

Piccolí
Charlene, - filha Adernar Pigozzí, f i 1 h a Marfiso Theodoro Ribeiro, nesta Cruetzmacher- Ela, brasi-

(Marii) Goetz. .' (Nalmir) Pigozzi. cidade. filha de Laudelino Ieira, .solíeira. operana.
- pia -22/novembro .Día 07 dexlezembro Junckes 'e Veronica Die- natural de Corupa, neste

Josiane. filha Carlos Sr. Luís Carlos Chaves, mon Junckes-
(Rosane) Máximo. Sra. Carmem Rozza Fugel. Fdital.15.859 de 26. a:87.
Dia 23/novémbro Sra. Cíntia' C h i o d i n i SilvIo Luiz Genoves.e e
Gianna Rafaelà, filha Schmockei, Sueli Volk- Marina Klemtz'

Marcos (Margarid�ú San-, mann, Elsa F Loewen, Níl- Ele, brasileiro, solteiro,
son; Bruna RQberta� filha san Engelmann. motorista, natural de São
""'anderlei (Suely)' de Oli- Dia 08 de dezembro Pauló�Capital: âomicpiadó.

veira; Cristian, filho He- 'Sra. Rosa da Silva Mar- e residente na Rua Rodol-
raldo I(Elisabeth) Götzin' tins e' MárCio Ademir Bor- fo Hufenuessler, 398, nes-
ger. tolini. te cidade, filho de Osmar
Dia 24/novembro Dia 09 de dezembro Genovese e Ànira PNeira
Marlà Rodrigo, filho An� Márcia Maria: Bortolini; G�novese. Ela, brasileiri'1,'

tania (Ivani), Schwartz; Angela Maria Hamburg, solteira. Cluxiliar: de eseri-
Vanessa Cristinà, filba Vaunide Stinghen, Sueli tório, ·naturftl de Joinville,
Ivan (Edaíse) Basso. Marilise Volkman!l' nesfe Estado, 00miciliaôa
Dial 25/novembro Dia 10 de dezembro .

:
f' residente na 'Rua .lorai'>

Pedro Luís, filho' Belisá· Wander; filh0 .Ernpldo e Czerniewió; 42, aptO 03,
rio (Cecília) Zamorsky; Ilena Barter nesta ('lr!anr.>.
Krislaine, filha· Agenor Dia 11 de dezembro Edita1

.

rS.8(jO de 26 .TI .87.
(Aná) Ferraz;' Julian Pa- Sr. Herhert. Paulo. Luiz, AC:li1són Krilger e taurin.
trícia, filha Gilberto (Rita) Marsc:tall, Sra.

-

Cecjlia ila. teml{e-
Fontanive. Ersching Mahnke, Clayton Efe, brasileiro,

'

solteiro,
Dia 26!nóvemb:11O Aristides Gonçalves, Jack- op'erâri'o, naturaJ de Jara-
Priscila, filha· Carlos san Aben COJiTêa: Relinda j;Juá do' Sul; aomIéi1iaâó e

(Marlene) de Oliveira. B· Kamchen, Sr. Rudolf. resiãente fia Rua' 319, em
Dia 27/novembro 'Hirschfeld, em S· Paulo;. Jarapuá -EsNueioo, neste
André Renato, filho Eu- Beatriz Cristinà Grosskopf, '.,-Hstrifo',

- 'filhó He -Amo
sébio (Rosiris) Vieira. em Joinville. .

.

Ki"üger e' Eâla Siewert

- .t1 .;
.._---._...'----.� .. -
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Dia 0:7/novembro
Ana Paula, filha Amíl

ton (Maria de Lourdes) Ri
beiro. .

Dia íü/novembro
Schenia Morgana, filha

Edson (Estérj Carvalho.

I

li

I

I
'li

EXTRAVIO DE
CHEQUES

.

OSMAR. MARCARINI,
Céd· Id. 2R-596609, de
clara que foram extra

'viado�' talonários de,

cheques do Banco do
Brasil, Conta 34.175-4, I

,dos números. 325470 a

32548Ú., .

Jaraguá do, Sul) 11;} de
dezembro de 1987.

Estado, domiciliada e resi
dente em Ribeirão Grande
do Norte, neste distrito,
filha de Artur Fontana e

Margarida Becker.

E para que chegue ao

conhectmento de todos,
mande,! passar o presente
Edital, que sérá publicado'
pela imprensa em Cartó
rio, onde será afixado du-
rante 15 .dIas.

�

.

PRECE A '1. STA. CLARA
Fazer

.

3 pedidos sendo ;

1, de negócio e 2 ímpos- .1síveís. Rezar 9, días 9
Ave-Marias, que ·mesmo .

sem
: fé será atendido-

.

Rezar com uma vela
:

acesa e no 99 día deí

xar queimar até o fim.'
Publicar no 99 día-

Agradece C.K.

ORAÇÄO AO ÉSPIRITO
SAN'l'O r"

Espírito Santo, vós que .

me . esclareceis tudo;

que iluminais -todos os

caminhos, para que eu

atinja a felicidade. Vós

que me dás o dom divi-
.

no de perdoar e esque
cer o mal' que me fa-

"

zem, quero neste curto

diélogo agradecer - vos
pai tudo e confirmar

.

ma.s uma ve» r que ja
mais quero separar-me

. de vós por maiores que
sejam as atenções ma

teriais.. pelç__ contrário,
quero tudo fazer em

. prol da humanidade pa
ra que possa meJecer a

glória perpétUa :na yos-
sa cOJ;Ilpan)lia e miicom

panhia' de meus .irmãos." -

A. pessoa deverá fazer
esta oração 3 dias se

S!uidos, 'sem diier o pe
dido, dentro de 3 dias
será alcançada a 'graça,
_por, mais difícil qlJe se-

.. ia, Publicar assim que
reC:eqer a graça. Por

, graças alcançadas.
,

M.G·H.

I Org.Clll A Comercial S/C Uda.
Correio - do· Povo'

,

V A R I G
Ru� CeI. Procópio Gomes de Oliv. 290 . Fop.e 72·0091

.
'

O-,e spa ç, h a n I e
_

.

L Ú c, 'i D
.

.

ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO s:eu VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM �E OFERECE O MEUiOR
EM ATENDIMENTO.

. ,

.

.

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAG1:JA -:- AV. GETúLIO VARGAS, 26 � FONES: n�1261
72-2078

.

AGORA TAMB:E:M EM FRENTE AO FORUM.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Marisol prelRiou os lRelbons.di . 'filet, Ildegraç)1 Escola-EIR,resa
����:r�ti��ni�� ::�;f� �;it[: �i���iZ ·Feê.).

.

alcança sucessl oulr. vez
Danna e o gerente de re- linha Criativa, Mara· Rú- O XI Festival da Canção de Timbó.
cursos humanos Gilberto' bia Müller, do Centro Edu- Jarsgueense (FECAJA), Na ínterpretação, cuja
Pradi Florianí, área a quem cacíonal Evangêlicc;> e Elia- reuniu durante os dois dias premiação foi idêntica,
coube a coordenação do ne Wün,nli. do Colégi? de apresentação, no Gínä- . venceu-à o Grupo Esqua-

. Projeto. Para o primeiro Teresa Ramos, de Corupa. sío de : Esportes Artur drão, com a música "Dei
lugar da 8a. série e 2Q grau As escolas que tiveram' Müller, �u� público de xa Rolar"; em segundo,
coube umà bicicleta, sen- alunes premiados na pri· aproximadamente 2.500 Adelmo. Faes e Quincas,
do premiadas as alunas meira ,colocação. foram pessoas, que elogiaram o com "Deixe o Sol Nascer"
Patrícia Buzzi. do Colégio contempladas com mâquí- bom nível do Festival, (de Tímbó), ficando na
Frei Lucínio Korte, . de Dr.. nas de escrever. háj,a vísta através das trinta inter- terceira colocação Vera de
Pedrinho e Andréa Rosana que tiveràm partid�çã? pretações e vinte e cinco Mello Leitzke, com a com-'
Sardä, do Colégio São. decisiva nos .objetivos �o composíções que concor- posição "Imigrantes". A
Luis, de Jeraguã do Sul. Projeto. de cunho socíal, reram.·

.

melhor torcida da noitada
Para o segundo lugar.. que busca a tntegração da Na categoria íriterpreta- . de sábado coube ao Raío

agraciadas com máquinas comunidade estudantíl à ção, o vencedor foi Nilton X e o grupo mais animado
de calcular, Alessandra empresa. Uma visita as' Lecks, com a música "Vol- foi o Pró-Samba.
Lombardi Pradi, do Colé- instalações da matriz da ta para Mim", do Grupo
gio Divina Providência e MariSol. seguida de con- Roupa Nova; em segundo
Iladir Janing, do Çolégio íratemízeção, çoncluíu a lúgar. Maria do Rosário
Holende Gonçalves e, as programação do dia 21· Rebelo, de Tírnbó, que in-

. terpretou "O Bêbado e o

Eéfúi1ibrista".. de Elis Re-'

gina. e a terceira coloca
(lá

.

foi Dulce Tornazelli.
com "Meti Vicio é Você",
de'Aletone. Além de tio
Iéus. receberam, respecti
vamente, Cz$ 9 mil. Cz$
7 mil e Cz$ 4 mil em di
nheiro. O troféu de melhor
torcida coube a "São Fran
cisco de Assis". da cidade

Os' ginasianös de 1962
do Colégio São Luís, em

comemoração aos 25 anos

de formatura, promovem
rieste sábado, dia 5, um'

.

reencontro, com, o cumpri'
mento de extensa progra
mação que inicia-se às 9

horas em dependências do
,

estabelecimento, com mís-
sa festiva celebrada pelo

. Padre Donato Wíemes- na

época Vigário e Paraninfo
da Turma. Posteriormente,
haverá recreação, esporte
e' almoço no C.A Baepen
di; à tarde será livre, 'en-.
�errandà a programação
com jantar e baile. dé des

pedida na Arweg.

O encontro reunirá os· Dê a seu amigo um �reseaté que ...,... 6, .0 latetro.
formando '(eram 50), pro- Dê uma assinatura do "Correto do Povo". .

fessores é o paraninfo· Cz$ Cz$ 500.00

A Marisol S.A. Indús
tria do Vestuário, objeti
vando divulgar nos meios
escolares as perspectivas
de carreiras profissionais
no setor têxtil e auxiliá-los
em suas decisões, realizou
o In Projeto de Integração
Escola & Empresa, que en-'

volveu 2.432 alunes de 22
�nidades escolares de oi

tavas séries e do' 2q grau
dos municípios de Jaraguá
do Sul, Sehroeder- Guara..

mirim, Massaranduba, Rio
dos Cedros, Benedito No
vo, Corupá e Dr. Pedrinho,
onde a empresa mantem

instalações fabris:
O Projeto teve inicio no

dia 5 de outubro, com a
. .apresentacão de Áudio-vi
sual da empresa, palestra
e visita às unidades de pro
dução, sendo proposto .a
todos os participantes o

. desenvolvimento de uina

redação abordando o tema

"A influência da empresa
no meio social". O térmi
no do Projeto deu-se' sex
ta-feira, dia 27, no auditó
rio da Marisol. com a pre-
rníação-

Prestigiaram o ato, além
de alunos, . proíessores ·e

diretores de escolas. o dF

rator-presidente da Mari-

Ginasianos CO

memoram- jubileu

Eseo'la de Arte: CIIcertl. II �il 10
. A Escola de Arte da So- pianista Aldo Upez, seís
ciedade Cultura Artística audições de alunos e pro
de Jeraguä do- Sul, encero íessores, além de outras.
ra as atividades letivas do TEATRO
ano, com um concerto pro- VOLTA A CENA
gramado ,para o dia 10 de A arte cênica na SCAR
dezembro, às 20 horas, na renasce. com propostas
própria SCAR, com a par· abrangentes a �rem al

ticípação dos alunos e pro- cançadas, em' etapas. O
íessores da Escola de Mú- . Grupo Teatral estreou a

síca, que executarão obras peça infantil "Os Gr.andes
de consagrados mestres. A Mágicos do Circo", no dia
diretora da Escola, Vânia 18 de novembro, na Mos
Pinho, informa que o con- tra Joínvílense de Teatro.
certo é aberto à comuní- e voltou a encená-la dia

dade, principalmente aos 27, na SER Mi;triSöl. e. no-

pais dos ,alunos. dia 2. na SCft.R· Composto
Para Vânia, o ano de por oito Últegfantes., o

1987 foi de muitas conquís- G!upo tem n� direção An
tas, onde destaca a aqui" tõnío Pau10 Schwinger.
síção de instrumentos mu- coordenador GUmar AJ?
sícaís, o Seminário de Via- '. tonío Mº'[�ttl e r�ponsa
Ião Erudito, o Encontro· vel técniCa Rosemery PeU
Suzuki. a Noite do Chorí- Vieira. No elenco, Juçar�
nho na Escola, a reerga- Maria Amó<llQ. llose1f 'de
nízação da Orquestra de Oliveira. Nilva Salete De
Câmara, o Ciclo de Concer- marchí- Nádia Sou.Jlge Ca
tos; a apresentação do rial e Mildi But�ke.

Luiz BibinWalter
ADVOGADO

Rua João Marcatto nO 13: sala 305, Fone
Fone 72-2875 _ Edifício 'Domingos Ch:o�ini
Jaraguá dO. Sul-Se.

.

PÁGINA 05

Coino atrações do FECA-
.

JA, promovido pela Aca-.
demia de Música Carnei
rinho, Musical Arco Iris
e Rádio Jaragua. com

apoio da Prefeitura/Secet.
Daniel Lucena, .ex-inte

grante do Grupo Expres
so, o Musical Arco Iris e

Cristiano Nichelatti,
.

reve

lação da música regíonalis-
';

ta. Na comissão julgadora
figuraram nomes ligados
as atividades artístíco-mu-:
sical.

,VARIG
Passagens e Cargas

Rua CeI..Procópio Gomes de Oliveira, 290

Fone: 12-0091 __ Jaraguá do Sul-SC.

Malhas "FOG"
POSTO DE VENDAS
ANEXO A FÁBRICA

Lindos modelos e estampas para adultos e crian·
ças. Confira' nossos produtos.
Rua José Theodoro Ribeiro 842 _ Fone 72 1916

.

.'
: Ilha da Figueira.

Malhas "FOG" _ O Ponto Certo das Malhas..

.�......_--
CÓPIAS XEROX A Cz$ 2,00

Em caso de duplicação' você
.

pode
-

pagar
APENAS Cz$ 1.00 por cópia. Temos ainda': cópias
coloridas, encadernação de livros, revistas. notas
fiscais, cópias reduzidas, encadernações com es··

piraI.

Seep Serviços de Cópias tIda'.
Rua Gumercindo da Silva 72, Sala 4, em frente a,
Caixa EconÔmica.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�';-;�--:;"'-�'--r-.
_'':-'-;--.. -

< PÁGINA, 06

e ,'�
'- '.- ,

",

"
'"

': :�"_' ,•
.: ;,; : .,;�: ,�'·ê�ltTiDO,.:,i)EMe�ATIcO SOCIAL _ PDS

..,;',--,-:,�- �O·stu .. - da.--Ueßdas�· M,!lr�aHa:-�� ,,':: ',:..���ETÖRfO, MÚNttlPA� DE CORUPÁ .
,

,

l' li -V- lII1i uu- -r : :.:-:--- .�,' -�--�--; EDfT}\'L-'DE-'CONVOCA:ÇÃO
.. '

Chapéus, 'bonés, .ví1selr_ r:ajmJsas, !s��r": .�� .

-:_> •. :,�: ." ••• ':-<.,"�:. '�':;Ö'::pfésidenté da Executiva Municipal, na forma da Lei

. >: bermudas � çQrdé)S. :" ,'; -:::�,��i�itPr&r. "Y,i�e'n'{�,� ·convoca; os eleitores filiados ao Partido,' para a CQn-
-> .

.' '-;. ··':",,!erl._ç'ãb' �UIiictpà'r a réàliZe.Lse no. dia')3 de Dezembro, nas dependên-
Em 'frente à fábrica.._ Amplö estacionamento,': .�;:: �·:o.ciirsda Çârhara°c.e Vereadores, sita a Avenida Getúlio 'Vargas n? 443,

/ .��;-----_..� ...." ,,'-

.:::0 ';o,;'as: �91 hora,s;:;e 'que se pI016ngará' até as 17 horas, nesta cidade, pára
_� �__,... _.;..;;.....oo.....:.___'·i...:.....' :.·...:··.,deliberareIJl'söbré o seguinte: '. '-

,Spezia
'

& eia. [tda ,".,.,:. �-;";:: -'.' ��. ��,���ó;�o o��;�p�?�D�� E-;c;fh;I��Çtb���a�oe;�r�=s;e:t�;��n��
. ::;'-I,.�: J

;:, :', -�:
'

pJ'�ht�s)i"C6nvenção Regtónal.i.; c) Outros assuntos.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR ,.,2:::, -,"- -, : .... <,'

°
-

Corupä. 30 de Novembro de 1987,
Madeiras para construção e serviços de 'trato!'_< .... .\:;,.", :',-, �., --, .• i. Alvím Seidel _' Presidente da Executiva.
com profíssíonaís altamente especíaltzados. Co' ••• :. �: :o.; f ; 5. '". 'o ..

�J���árió�row,m_Juqö� �?:��5����i���r���T���"b�:'�'�b=[�M�;'b�'=C=R=A�i=1�C=O="�S=:O=C='=�=L===�=D=S===========d
����ler��,.:.:-_ _F0ne 72,ú300 - Jara:gtiä' dó SUl"��,�;,: .

�'" ,,:':,' '�IRETÖRIÓ' .'�1ÜNICIPÁL DE.,SCHRO�DER
::.::

..

:.:�' ,'.;':--;", "�: '.:. -, :.:;:: _ .. .- EDlTAL.· DE' 'CONVOCAÇÃQ
PfRSIUlAS. !lOX • W).Dt·AtUMiIUO, ,,:_-; 1.:l';;1;;:'.: ;�;':�'- : ..._( .0 P..i:�sidenté:'da. Executiva 'Municipal, na forma da lei elei-
-- . . . .

(.'. :;: ;;;}or�,�"yigeil(�,� '=ç_9_tlvoc_K'�qs,�:$leitQres' filiados' ao Partido para a Con·

. PERFL E,X:�:��::': ,;:,:. ,.·.�:-y,eriçä.o M,ilri1<'iiiM a "iealizar-se no dia 13 de dezembro de 1987, nas

RUAJO!NVII,LÉ.1839.J'ARAGUÁÓO�L'�"·" '.�
.

·

...�; ..,..�p€�gêiiéias,:·:aà_. Soc;.fé·Q_àde': Vitória, na Rua Marechal Castelo Branco
FONE:(0473172-o1196 '. '

". :�:if; '� '_'·J:�:.E-�:i44f�;,. ��(fr�?äS e:.:�Né· �e wolong<l'rá até às 17· horas, nesta cidade,
Perstaues horizontais' e verticais, " .:: ,,;.z; :,'S: d,;pa�a, i��.�nl. .r�Jll, .sobre" o, segUln,t�:. .'.

.

box' para banheiros, ',.'. Je: .':,�1' .... --ORDEM 1)0 ''DIA _ à), Eleição dos membros e suplentes
divisões,' toldos, portas saníonadas, esquadrla,s:;;" ,:., ..'·<;lo ,,�retório MW1ic:ipal; ·b-;Z·I;:» Escolha. dos Delegaclbs e respectivos su-

e a m l' mínío
. ';·i· pleai(ês a.,Cop.:\Í':�hnãQ Regíonal: _ c)· Outros assuntos.e c rç s e .a u ,..,._. '., ;;r'

.

't'

Consulte-nos: 'Fone '72-0995 ,;:'; , , .

.

. Schroeder !SC), 02 de: dezembro de 1987.
'''... ;i::.i':':�,X ',";;..':", : .. ;:,:; .. /f..' .,.". Hari Zerbin

.

_ Presidente
< (( ._:� �>.:;�:1�):��: _:J�: ':��.:\ t.;.-·

. I

I .. ESCRITÓRIO JURlDICQ .. �. �

SUPiETIVOS NO CIP

José Albert� �ãrb.sa:"'" ,.""A:'�)N'ER���EISAlexandre _DellaUlu,sllna Qar�o�a· ,'. �::; ":'?l·";,·>:: ..lnlermedlarla de
Rua João :"':,.: :. �/-,�.O.:da,. Sala �4' : ,�� ",;;���:>Jlóy�is Lida.

,::: : f•.)l:::, ':�,�::"'��:�: � •. �t ...... ..' ;' ,; ��,�!\"

�-=====:;:===J=ar=a=g::;:u=á=d=.9=S=U�1.==:;::::::;..;:":::;;:::=:====0:::: }. :'�':/:i'l:f'" ;.L:�,�:;��:,��.; :.,j�ÓyEIS A:�VÉN�A
:::' ,;;'-I.<:F�ª ,ct�1>:9rti�;· �fu alvên�ria.: (im) a"cabamen.
;.':

.

"� ,.:J� 't��re#.O-; 1.500rii"2. rua L: °janssen.,
,:' '�.,"2' :l�rt.gn'Ös '�l400Iri'2; px, Lonimar. Barra :do Rio

'-i ;'.,' ',:':;, :çe.(t.'8�: ,...

�

...:;'n_. ::.'
.

�. .... . ..• ;' .' �'
'i. ,'o ,';'_.l,:.lélTé!Í9 -c_{4 ·ritlpn2. t!2 casas em alvenaria Ei
'; ('" � .. í,il��ei.ri,i:;: }t,lª-: ,Jolilville,' {rente

c

pará asIaItô. .

.;;'; ;t', �:::�'J�,fr����(,�{4qOm�. p*�. ��perniéréádo Sandra:
, � .. 'f,' � �J. .Apto.. c;om. 1ZOm2. EdU� Gardênia.

'!' :":'-;'_·�'''''''·:�':_.it ;:
.
..:�.:�.'.... "',

.

:' '··:.i:. "�'
.

': '/;:R. J:dãb"íccOli,:-1:04'-:;"fonérn��111- Jaraguá d05ul
�-<.. �·r,1'-�: '",1.':": -:" :.. ...... '.', .

.�

.
'..

O CIP_Centro Interesco
lar . de 19 Grau "Mário
Krutzsch" f: o local onde
vem sendo realizadas des

.de ontem, dia 4, .as provas
dos Exames Supletivos de
1'0 2

.

'. e o Graus, para os

quaís inscreveram-se 221
candidatos. O primeiro dia
de provas constou de Ci
ências.Físicas e Biológicas,
l-Iistória e Língua' Estran-'
geira Moderna; hoje, dia.
5" Matemática, OSPB e

EMC
..
e domingo, Língua

Portuguesa, Literatura Bra
sileira e Geografia.'
Este concurso' é o segun

do
'

realizado
.

no decorrer
do ano letivo.

-,

,ELETRO.LAB -

,

. .( .

.' .'

, Comérc·ial- / de Peças' 'lida.

"
r

Av. Mal. Deodóro. 1.309 _ Fone 72.,2200
..

Jaraguá do SuI-SC.

NASUBA

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

'_&r_4....,._6_·CI_o_S_u_l__, _-......Se__M.,...'_D.....I d_e_DS_a_I_I_/De_,_:le_'m_ti_·ro,_;.7.....�1I_7__.........

-

__·_C01UtEIO ,DO POVO

CI�ras: '&', Lagartos' ,

" "

, , FERDINANOO �ISKE

_ o Prefeito Durval Vasel. solidarizou-se com,

os Veteranos da FEB no caso da rejeição do pro
jeto que' visava dar o nome do expedicionário,
Alfr.edo Behnke à Tua, onde ele morou e .aínda ho

je moram seus familiares; rejeição, como comen

tahlos aqui semana passàda, inspirada pelo maís

ndjento entrevere político partidário entre dois
Vêreádores, e depois que toda a,Câmara havia '

�p'rQvado dezenas de outros nomes com a mesma

filia lidade-

_'.':',.-

FESTA, NA ATIVAÇÃO
DA DECORAÇÄO
NATALINA

Será ligada segundacfeí
rs. dia 7, a decoraçãe na
talina nas principais ruas,

jardins � praças da cida-'
dé. O Lions Clube Centro
e o Serviço Social da In
dústria_SESI .de

.
Jaraguá

do Sul, promoverão na

quela data, às 19h30, na

Praça Angelo Píazera, de
fronte a Prefeitura, uma,
festividade intitulada "Vi
va o Natal"; cujo' objetivo'
é integrar a comunidade
jaraguaense com Q

.

espí
rito natalíno,Haverá'show
musícal com a, participa
ção' da Banda do Sesi e

.

do Grupo Musical Cruzei-

IÓ, Papai Noel pera diver
tir a garotàda com distri-. '

buíção de balas e pipoca'
€o sorteio de uma bicicle
ta.
'Serão distribuídos car

tões gratuitos que darão
direito a -particípação no

sorteio da bicicleta 'através
das redes estadual e mu

nicipal de ensino do co

mércio, da imprensa. Só
terá direito ao prêmio
quem estiver no dia da

promoção com o cartão no

local.

:Ecos do' 19 Congresso
Latino Americano de

Jornais do Interior.

PEDRO SIMON _ "Nos

sas fronteiras estão cheias
de quartéis. Queremos en-'
chê-las. no entanto, de
fábricas e indústrias, por
que não tememos à guer
ra, e sim a miséria e a fo
me" (referíndo..se aos pro-:
gramas de integração do
mercado Comum que vem

sendo desenvolvido pelo
governo). Gramado RS,
11/87.

.'. :,/;}::t;·:-·L�·

"�
-, -. . ,"� !. ;':"h;',Tti,:��-,J�,��;,\"", !

F I o" r�::J:;:a;;D, �i;,:�;:!?;
.j ..... ' ��"_' ... ",��'.�.� •• ; •• ;.."'; 'l,,�';-":'-:'-'- (,�!'.fi:.::': ;:

EQUIPAMENTOS ,:'P'ÀRÁ.,\';BS<::-RI1'Ö-a1O iTi.'j:
•

'" .
" .. �,::d,i;�·4;·��·.,�� :;.;\:.. ��;,t� 1.\.:t.i

RUa Venênclo dá' SilV'à,::',P&rt&,I,�;:: 3S3,,�t�';_i
'

).
'"

-,'. .: to. :_:;: :.J::: ,� ;::;$0.:). i·\r.;.. �:�: �.t. iU:;:

I

AUREA MULLER:) ÇiRUBBA, i,i'fJ,:Tabel1ã'
de Notas e Oficial de Protestos '4e:_l1tu1Ot".,�ÇQe)�
d: Jaraguâ -d� Sul. Estado ge �" 9.�l1:iA�';-'1la ;;�;de
lei, etc.

, ... ,; ,>i.r.::,;."L\:;i��;:'�;";'�:ii ':�

Faz �ber a todO,s -, q�aJ!los" ��te.' ecu.W� '��i�qpC ,:

se acham neste Çart6rio par!,. pro��. 9$.,� "oD�.ra:
'

_�
'

.• i ,,;;:';, � -·1:.:�i .�.; ··.jj1·!.� .i��p.l:11.>
.Ant. Chama Com. -,Mánuf.. RêCargá'B'.iErHf.í,,:·�.iR\.la':
"Joinville, 2176 _ Nesta _ Cur.t :!Vliib,vé:at:i :J! iR1Ja :

Henrique Bortolíní I .elt». _' ,:Nest'a�: '.,.l<·be�a·1i-'; iSb1tba;'
Ledoux _ Rua Mal. Castelo�:Btaiicm�·3it5:ij,:,it.�tht�e-

<

rer _ Ildefonso dos. . .safitö�j\ ,_ ,;;:.:RU<P': Ftârictko '

Hrusehka, 63 _ Nesta. .i Lutz ,\tehMa('i12RÍita\H�n_'
ríque Bõrtolini

_ Nesta, � Nà::iä:r;.iÖ;:'V(ÍlÍér�·;;���R;Ua:
Jorge Czerniewicz _ Nesta '.::..._;; N�Ö(P{>1-1jfeha11ild.;'
Com. Ltda. _ Av. Mal. Deodot<1Í:''<205',li.�'N�tä� _;
Oficina e Pintura C L' Uda: ':::.J R'Ua"''&it-âo·;tlö'�!J:tío:
Branco,,230 __Nesta. .i': J;:<,:::;:;,J'n;�

;

� E. como es ditos devedores )lio' fQJ'am' .ettdomr.$.doS
� ou se recusaram a aceitar·Il'ßçvida":�hnaç"')qf8Z;pvr:
llItermédiodo presente, edill'l Par'4 qpt',o$)im,és!ln)s ,(:Otn-'
pareçam, neste Cartérie, !lá RuI'; Artur: M.üUet, �?;8�""DO '

prazo da lei a fim de liquidar, ',.d. s�u . .débi.tg,�:�,eillão
aar r�zão por que o ,não faz, sob;m::n.!l:'.:':�* o",T<�fe'ti- .

-,iO< títulos protestados na forma da ,Iei:'--,etc., ',' :'''' "\,�-'
'

IH/Jaraguá do Sul. '03, de,:d�..,��b�b; de ,i9��' ,

,

Aurea Müller GnJbba -.;..�:r:ªbe.lii ded'iötas;: (: ,:

,JficiaJ de Protestos de Títulos 4a;,��Jt. J:A9:..o'SW:

,

'

-'.::,:;.....;:.:.::i J:< �i..:';;.� ..
� .

�'A Emme.ndörfer faz a reviáã:�t:',�'.;��!�i:'i\::;, ".

completa' de seu Chevrole(,�ag()ra/��:,�':�:�
E você só paga depois d�s/f�,t�As:��';;��;,��:';'; ,

1�1 {�:·.,:,:"�:t';' 1 '�:::f,J;

�

Para você ter boas férias,
o seu Chevrolet tem que estar revisado.
E para você ter férias melhores ainda,'
a Emmendörfer Veículos faz a revisão
completa do seu Ch�Vrolet agora
e você só paga na volta.

- Férias com dinheiro no bolsei
e Chevrolet revisado

(

é'com a Eminendörfer.

Boas férias.
"

�
- -, .,' �. . ,

EMMENDo.J�,r;;ER VEICULOS
'Rua Mal. Deodoro, 557 "

Tel. 72-0655
" '

Jaraguá do Sul S-C

, �.-�>;�_:,:,�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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R�tary Club. aplaude "NUNCA MAIS'�

O Rotary Club Florianópolis-Estreito, em sua

.�nliQ Q.@ 23.11.81. assinante deste semanário,
u�i1izóu "ra a Informação Rotária, um àrtigo es"

c�to: pelo coleborador desta folha, sr. Johannes
, Br;euel. 69b o titulo "NUNCA MAIS", relatando
um íeto acontecido 'com alemães radicados no .

hqnlé.$�� .brasíleíro, que lembra os horrores da
últi.:na guerra mundial. O Companheiro José B!s'.

'

marK" dá Costa Baracuhy, presidente daquela co

txiia�ó. após" a leitura do' importante escnto do
jataguilense, 'Breuel. entendeu como 'valiosa peça
para' cl compreensão e a paz entre os homens, o

que f9i confirmado por outro rotariano _ Hemmo
Kreon _, qúe viveu na Holanda o fato relatado
nó arti'g,Q.

"

'.
'

,
'

F"D� O' Rotãry Club Mas'saranduba
.Na noite de 21 do mês próximo passado foi

fundiido o Rofary Club de Messaranduba, .em fes-,
tiva soleiúdade'nós salões da Sociedade dos Ati ..

'rädot�s. Além dos :32 sócios fundadores', esposas
ê

.

ãto�pailhantes, estiveram presentes o Gover
nador Mario' SoUSa, 0- Préfeíto Zeferino Kuklins
kir c JUiz de Direito da Comarca" dr. Artur Jení
Chen Filho. os éx-Governadores - Ruy Eduardo
Wmecke. Darte Maciel, Pier Loreno Marchesíní.
Góv. indicado, Luiz Roberto Franco, a Sra. Elke
WíUê<:ke, Coordenadoi:a Nacional das Entidades
de Senhoras 'de Rotaríanos, os Presidentes do Re.
� Guatamtrim _ Arno Zimdars, Jaraguã do Stil' _
RöH Botho Hermann. Joinville Cidade .dos Prín..

-

ctPe.s� JbinViUê'-Sul. Blumenau Norte; Florianó
pc)li$-Leste. pelo seu Vice Presidente, o Pastor (ia
Igreja Evangélica Luterana ._ Nesio Martens e

esposa Luíza.. o Presídents da Câmara e o Vice'
Prefeito Role Reínke- Os 'ex-Governadores Gene
vêncío Mattos Neto, Creso de Jesus Tavares e

�elgio Levy. envíaram mensagens congratulató
nas ,peJo evento. Após bonita e tocante cerímó
nta de fundação, usaram da palavra o Represen
télnte do Gövetnàçlor, Osnildo Barte!' Antonio
Zhnmermann. o Pref. Zeferino Kuklinski, Arion
P{Ohst. Represêntante dos clubes, o Gov. MarIo
Sousà e a' pâlavra final do Presidente do novei
clube. Q rotariano Herbert Gehrke. Espera'se pa�
·ra dentro em breve a festa' do recebimento da
,ç;àn� Constitutiva, que" marcará o ihgress'o do
ClUbe de Massaranduba em Rotary International.
XII Encontro' Nacional da Amizade '

_

A Coordenadora Nacional das Entidades de
Senborös de Rotarianos, sra· Elke Willeçke, in�'
fon:r;U;)11 à coluna que já estão em preparativos
para � reªliiação do 12° Encontro Nacional da
AirJzade, a

.

se realizar na cidade de Curitiba-PR,
nos diaS 24 a 21 de agost.o de 1988, reunindo es"
po� de rotarianos de todo 'O Brasil, que deverá
ter o mesmo, brilhantisillo dos encontros realiza
c,l(),$' em Belem do Pará e Bltlmenau, nos últimos
5 iinos.
(Q'l

. Con.}i$são de Relações Públicas do Distrito,
1981/8f)1·

' .

/

\.' .. '; -:",

CORREIO' 'D() '- �VÖ

Aposent�do�:" atuardam �j�tiça para {�y��:,erdas
A Associaçãao:'d'os" Tra- recebendo. as , ßHer�Ilças associar-se, apresentando

balhacloie� Aposentàdos e dos últimos
,

cinco .anos. a carta do I��S con�e�en
Pensi nístás de

: >Jaraguá Em Jaliagua,. acredita-se .�do",:<? ,�el!eglcIO" o ultimoen 1.0 1
, , ,

f" rl .,. d '.

d
-

hí •do Sul, vem Íí.1I1ciómando que a.pa�HIF.�O 11ll:1<0,,·oi Gf'tTille:'. I;l' .rece Im.e_�'Lo.e
em novo '

",

endereço. na; �nCl �s- prq�elras ,açoes sec . duas r�>0t�s 3x4. A propna

Praça 'Angelo Piazera, jun- Jam. .deferidas '.
e,

_

neste AssoClaçao; .encarrega - se

t F ural onde pres- sentido, a Associação ape- do",�nGammhamento dao ao unr ,
,

I
'

t d tã
"

.

ti
,

t
. . 'f rmações la . aque es aposen a os

. ques ao .a JUs IÇa, aSSIma serVIços emo, _' .,
"

_
.

d b nd a com açoes na Justiça, pa-. como. faz o calculo dasaos aSSOCIa os, usca Q ,
, '"

t.
.

. -

'

d'l' ara a ra que paguem a taxa de ,perdas nos.úl imos anos,umao I. a c assep, ' '

I d'
..

bt
-

d' b f" S' dí Cz$,,100,QOpaTa· as custas para o qua a, qumu umo ençao e ene ICIO -
',.' '. ..,.

t ,. di t e'á processuais, idêntico valor programa de.i.computador,re os e in ire os, qu 1 ,
_.

t bt tí índ '1" tid Atrave;s' para os que nao impe ra- o Je Ivan o agilzar, ora"tem ,consegm o· "

_ _

d 'A
. -'

tenas ram açao. Estes, deverao balhoa ssociaçao, c€n, '

de processos tramitam na

justiça, para. reaver junto
ao INPS as perdas sofridas
na aposentadoria, cu ia de
fasagem é acentuada, o'
que tem levado muitos a

um estado de completa
penúria.

r, .•

SALÁRIOS'AUMENTAM 9.18%. EM DEZEM,BRO
,

"

Em muitos municípios e

. estados a justi.ça tem da
.do ganho de causa aos

aposentados- que já v�m

Com-a inflação de 12,84% registradaem novembro,
os salários passarão a ser corrigidos, a partir deste mês
Je dezembro, em 9,18%. Este será, ci índice oficial de

reajuste mensal de salários até fevereiro do .próximo
ano e é resultado da média da inflação registrada em

setembro. O piso nacional de salários foi reajustado em

2{)% .passando a valer Cz$ ::".600,00. O �alár�o mínimo
d� referência, que serve para base de calculo ?_Os rea

justes dös benefícios de aposentadoria, entre outras
er ísas, passa a valer Cz$ 2.550,00.

,

,

.

, . .' _.

Confecções Sueli Lído
Vestindo bem Senhoras e Crianças, '

,

Vá conferir a mais variada coleção aproveitando
as vantagens do preço e credlárlõ Sueli

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

F. 12-0603 jaráguá do Sul _ SC.
.

Loja 2 Rua Reinoldo RáU, n° 530 _ F. 12-2911

.Jeragué do Sul _ SC.

,

,.

FÚRGOES� FURG()l!S lSOrnRMICOS E ,FRIGQR1FlÇOS
.Jaragui Esquerdo, Rua Dr. Enrlco Fermi, 113, - .Fone 72-1077

Magazine'
.\' ,

Clirnax;
TUDO PÁRA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E Il'!FÁNTIL

Jaraguá do Sul _ Av.' Marechal Deodoro 260

Guaramirim _ Rua 28 de Aszostö, 1.334 _ F�n(' 73-Uf59
.'

Neste Natal� o:, seu "

_

FORD merece um' presente.
Afinal, você' e o seu FORD conviveram tantos mo�entos junt�, 'partilhando alegrias e dec'ep·
çõ(:S� nó decorrer ,deste ano, que ele bem merece aquela '4REVISAO ESPECIAL" nesse Natal.
E a',MORETTI, JORDAN quer participar nesta oportunidade junto. com você. � ,

A �artlr do dia ()7/f2 até 23.12.87 estamos oferecendo 20% de desconto em todos os servi'çcs
& �ças tealizados em nossa' oficina ..

ij-I]
A 'M 1 D d n° 158 _ Jaraguá do Sul/Se.FoDeI 72-1711, 72-1995 e 72·2611, v. a. eo oro,

,��,
"'; ._- .',

)
.

, 1

·a'Moretti, '�ordan & Cia. Lt f'o ••

�'-""""-_'_=�=-"'''''''':;'--------------'------:--
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Vereadore$ (( torpedeiam�» ,Executivo com pedidos de inform�ções

A Assoclação Jaragua
ense Amadora de Orqui
deas (AJAOR), entidade
sein fins lucrativos recém- " Ifundada, informa que. es- ;

tão abertas as inscrições I
.

para sócios com Laurita,
---�-

pelo fone 72-1730' ou na

rua Theodoro Reeder n?
'63, bairro Agua Verde.
sem taxa de inscrição. In
forma outrossim que em

janeiro de 8,8, em" data a

ser confirmada, será em

possada a primeira direto

ria desta Associação, com,

mandato de dois. imos e

�laborado um plano. de
trabalho para desenvolver,

, durante o' ano·

A filiação à AJAOR é

aberta _ homens
.

ou mu

lheres _ possuidores ou

não de orquídeas. r Bas�a
qile' -tenham -ínteresse em

'. Intcíar o cultivo de orquí ..

ilieas.

o Legíslatívo Municipal
encerrou segunda-feira o

período ordinário de ses

sões e na qua-rta-feira
apreciou e votou, em ses ..

são extraordínãria, varios

projetos-de-lei. dentre os

quais o que delimita o pe
rímetro' urbano de Jara-

'NEli. prom,ove
-

viagem de estudos
,', o NETI ..; Núcleo de Es-

"

.tudos da Terceira Idade,
da Pró-Reitoria

�

de Pesqui
sa e Extensão dá Univer
sidade, Federal de Santa
Catarina, através da Co
ordenadora,' Prof. Neusa
Mendes Guedes,' promo
veu nos .días 23 e 24 de

novembro uma
I

'Viagem
de Estudos a Blumeneu
SC", que alcançou o mais

'absoluto sucesso-

Além da visitação da ci
dade, acompanhado, de
funcionários da municipa
lidade, realizou-se visita à

igreja local, ao Mausoléu
Dr. Hermann Blumenau e

visitação, à empresa Artex.
no bairro Garcia, muito

proveitosa. O grupo tam-.
bém aproveitou a oportu
nidade para uma esticadi
nha à Joinvtlle- partici
pando das promoções da
"Cidade dos Príncipes".

-

A promoção agradou em

cheio os integrantes do
METi Parabéns à Prüf.
Neusa Mendes Guedes.

A1ADR .: inscreve
..

" sócios

guá do Sul e que íixa valo-
· res e taxas pare efeitode
lançamento do IPTU para
o próximo exercício. O ve

reador
.

Gustavo Mathedi.
em índícação, solicitou abrí
gos nas paradas de ônibus
defronte a E·B. Julius Kars

,ten e outro no ponto final
do ônibus na Estrada No
va, ao, passo que Almiro
Farias Filho, sugeriu' a Se
cretaria Municipal de Edu

cação a 'criação de uma

lescola nas proximidades
da SCAR, onde , pelo le
vantamento· realizado,

· existem pelo 'menos cem

crianças em idade escolar.
A indicação' do vereador

presidente Ortval Végíní.
com o voto contrárío de'
Errol Kretzer, pede.. COD'

substanetada em <,abaixo
assinado, a implantação de
seis lombadas nó, asfalto
de acesso a Schroeder.
sendo: na Escola Machado

·

de Assis, imediações do

Sup Costa, defronte resi
dência Hilberto Fritzke, e,

-

nós Loteamentos Hefter,
Weg e Bartel. O pedido
foi encaminhado a Comis
são de Trânsito.

Vegini também solicitou
d oÉ�ecütivo, cópias ori

ginais de doze empenhos
dos anos 86 e 87, da mes

ma forma. que fizera Lúiz
Zonta, relativos a forneci
mento de materiais pela
Cerâmica Winter à Preíei
tura. Este fato gerou agres
sões verbais e ameaça de

agressão física pelo ver

Adernar Winter, que, di"

zendo-se tranquilo, inqui
riu que se verificasse a

quem pertence a empresa
(da qual não é "sócio). O

que Zonta estranhou foi o
montante de tijolos ven

did�s num único dia, com

uma única nota fiscal, pa
ra obra que considerou
um descalabro o gasto de
tanto material. O ver.

Heins Bartel. requereu in

formações sobre honorá
rios cobrados pejo advoga,"
do Max Bornholdt e ou

tros, sem a devida descri

ção dos servi ços nos em

penhos, como manda a boa

prática administrativa. Da
mesma forma. Errol Kret
zer reiterou informações
pormenorizadas sobre os

gastos nos Jogos Abertos

e Jogos Regionais,
O projeto do Executivo,

concedendo contribuição
de Cz$ 950 mil a Arsepum
para compra de cestas de
natal, foi aprovado com
um substitutivo, limitando
a doação exclusivamente a

servidores municipais, no

valor de Cz$ 1.070,00,
com a entrega comprova
da, apresentada pelo ver.

José Gilberto- .Menel. A

bancada do P�DB .foi con-

trária ao substítutívo e ao '

projeto na sua forma alo'
terada- '

'

Na última sessão ordí
nária deste período legís
Iatívo: o Executivo enca

minhou . projeto söÜcitan
do autorização para parti
cipar na instalação de li
nhas de energia elétrica
(pontas de linha) junto'
com a Celesc. cedendo,

para tanto, a mão-de-obra
.

e os materiais.

.)
Confecções'Kuki

POSTO DE VENDAS JUNTO A "FÁBRICA

Rua Joínvílle n? 1400 .:._ Jaraguá do Sul-SC.

'CORREIO DO POVO' 12-0091'

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

Somente Filmes Selados
/

Primando por QUALIDADE

Dr. AUevir A. Fogaça Júnior
Ora. Osvalina Vargas Rodrigues

AnVOGA,D-OS
Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 72-0498

Jaraguá do Sul-Se

LANÇAMENTOS DA SEMANA:

JOGO DA SOBREVIVÊNCIA (policial) A
COR DA MORTE [aventura]
O REGRESSO PARA BOUNtIFFUL [drama]
WEST and SODA (desenho).

'

O ANTICRISTO_ (suspense) MISSÄO NINJA,
(aventura)

,

TERRIT.ÓRIO INIMIGO (aventura)
,

CAVALEIROS DA NOITE [aventura]
PRÉSA DO SIL'ÊNCIO (drama)
LIVRE E SELVAGEM (aventura/infantil)

..

OPPU'S VÍDEO CLUBE
"

.,1

-.

"iiiIIFOTO
I! ..,�r1.". Av. Mal. Deodoro, 252

'

, PIAl-t;:.I\�" Fone 72'()261

_ ..-=� ....
"

e Excursões aéreas e terrestres'

• CN"""' rnarítímos JARACiUÁ TURISMO'
• Reserva de hotéis ..

• Passagens aéreas
Inaolonais e internacionais)

<,

,

• Passaqens rodoviárias

�=
gl.E,,_���

�:�c-

• Locações de veículos Agêncià de Viagens,
'. Serviços de passaportes

Rua Epitácio-Pes$Oa$,464�Fone7'i-0977-Telex (0474)341
JAAAGIJ:Ä'bo SUL � SANTA CATARINA i".

:' . -�. ,�" � .'
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As tarifas postals e telegráficas e os serviços adi
cionais prestados pela Empresa Bras'ileirá de Correios
e Telégrafos. estão desde segunda-feira,

-

dia -30, qua
renta por cento mais caras. O carta simples (até 20
gramas de peso), de, Cz$ 5100 passou a custar Cz$ 7,00 .

to--
. . :Cul s: Domingo (29 de

e o registro símples Cz$ 31,00. A renovação das cai- .

. Advento), às 8 e 19h, em
- xas postals simplés (pequenas) custa, agora, Cz$ 372,00 português. -Encontro de

'--S-A-V-.�IO-MU-'-R-IL-O-P-I-A-Z-E-R-A-D"""E---A-Z"""E-V-E-DO---, e as caixas duplas Cz$ 624,00. ' Id-
.

De outra parte, a Agência de Jaraguá do Sul re-
osos. Neste domingo,

cebeu novo visual, com a pintura Interna e externa,
dta 6, àS,14h30, no Salão

MURILLO BARRETO' DE AZEVEDO Comunal-Centro, com San-
melhorando o seu 'aspecto, apesar da deficiência estar '-la Ceia e Coral. Lema da
no exíguo espaço físico existente e que requer a sua

ampllação. A Agência, também, está sendo- dotada de
Semana: Exultai e erguei

uma cabine pública de telex. ligada ao sistema nacio- aß vossas cabeças, porque

nal e internacional via Embratel, a disposição do usuá-"
a vossa redenção se apro-
xima. Lucas 21.28.

rio para o encamínhémento de suas mensagens, com a

vantagem'. da 'rapídez e do. menor custo, comparado ao

teletöne. .

-

"

i·

Escritório Contábil Barni :

Oferecemos serviço de contabilidade em

geral e assessona especial às micro e peque-
.nas empresas.

-

,

Rua Venâncio da Silva Porto, 331 _ Ao lado da
.

Comercíal Fior:IaDI.

CORREIOS TERA CABINE DE
-

TELEX

-
I

Serraria Jaraguá· Lida.

Có.luna
Evangélica

Informe Paroauial

Advogados
Direito. Civil _ Criminal _ Comercial'

,.-<

Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço:'" Mar. Deodoro da Ponseca
Do 9'1 _ Sala f

)' . (BEHLING)

.

-PARÓQUIA
-

.sÃO'

'SEBASTIÃO
(

Mensagem: Esperamos um

mundo novo, onde habita
rá a justiça. Bsperames..

.

conforme a promessa do
Senhor, "novos céus e no
va terra" onde a justiça
habitará. preparem o camí-

.

nho do Senhor. .. é o gri
to' de alerta que a palavra
de

.

Deus nos faz nesta -se

gunda :semana de Advento.

Quem é o Senhor que.
vai chegar? E aquele que
diz: "consolai meu povo,
gri:taHhe que terminou a

sua escravidão". b o que
batiza no Espírito Santo.
Quem é batizado no Espí
rito Santo é capaz de con-:
solar, isto é, de dar senti
do à vida dos homens. O
Espüito arranca o nosso.
coração de pedra r o su_hs
ti tut por um coração hu-

,manb €apaz de sentir a

dor do ürrtão. Os que são
batizados no

.

Batismo de
Jesus, isto é, no Espírito
Santo. são os incansáveis
construtores do Reino. São
capazes de recomeçar tu

do cada dia pof que sabem

que ele vai $e 'realízar.
Horários de MIssas: Neste
sábado, às 19h, na Matriz,
S· Luiz Gonzaga, São Judas
Tadeu, SãQ Francisco e N·
Sra. Aparecida e, às 20h30,
em São Cristovão. Domin

gó, às . 7,9 -e 19h na Ma

triz; 8h no Rio Molha; às
8h30 na SS. Trindade e

.

:Culto Ecumênico e, às 9h,
em Santo Estevão.

,

e '

Rua Reinoldo Rau 61 .... FoÍles 72-1390 e 72-2321
_ CREeI 643-J.:

Vendas de madeira em geral e serviços' de
serragem

Rua São José n- 143 _ Bairro Jaraguá Esquerdo
'Fone 72-2963

VENDE
Em Jaraguá do' Sul:

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

rechal: Sala Comercial emfrente Posto Mime:

Apartamento . defronte Colégio São Luís.

Apartamento Edif .. Gardênia 'n9> 202, na rua

_

Rio Branco. . "'.

- Apto. com 210m2, px. Beira Rio.
- Casa em Alvenaria na Procópio Gomes.
Em, Guaramirim: .

' .

Casa ein alvenaria px- ARG·
7- Sala Comercial 19 andar em frente Igr-eja

Matriz.
Casa' madeira rua Victor -Bramorskí.
� salas Comerciais, px. Polícia Rodoviária Fe-

I
deral-

-

-�__'___"'_"__-.----,

Prevína-ss contra Insetos em seu lar. Colo
que TELA em suas po'rtas' � janelas. Procure

SOCORRO" ·,CASEIRO·
Pequenos reparos em sua casa _ serviços de

. eletricidade e hidráulicos, consertos de chuvei
ros, ferros elétrícos,

.

portas, janelas, etc •.Colo-·
. cação de fechaduras, armários, prateleiras, ínsta
ção de máquinas de lavar, secadoras, ar condicio
nado. montagem e desmontagem de móveis, além
de outros servíços. _

_.
Colocamos' cabos em panelas. Compra e ven

da de móveis usados e efetrcdeméstícos.
.

Rua Reínoldo Rau, em frente' a Dísapel (ao
lado do Posto'de Saúde). Recados: Fone '12-1869.

'.

�. �

LEVE A. JARAGUÁ PARA 'SUß. CASA

Nossos produtos: Toalhas de Mesa, Panos de

Copa; Tecidos para Cortinas e Ves'tuário; estãQ 'I

disponíveis n;9 pos�ó de Vendas �ito a BR. ?80,
-

.

.

Km 54·- Guaremirim.

JARAGlJÄ FABRL SA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1_8....ra_lI...,.u_ã_if_o_S_u_1_'S_e_m_a_na__,..Q....;e_U_S_a__ll_/Dé_'_z.....hl�fir;..;:;�!.,;7t;;.:,01�'�-_"____;;;;;Ç01lUIO DO,: POVO
---------,----

PAGINA 13

lecisã� lia 2a. Divisão _DI «MII••))" 'lotá,••• ·galha causa na elf
A' Liga Jaraguaense de

Futebol' concluí na tarde
deste domingo, 09 Estádio

A Co}nissão Municipal de Esportes de Schroeder Max' Wilrelm, cio CA.

conclui ueste sábado, dia 5, o 29 Torneio Municipal de Baependi, o 'calendário

futebol' de Salão, a partir das 16 horas, na quadra da esportivo dó ano. que foi

Escola Eraço do Sul. A ordem das partídes é esta: In' muito bem movimentado.

tarnacional x Olímpico "B", Cruzeiro x Bandeirantes, Após várias rodadas, às

Veteranos x Juventus. Intercontinental x Desportiva, 14li30 decidem o título 'da

Falcon x Grêmio Tomaselli e Olímpico "A" x Core- categoria aspirante Amé

maca. Na Chave dos Vencedores, os melhores colocá' .ríca x Aliança e, às 16h30, '

dos são o Falcon, com 6 pontos e, o Grêmio 'I'omaselli nos titulares, Garibaldi x

e o Coremaco. ambos com 5 pontos, ao passo que na .Améríca, em partida que

Chave dos Perdedores, a liderança está 'com o Cru- prometa grande movímen
zeíro, seguido pelo Juventus e Bandeirantes, com' 5 tacão, vão mostrar "quem
pontos ganhos.'

, é quem" dentro do futebol

No último sábado, dia 28, .a CME concluiu o 29 menor de Jaraguà do Sul. "

Campeonato Municipal de Bocha, que teve 22- �oda-
,

Os, ingressos serão ven

das e 11 equipes. A equípe campeã foi a d'Os Come- dídos a Cz$ 50,00, segun-
- tas com i 7 pontos; vice Os Agricultores com 15 pon- do informações do presi
tos (foi a campeã em 86); 3° Bandeirantes com 14, 49 dente da UF. Waldemar

"

Coremaco com 13 e em SO lugar, Besc, Transbíco e Vieira. que, está concluín-
Pá-dá-qui. com 12 pontos:

'

Já o Torneio de Tiro ao Alvo, que homenageia
o vereador Carmelo Pasquall. encerra-se no dia 13·
Até, a última rodada, dia 29, a classificação está assim:

1). Bracínho "A" com 1.169 pontos, 2). Rancho Bom

com 1.168, 3). Bandeirantes liA" com 1.163, 4). Bandei
rantés ':.a" 'com 1.162,5). Schroeder III 'A' com 1.160',
li). Bracinho 'B' Com 1.154, 7). Schroeder m 'B' com

1.146, 8). Rio Camarada "B" com 1.134 e 91? lugar Rio

Camarada "p;''', com 1.129 pontos.

Schroeder encerra o futsal à :lIr�1

L. Klein é a campeã de Guaraliril
Encerrou-se na tarde de- sábado; dia 28.' no Está�

dio Municipal João Buttchardt. o 5° Torneio da' Integra'
ç:1o, 'da Comissão Municipal de Esportes de Guarami

rim. Um bom público assistiu a decisão. O terceiro lu

gar ficou com a equipe do Cachoeira, que derrotoú
o Amizade por 3 a 2, enquanto que pela decisão do
titulo, após empates no tempo normal e na prorroga

ção sero abertura de contagem, a' Kleín/Kezuza foi a

campeã na cobrança de penalidades máximas, derro
tando a Kraísch/Polísolda-

Em Cnaramírim encerrou se ontem à noite (sexta-
,

feira), o tI? Campeonato Municipal de Futebol de Sa
lão. Loja do Atleta' e Kí-Kaska decidiram o terceiro

lugar e o título foi disputado entre Weg Química e

Poço Grande. E ainda em relação ao Torneio da Inte
gração, Amauri e Osvaldo, ambos da equipe Lojas
Kleín/Kazuza, com 8 e 6 gols, respectivamente', foram
os artilheiro � o goleiro menos vazado.

'

VILA LENZ! RECEBE AS FAIXAS' E COMEMORA

Vila Lenzi e Seleção Varzeana fazem neste do

mingo. a partir :das 9 horas, 'no Estádio da S·E.R. Me

negottí, o jogo ds 'entrega de faixas aos atletas cam

peões do Vila: Lenzf vencedores do SI? Campeonato Mu

nicipal Varzeano, marcando o fechamento. da nova

promoção vitoTiosa da Divisão Municipal de Esportes.
Posteriormente, acontece em dependências da Comuni
ci1de São Judas Tadeu a conüaterniz,ação e a entrega
da premiaçãol C0tn a presença da diretoria, atletas, con
vidadCls autoridades � impren§a,

Na sexta-feiJ:a, dia 27,� no Agropecuário,- a DME

promoveu' 'a ,entrega da premiação ao Bangu, vice

c�mpeão do :Varzeàno.

'Um toque de amor. Dê flores a quem vod

,aÍl!a, Qecorações, buquês, arranjos, plantas 0....-

mentais, coroas, com entrega a domlcUlo.'

Casa dás' Flores
R.eJQoldo Rau 606, esquina ,com" João Plçcoll.

-

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

tos, que possivelmente só
acontecerá no início do

- próximo ano.

BOTAFOGO GANHA A ESTADUAL AMADOR
CAUSA

.

Com gols de Nilson e

O Tribunal de Justiça Lací. Cruz de Malta e Bo
Desportiva da CBF. deu 'tafogo empataram cl'amin
ganho de causa ao Bota-, go à tarde pela última ro

fogo, no processo que im- dada da prímeíra fase do

petrau contra I) Cruz de Campeonato E s t a d u a I
Malta, -pleiteando os pon- ,Amador, enquanto que em

tos da partida, välida pelo S. Francisco, a Tupy (Joín
Campeonato da Ia. Dívi- ville) obteve a classifica
são, pela inclusão írregu- cão, ao derrotar o Atlétí
lar, pela equipe cruzmaltí- co por 2 a 1. Assim, neste
na, do atleta Amarildo. domingo, dia 6,' o Botafo
Após inúmeras demarches, go enfrenta o Xaranga, em
adiamentos e promessas, Rio do Sul, 'ao passo que
conhece-se o adversário a Tupy enfrenta o Botafo
do Malvíce para a decisão go, do Alto Vale do Ita
do título da prímeírona. jaí- A segunda partida en- ,

numa melhor de três pon-. tre ambos será no dia 13.

do o calendário da próxi
ma temporada.

Bllãl: Baepeldi'el�erra a temporada
. o �.ep�rt�ment6 de Bolão d�

_

CA. Baependí pro

�"loveu _�\() última semana,-o Torneio de-Encerramento
"o Bolão. evento anualmente' realizado envolvendo as

/equipes afiliadas e que praticam as bolas 23 e Iôcm, no
masculino e feminino. ' N� bolc
_23cm Ieminína foi campeã a Tudo Azul e no masculd
no 'a equíps 2 de Junho: na bola 16cm feminina, ó tí
tulo coube ao Harmonia e no naipe masculino, ·ao Sen·
.ta Pua. A equipe T1:ldo -Azul ganh<;m,jtransitoriamen
te. o Troféu "Correio .do Povo-Antônio José Conçal
VE'S", que estava em poder do 2 de .Junho.;

A braço de ouro na bola 23cm foi Erica Buchmann

[Harmonie], com 170 palitos e Alcides Bachmann (Gua
quarí]. com 178. Na bola 16, Gladis Poffo (Harmonia)
com 219 e Nélson Tarnawskí (Az de Ouro), com 246
palitos-

'

Vllibll: 15Y /C. das Doze campeões
A Liga Regional de Vo

libol e Basquetebol, encer
rou domingo/as atividades,
do ano, com a proclama
ção dos vencedores do
Torneio de Volíbol Adui
to, iniciado no dia 20.- Os
'resultados do+ final-deo"
semana foram: Najas Ox2'
AABB, São Luís Ox2 ,Lom·'
bardí oe Sípaca/Cosmos
Ox2 AGV, no dia 27; ,sá
bado, dia 28, AABB 2xO
Ind· Reunidas, Helga Mar
2xO Raio X, Sake lx2 Clu"
be das Doze: CEE lx2 Te-

resa Rarnos e -, São Luís'
Ox2 Sipaca/Cosmos- Nas

.pertidas finais, domingo,
AABB Ox2 Helga Mar,
Clube, das Doze 2xO Ind.
Reunidas, Lórnbardi lx2
AGV e Helga 'Mar Ox2
Clube das Doze.

Assim, foi' campeão no

masculino a AGV e yice
a Lombardi; no feminino,

campeã CluQ� das Doze e,

vice, a Helga Mar. O Tor
nei<;> aconteceu no ginásio
de 'esportes do Beira Rio.

MUlicipárias �isputalftTorneiD de FS
o Pavilhão Artur Müller,
do Agropecuá'rio, é sede
neste sábado, do 10 Encon
tro Regional, dé Prefeitu',
ras Municipais do Norte
Catarinense, que objetiva
congraçar os servidores
através, de um torneio de
futebol de salão, coorde-

\ -li,�do pelo Dêja, Bugrinho
e Tubarão, da Prefeitura

.

de Ja'ragiíá do Sul.
'

I,
'

Participam -d� Encontro

as Prefeituras de. Blume'
nau, Pomerode, Schroeder,

; Barra Velha, Joinvüle,
Guaramirim, Corupá, São
Bento e Jaraguá do Sul,
constando a premiação de
troféus e medalhas. Segun- _ A propósito,_ o clube
do Adejah BalsaneIli (Dê'· azur ra aplicou de janeiro
ja), tal Encontro será rea- a' setembro de 87, para a

lizado anualmente, sempre manutenção -e conserVa'
em cidade diferente, atra\ 'ção do patrimônio, Cz$
vés de rodízio, I esperandö- 986 mH, necessárias para
se, a partir; dê, 88, a ade' contínuar ofÉ;!recendö co·

são de mais Prefeituras. Iilödidade aos associados.

\�

Dois- loques
� Trevo Transportes x

Rei dos Botões "A" e Fri

gumz x Confecções Neuza.

disputaram na terça e

sexta-feira correntes, .a fa
se semifinal do 51? Cam

peonato Municipal Aperto
de Futebol de Salão (Pe
Iadão], que tem seus jogos
decisivos

.

marcados para
os dias 8 e 11, no Ginásio
de Esportes Artur Müller.
O "Peladão" é uma ini
ciativa da UFS e da DME;

_ O. C.A. Baependi já
recebeu o material para
as melhorias necessárias"
no 'sistema de : ílumínação
do ' E�tádio ,Max Wtíhelm.
São 8' lâmpadas e 4 reato
res, que custaram para o

clube Cz$ 218·000,00. A

execução -do trabalho de

reposição está a' cargo da
Instaladora Conti.

\ ,

_ A inauguração da pis-
ta de skate pela Loja Papp
Sport. da sistema, Half Pi

pe", sábado à tarde, movi
mentou a cidade. A exce

lente exibição da equipe
Planeton. de São Paulo,
deixou os espectadores
maravilhados e o skalc
deve passar agora a ser

a nova' coqueluche da ci
dade·

_ No próximo dia,10, o

Departamento de Judô do

Baependi encerra as ativi
dades, com a entrega de
certificados. 'faixas e a,

premiação para os desta

ques do ano. /
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·15 1••Ia�les de Flávil JI.ê'.C••ürti"' _�e . Dalé[encert. o;pro.rama cullúral H 81
'_ o orçamento d'é Jaraguá,' de 88, fOi�provaa6 '..::.

"Q C��ertó dê, N�tal·r�bnsagfàdOS compositores, tura musical de Jarag�á
por' decurso de prazo, prevalecendo toda .a proposta que encerra a· programe-

.

com. ?s �em�s /a.zendo do, Sul e lembra' quê há

do executivo'. Dormiram no ponto os edis oposicionis- çao 'cultural.de.f�:lTagua �o a�olo�la. a �alOr festa da poucos anos atrás não tí

tas. Seguraram em demasíe o projeto, não encamínne- Sul. acont�c� �esta .felta. cn��a,llWld�f 9P.� s� co�e- nhamos siquer professor e .

• C' . -

d F.inanças e Orçamento em .tempo na terça-feirai. día 9,· as 20.. mora däquí hä poucos dias. 'alunos de violino e hoje,ram a ._omlssao e.. ...' . . ,

h
. .

t· 'd 'A 1-._ t darä 1 t f d'hábil e quando sé precaveram, já' era tarde. Não I?Úlm or�s, �a_ recrea �va . '� :

.. Q:t:JJ::1r ura,.�e .

ara pe? uma orques ra orma a,

a resentedas emendas, nem discutido e tampouco vc- Mansol, envolvendo o Co . Coral Evangéiico Jaraguä. . incluindo três violoncelis-

t Pd U
"

nha ral da' SCAR, O'
" Coral, A Orquestra, que estreou tas, Instrumente difícil quea, o. ma vergo .

. Evangélíco" .Iaraguá, O' em julho, .no. entend.er'·do a ?CAR já possui.
_ Os legisladores municipais têm protagoniza'!o Grupo Musical $01 Nas�· .méestro Ricardo Feldens, ,A entidade adquiriu

cenas terríveis. pelo despreparo de ,uns, falta
-

de equí- cente (Coral. Infantil do' amadureceu, e fará. com O· também um contrabaixo,
líbrío emocional de outros, tudo por picuinhas e vai, CEE)... e a Orquestra de : Coral da' SCAR 'uma prí- que deve. figu:r:ar na or

dades pessoais. A sessão de segunda·feira foi degradante. Câmara da SCAR .. .que ía-. meira experiência, acom- questra a partir de 138. O
Adjetivações de "'burro, incompetente e puxa-saco" rá a sua segunda apresen- panhando três niúsicas du- Concerto de Natal é aber-'
ecoaram no plenário.. Quiçá o recesso possa arejar tacão pública; Com as re-' rante o Concerto. Feldens to à. comunidade, que po
suas' excelêncíás, para que voltem com outra menta- gências· -, dos .maestros .. Ri< diz: :�qU:e O· púbiíco , terá' derâ assisti-lo e aplaudir
-lídade em 88.. .

,,-'. I
:' cardo Feldens

'..

te· Lúíz, .oportuaídede de uma vez os executores da arte mu

Fernando .. Melara, 00;:'pr9" sentir o que se faz na cul- sical jaraguaense-
grama .dívíde-se. em 'duas:

_.

partes, com 16 músicas.de, i· .

,

TCEreíleMunicí- Ilslala�a 'a Rádio Patrulha em GN
.;_, '; "

.... Foi instalado na manhã cuçãe do 'prefeito José de

pios :dia 10, el· ,JS �:��ih�:f���iOO �a����: �:��h�ad���� ,d:tS��C�fe:
.' "" " ,:'

.: ; ,:.' �1n'CUá't��irim, em sole- dendo antiga' reivindica-
No próximo. dia 10, às nidade pr�stigiada pelas ção das lideranças comu-'

15 horas;
.. nQ audítório do aútórrdadesmunicipais dos nítárias. O Comandante do

Centro .Empresarial de J.a-· três pQdêies,· Ten..CeL 80 BPM também' pronun
.raguá do Sul, .0 1:rtbU�âl Bruno Kleis _ Comandan- ciou-se na oportunidade.
de Contas doEstado, atre-. 'te do 80 Batalhão de .Ioin-

'

vês do
+presidente, . o ex., vílle. .

Oficiais da PM, De- ,A - PM de Cuararntrim,
deputado Oetacíljo Pedro legados de Polícia Régio- com a incorporação de oi
Ramos 'e técnicos daquela nais ,e da Comarca, Adhe- --to soldados, passa a ter'
Cort�, reunirá::os. p�efeitos .

ma),': Grubba, e Alcivandro um efetivo de catorze ho- .

da mictorr�giã9, .COlfta,doc, Esp�zfm;:O ato·' simples, bens� para o policiamentó
re�, secretarios das áreas cqm. o hasteamento das ostensivo e segurança, da

dr administ.ração. e.· finan- bandeiras ao canto do Hi- cidade, comÇl.ndados pelo
ças" para tratar de ques- nÖ'iNaciQrtal. teve él' alo- Sargento Roque.
tões administrativas, nota- '

mente quanfo ao' beç'i-�to� TJ INs�J\.LA_ COMARCA D.E BARRA VELHÁ.
Lei 2.300/87,;.qu� 'trata- 'dös

.

o Úé5embargador Geraldo Gama S.al!es, Presiden-
_ O Partido da Frente Liberal marcou para ter· contratos Ei licitáções' d'a te'. do Tribunal' de J\].stiça do Estado, preside no dia

. ça.ieira, dia 8, às 19h30min, no Salão Cristo Rei, uma .administração· pÚbÍÍca.··O 7; ·segunda�feira, às tOh::>Oj a instalação da Comarca de
reunião com' os filiados para discussão de importantes encontro está sendó' toor� Bi". rra _Velha, na Rua Gov. Celso-Ramos' 198: Após as

assuntos, dentre os �quais coligação e caD:didaturas pa· denado. pelá. AssociaçãQ cerimôniJs, haverá. um almqço de confraterniza'ção, com
'ra o próximo pleito. O PFL já decidiu integrar o "fren· dos Munft!pios di:>,; Vál� açlesãó, no Restaurante Barra Velha, no Km . .89 da
tão", para combater Os candidatos do PMDB em 88.. <10 Itapoc'u:

.

.;,
ER-lOt.

Geraldo Werninghaus comandará' o encontro pefelista .

de terça.
.

_ O Partido dos 1'l:abalhadores realizou em Join

ville, dids 28 e 29, ö 10 Encontro Regional Norte, onde

discutiu-se a conjuntura atual, finanças e coligações"
estas, descartadas com o PMDB, PFL e ·PDS,. na opinião·
dos petistas, .' 'não identificados. com a luta dos traba
ihadores". Ficou deliberado que o segundo Encontro

vai acontecer dias 6 e 7 de fevereiro, êm Jaraguá do

Sul;...... , '.

_ Cabêtá a' cada, diretório definir a alia�ça"a ni�
vel mUl'lcipal. Ein Jaraguá, o único parceiro seria o

PDT, que, no entanto, )está de namoro firme com. o

"f'rentão". Assim, o PT deve correr sozinho em· 88,

salVo' 'alteração de rota. Informa o pres'ideIite Luiz

Hirschen .que dia 7 o PT divulgará sua mensagem, em
cadeia nacional de rádio e televisão, às 20h30min.

.

_ A Rádio Jaraguá, adquiriu e .est,a implantando.
\lma unidade móvel, que acha-se em fase de testes,·

para a realização de reportagens e event()S especiais.
1.\. única emissora da região está no ar há. mais de 39

allOS. Desnecessário afirmar a importâncja que repre
senta à' conmnidade II).icrorregional· e os' serviçQs pres
tados ao longo dos oito lustros de existência. •

_ De cocheira: O au�ento do· IPTU, para 88,· .se· .

1 á entre 200 e 250%, para os. cerca de 17 mil imóveis
cadaslradós. Este imposto; no entanto, representa so·

mente' 2% qa arrecadaç�o municlpal. (_) Vereildor Ar·
noldo Schu!z garante que não sai do PDS; Está chatea'·

--

do porque .súa liderança na Câmara foi arranhada.' (_)
Ifiauguta-se na tarde deste sáb_ado� a Escola Municipal

! Ana Tlhve Nagel"em São Judas. Com' seis $alas e ou'
Iras duag projetadas ·para 88, é consider.ada u�a escola.

mo�élo. . .

. .,

_ Pelo estado, dos ânimos, o presidente Vegini
ameaçou até chamar a polícia. Na votação de projetos,
dentre os rejeitados, está o de suplementação de ver

bas por excesso de arrecadação- Só que; com isso, .não
há verbas e os próprios edis ficarão sem seus venci

mentos, assim como Iuncíoriéríos da Câmara! Ferj e

pera o 'pagamento de fornecedores e de serviços- f: Ia-
,

mentável.
'

. . ( ,

;... Guaramtrtm, que. Ja tem cinco partidos legal-
mente constttuídos _ PDS, PFL, PMDB, PDT e PT _ es-

. tá na iminência de gànhar outros. O P'TB deve ser o

próximo a ser fundado e nomes da á!ea politica e em

presaria! figuram entre os nomes cogitados. O�tro par- .

tido em gestação é o PL. o- eleitorado terá múltiplas
.

opções de escolha. conforme suas tendências e ídeolo

g!as.
_: A coligação PDS-PFL está difícil de parir em

Guarami ri:m·' Máfio
--

Sérgio (Dêgo) Peixer· deve sa,ir a

" vice pelo PDS, desde que, caso consumada a toliga
çõo, Ad1.::rp.ir 'l-zidoro (PFL) pão ,seja candidéj.to a çar

go e�eclltivo. Salim Dequêch e Victor Kleine são no

illes a prefeito pelo PDS, que deve eleger no dia 13,

ple�idente do Diretório Municip'âl. o Vereador Esme

ra,do ChÍodini.

"

\

O secretário-executivo
da Amvali, Dário Leu', par,
ticipa no dia 9, n'a� Capi
tal, como integrante; do I

Grupo de· Trabalho, de Ireunião di�igida·. pela.' se-'Icretarist da' Fazenda, quan
dO deverão ser definidos .

oficialmente Os índices. de
'

retorno' do leM·.' para "�o ó

próximo exercícici, Na .Se
cretaria do . Desenvo.lVi·
mento Urbano e Meio Am
biente, Dávio tratará com

o Coordenador do Prourb
acercá das instruções de
como proçeder para .

a

prest�çã().· 'de conta� QQ_s
récursos do Programá, ,CU'
ja data ten�ina\ no dia 10
e; tàmbém:.söbre o des.e.Ri,
volvimento do PrOlub em

88· ;' , .....

Iníôrínações,·do . secretá·
.

rio-executiVQ da / AnlValt
acrescentam que o (',bolão".
do ICM, para rateio entre
os municfpios· catarinenses
e que estarão depositàdos
nó dia 10 pró;xime, é_ ;de
8z$' 581;221·J'42,Otl.: O FPM
de d�zembJo 'é ,8.2% :s.upe:.
'rior á cota do mês de no-

vémbrö.: , .

'J
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