
Ilara las anl's decidem.- Tudo 'prooto" I_ra' I volacio' da "'dia t5
beleceuo númeró':d�, 've
readores em S�nta"Cata·
rína: 2.0:>\7. Um número
recorde, poiS, surgimm
1€,4 novas vagas, em

82' cidades, que passaram
a ter nove

.

representan
tes, ao invés de sete. ca
So d� Schroeder. nesta.
região. Mais de 50 mil
pessoas estarão mobilio
zadas. desde eleitores
convocados para ,traba
lhar como mesários e �S'

crutinadores, a' -funcíonä
rios da Justíca Eleit\)
ral e 9.0 fRE.

o total de eleitores
cadastrados e habíhte
(los pera votar día 15 de
novembro em Santa Ca
tarina, é de 2.485.519. A
cédula pata esta sleíçêo,
como em 1985, já vem

com os nomes dos can

didatos a prefeito. (dos vi
ces não) impressos, ao

lado do número (dezena)
de cada partido. 'Basta
assinalar o quadro situa
do no lado esquerdo de
cada candidato. Já pa
ra a escolha do vereador,
a lista ííca afixada den

tro da cabine. O eleitor
verifica o número e/Ou'
o nome do candidato de

preferência e escreve-o

(s) na cédula. Quem qui
ser votar SÓ na legenda,
marca apenas o .partído
de sua preferência, sem

escrever nenhum nome'

ou número. Antes de sair
da cabine, dobra-se o

papel nas linhas Indica
das, mantendo assim, o

sigilo do voto. Ö horá
rio de votação é das 8
às 17 horas.

Na última quínta-
feira, dia 3, Cl TRE esta-

.

'Fçsta da Orquídea será aberta DI dia 18
Será aberta às 19 horas de sex

ta-feira, dia 18 de novembro, ii la.

. ,Festa da Orquídea e do Verde, no

Agropecuária, pela Associação Iara

gU\1ense Amadora de 01 quídeas (A
JAOR). A coordenadora da ia. FE
SORVE, que vai até o día 21, é ,a
Sra. Laurita Frankowiak. que iniciou
em Jamguá do Sul a exposição de

flores e plantas ornamentais. O ca

$,&1 patrono da Festa é Ralf [Gillian)
�'. �

Hermann. ligados aos movimentos
empresarial, cultural e social da ci·
dade.

Na data da abertura será tam
bém realizado o julgamento das or

quídeas com premiação as melhores.
Além de orquídeas de toda a região,
o Círculo Paulista de Orquídófilos
conãrmou a participação em Jaraguã
do Sul.

N\l. '17a. Zona Eleito
ral, que compreende Ja

raguá do Sul e Corupá
cerca de 1.100 pessoas
estarão envolvidas di
retamente nesta elei
ções, segundo o Juiz E
leitoral, Dr. Irineu Bian
chi. São 17Q secções- das
quaís 144 em Jaraguá
e 26 em Corupä..

As próximas eleições
municipais (para prefeito
e vereador) serão em

1992. quando as vagas
de vereadores vão ser

modificadas.
J�",guá do Sul/SC, de 12 a 18 de novembro/1988 - Ano 70·� 3.514 - Cz$ 100,00

14 candidatos 'disputai Prefeituras
telesc ilaugura mais energia a Jaraguá e região Catorze candidatos

"

buscam as vagas dos cin-
co prefeitos da regiao,
a partir de 19 de janeiro.
Em Jaraguá do Sul, con

correm a sucessão de
Durval Vasel, os candi
datos Ivo Konell (PMDB).
VictQr Bauer (PDS), Al·
tevir Fogaça Júnior (PFL),
Sávio MurilIo Piazera de
Azevedo (PL) e Clemente
Mannes (pT). Ern Guara
mmm. buscam \l suces

são de José Prefeito de
Aguiar, Salim José De
quêch (PDS), Antonio
C a r los Zimmermann
(PMDB) e Jaime de A
morim (PT),

Nos demals municí
pios a disputa é bípolarí

.

zada. por haver somente
dois candidatos em ca·

da qual . A cadeira qe
Zeferino Kuklinski. em

Masseranduba, está sen

do disputada por Dávíc
Leu (PFL) e Ralf Rein
ke (PMDB). Em Corupá,
Ernesto Felipe' Blunk
(PFL) e Adelino Hauffe
(PMDB) buscam a suces

são de Albano Melchert
e, em Schroeder, Aldo
Pasold entrega no día
1.9 de janeiro o seu caro

go de prefeito ou a Ads
mar Piske (PDS) ou a

Gursela Ristau. da PMDB.

de 138 KV. Dentro do
Plano Emergencial da
Celesc, foi igualmente
.emilpada a substação
com à instalação de um

novo transformador der
138 KV com relaixa
mento pare 13,8 KV e

potência de 20/26, 6
MVA. Ontem tam
bém, às 17h, foi inaugu
rada a linha de dístribuí-

. ção Blumeneu-Massaren
duha, com 27 Km.

dia 22 de fevereiro, no
valor, à época, de Cz$ ..
209,9 milhões, prevendo
a construção da linha de
30 km de extensão e que
benefícíará maís de 19
mil consumidores de Ja

raguá 00 Sul, Guaramt
rim e Schroeder. permi
tindo, �mbém, novas 'li
gações e a liberação de

energia para' expansão
índustrial e comercial.

A linha tem tensão

Em solenidade realí
zada na noite d� ontem,

séxta-feíra- foi ínaugu
rãda a linha de transmís
são Joinville/Jaraguá do

Sul e a ampliação da

SUbestaç.ão da Celesc
com a presença de \lU

toridades estaduais, mu

nicipais e do presiden
te da estatal, Nogert
Wiest. O contrato com

e Alusa S. A, de São

�9ulo, foi assin\ldo no

q ICM DOS MUNICtPIOS
O "bolão" do ICM,

rep\3.ssado aos municípios
catarínenses, dê acordo

com os seus índices de

P4Tticipação, que são
medidos pelo movimen
to econômico, somou Cz$
3,818.849.172,00. O re

passe deu-sa dia 10,

quinta-feira, e foi o mai

o� até hoje registrado.
Os municípios do Vale
do Itapocu receberam .os

seguintes valores: Bar-

ra Venia Cz$ ,
.

4.167.128, Corupá Cz$
9.151.108, Guaramirim
Cz$ 15.041.683, Jara-

gúá do Sul Cz$ .

145·060.895, Massaran
duba Cz$ 11.416.067 e
Schroeder Cz$ .

3.,818.685.

Apuração vai começar· quarta-feira
144 urnas de Jaraguä, on
de se espera o final da

apuração paiu o dia 18,
sexta-feira.

A apuracão dos VO�
.

tos, em Jaraguá do Sul
e' Cuaramirim. sedes de

circunscrição eleitoral,
iniciará às 8 horas de

quarta-feira, dia 16. �
escrutínio em, ,Jara!5ua
do Sul será no. Centro

Esportivo do Sesi, tendo

como Presidente da Jun

ta Apuradora o Dr. Irí
neu Bianchí e como mem

bros Robert Donath, Val
mar José Gárcia, Salon
Schrauth e Rolli Bruch.
Primeiramente serão' con
tados' os "votos das r 26
urnas de 'Çorupé. êü1't:)s
eleitos ser]o conhecidos

já no día
'

16 e,' na ·--!Bé
quência. serão abertas as

Por que votar DO 'eco 1
. .

Em Guatamirim, a

apuração terá lugar no

Ginásio de Esportes Ro
dolfo Jtnn. O Dr. Ar

tur Jenlehen Filho, Juiz
Eleitoral da 60a. Zona,

presidirá a Junta, Apu
radora, íntagrada, ainda,

,

p o r Osnildn Bartel
A n ton io Martini. e

A r I i n d o Scheffler. e
Dione Rehreld. A or

dem de abertura das ur

nas será: Schroeder. Mas
saranduba e Guarami
rim.

Candidato com programa de Ação;
Compromisso com solução para problemas
da população, tais como:

Transporte
Segurançc;t
Desenvolvimento Industríat
Habitação
Preservação das .natas e rios
Saúde
Acompanhamento das a.:;:ões do Poder
Executivo. .

Será o representante legítimo .da gente de
Jaraguã do Suli' .," tara de Vereadores.

"Os J\ : Teco"
CHARLES'" ACH (Teco)
N.9 11.650. ;.-',,,�VEREADOR

PARA VOTAR É NECESSARIO SABER USAR

A CEDULA. PREVINA·SEI.
� �.

ABIAMA EXPOSITORES CROMADOS'
MOVIMENTÀÇÁO INDUSTRIAL
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MoêIâ'lnfanto-juvenll. para realçar, a'
.

elegand, :d� seus filhos. Um carinho
.

-.

. espédal para' o seu bom gosto.
,i N�;��çh,a'l'DeQp.ora. 819 .,.. f'araguá,:do Sul- SC.

.

�.
\ '" .�

.:'_:::.:., JÓiu. relógios, pulseiras, anéís, allan,ças,
;': ipratàrla, .: artigos; em ouro e, tudo .0 maís para !

.

prêHDles ·u

,:,::. I,él'oioaria alenida
:,.:"Matechal Deodoro 443 e'Getúlio Vargas n".9

�!�:LoJ�',d .

""Mamãe CoruJa
A melhor opção em . artigos imanto-luva-:

nis e i bebê para a estação PÍ'imavera·Verão.

R.� Rio Brancö 168 . Jaraguá do Stil - Fone 72-0695'

,I

.JOIAS .,... RELÖGiOS - PRESENTES

" ••. ;,' <:,.

JÓiAS' R"LÓGIOS
.,

PRESENT!'S

SEMPRE O MELHOR PRESENTE
Marechal Floriano n9 29 ..,..... fone' 12 . 1911

'CqrinßQSo
"

.

.

A ROUPA INFANTIL

que mai§ se destacarem :

a ,área de recursos .hu-
manos.

.

ROTARACT - O Rota
ract Club de Jaraguä do
Sul. realiza neste domin
gQ, a partir das 'lOh, Rua
do Lazer. na vía que dá
acesso ao Novícíado, com (

apoi'a da Pepsí-Cola/Dí
g�bel. Além da sadia re

creação, como jogos e

brincadeiras, serão dis
tribuídas guloseimas e

refrígerantes,
MÁGICOS - N.estes

tempos bicudas, nada me

lhor do que um mergulho
no reino da tantasia
Neste domingo, .día 13,
a partir das 15h. o 19
Festival de Magia de

Jaraguá do Sul, com a

participação - de I mágicos
I
do Brasil e do .exterior.
A promQç.ã� é

.

do amigo
Jacó da Silva, o mágico
SHker.
FESTIVAL DE TEAJrRO
- A Fundação Cultural
[leia-se Carlos Hoffmann)
promove de 17 a 19 de
novembro," no !Sindicato
.do Ve�tuário, o 29 ·Festi
val Estudantil de Tetl-'
tro. com a

-

participação
d.e vári.os estabelecimen
tos- Além do Festival
haverá Mostra de Tea-
'tro. Merece o apoio de
todos nós.
NORMALISTAS -

! .... ,. ,-..

.
.

ro :Zimmermann. ,Ele Gua,,::,
ramírím, realizou na 'noi
te de sexta-feile, .no,
Salão; Evangélico, a la.
Noite·· da Poesia, _ um a- .

contecimento bastante ;

concorrido. :E: muito ,bor'
níto . estas menísíàsta-'
\;:ões culturais e merecem >

o incentivo e apoio ,de
todos.

OsInar Martins

À

reportagem na rprpxlima
�diçãp.

.
- .

ANIVERSARIANT'ES -,

No día .. 12 [hoje], o ad

vogado Murillo ._Barreto
de Azevedo e o ginecolo
gista Fernando Sprtng
mann. Nos dia 15 e 16,
os manos

.

�ilson (Bibe) e'
Milton (Néco) Kohlbach,
diretores . da ';tra.d�dional
empresa Kohlbach e, no

día 18, . Gilmar Morettí.

ger:ente da contessionátia
Ford,.
TIRO - REI - Nosso

incentivo ao passeaI aíni
go de Guaramirim. que
inicia dia 20 próximo. a
Ia. Festa de Tíro-Reí- de

caráter esportivo e tra

dícíonalr díspntado. entre
quatro sociedades. Encer
ra-se em agosto do ano

q/ vem, como o pai'le e Co

roação do Rei Munidpa.l
MÁ:NEQUIM - A CKAT

. Produções Artísticas
convidando gentílmerr

.

te para o desfil� de en

cerramento do Curso de

Especialização para Ma

nequim e Modelo Foto

gráifko, com apresenta
ção dos profissionais da

agência. Será neste saba

do, día 12, a partir das

22h, no Caeser's Club

ORQUlDEAS - Começa
sexta-feira, dia 18, no A

gro'pecuário, a la. Fésta

da Orquídea e do Verde,
da AJAOR. Os troféus
estão em ,exposição na

Relojoaria . Umznaster.
Vale destacar o esforço
da Sra. Laurita Franko
wiak e do Sr.' Horst
Berndt, em realizar a eX

posição. Parabéns e su

cesso..

NOITE DA POESIA -

O Colégio Estadual Lau-

TURISTAS Desembar
ca dia. 15 em Jara:guâ, do,
Sul, um g-rupo" de.. .40,
turistas canadenses, -que
vem conhecer o io:t�ir,q
do projeto ferrovíérío.
idealizado pela' Secreta
ri� de Turismo dé--Jara
guA e que é operedo.pela
Paradíso Tunísmo.: de \ S.
Paulo. ' \'1

NO CINEMA,_ Deste
sábad.,D à quínta-feírae; às
20li, a superpI@Gução da
Paris Filmes :"Super
mann IV:' e,.de'-sábado â

. te.:r:ç.1l,-fei:ra� às 22h, o

pornogrãfíe., "O, :Qu"ebra
Galho Sexual", censure
18 anos. No Cine iJarag.uá .

BODAS DE OURO

. ADIlANO""õst:'I- Nos-
"

s'o� ,�tImpiiInentos" "eo' ..... ',S-·oci.e·dad.. 1 por deo,trl e po.r. lorajqrnaliSta" Flávio José e

es:p,o$a odna Pavanello OAB/SC - O Dr. HJin�
Bfugnàgo, pelo' nasci- berto Pradí, conhecido
:ti:tento do garotão Adri- causídico de. cidade, foi
ano, às 11h32min' de

reconduzido po� maís
quarta-feíra, 9 de no-

dois anos na presidêrr'vembro. na maternida- cia da Subseção de Jara-'
de do Hospital Sãu José. guá do Sul da Ordem
COm 3kgl00. Veio fazer

dos Advogados do Bra-:
companhia a irmãzinha sil/Se. O vice. presíden-Patricia. A todos, assim

te é Osmar Gracíola, se-
como aos avós e demals tâ C' 'C'cre ari\1 elia assuli
femílíares, muita saúde

e tesoureiro Friedel
felicidade." Schacht. A eleição foi
ARWEG - Eô.gar Cardo- dia 8.
So da Silva é candidato PREMIO RH - Agradece-
a presidente da Assoei-

mos ao Presidente Mauro
lç.ã� "Recreativa W.eg. Se-

A. Mínellí, da Associa
gundo ele "vamos 'gerar ção Já.raguaense da Re
um complexo recreativo

cursos Humanos, paro
'e esportivo igual pare to-

participar da solenidade
dos os colaboradores, a- de entrega do "Prêmio
cabando com a. etítízacão .

RH-88", no día 18 próxíexístente .na Arweg".· mo, às 19h30min, na Se-
Conte com o nosso a-

de Recreativa Marisol.
pöío, Serão homenageado, os

primeira turma de nor

malistas do Colégio Di
vina Providência (29
grau), reúne ex-alunos e

professores, Com um. co

qUetel em dependências
'do educandário, para
marcar Os 25 anos de

.

forrnatute: Será \
no dia

26 de novembro. O "Cor
reio do Povo" publica

Na localidade de GU��
miranga (Guaramírímjrno

. próximo día 26" o veae

rando casal Joaquim
Honorato Albano, 74, �

sua respeitáv�l esposÇl.,
Maria da Silva AI1>ano,.
11, estará cercado, por
seus sete filhos, 25 ne

tos e dois bisnetos, .lllém
,de outros 'farniUares e

convi�dos, os quais, às
19h, na Igreja d�' São
Pedro, as�istirão as. ce

rimônias religiosas que
ao . evento impÕe e, em

seguida, se deslo:carão
até Jaraguá dQ Sul; onde
na Churrascari\l l?àva
nello, darão sequellcia
ao 'feliz acontecimento .

O 'Correio do' !?ovo" se

associa ao júbilo da fa
mília. _Albano.

,

�lecânic;a Marecha,1 Lida,',
--------��-��------_.---------------------�--�

ÇO�'1,�e lataria," pi�tura le . mecânica.

-Retifica de
. Í'�k fde veiculos' de : qualt��er marca, a gasolina/álcool �"

Peças e acessÓrl9ß, ,para. veículos em geial• . ..
, ,

..

I ,

AtendimentQ nota· dez ,
"'-' ..Venha e confira. .

Av. MúL Deodoro, 1.3091: -. fundos -:- Fone: 72-3614
f

Jaraguá do Sul :..... SC
.--------------------------�----�----------�----------------��I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



C.O R It E I O . ,lfU
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I ,

P.,VD JARAC'OA DO SUL (SC), DE 12 Â l1lNOV!MaIö/I088 PXGIN:A:
,

"

MelaUirgiCIS allrell 'callpanha . salarial e glet;e. e.r,eC��.lel(I�lf�
Abrindo a campanha vação de reivindicações ção dá perda . ocorrida:· ano- As "negoCie.ções Antonio' Medeiros n&o.

s�i.irial\ para 1989, o Sin- . � serem apre�entadas! em 1988 e mats � URP de ínícíam-ss no mês. que podem ser
.

do' agradó
dícato dos Metaíúrgícos as empresas· FOI ap�o� janeiro de 1989': No en- vem. dos traoolhadoreS e <ilUé!,
de Jaraguá do Sul raali-" va�a uma pauta

.

que l�- tanto; a ,propOsta que O presidente da CUT 'O paçtö deve trazei, â
ZOll domingo, dia 6, as- cluí um aumento de 160% / deve polemizar as ne- Estadual, Reinaldo Me- discussão outros assun-
sembléía da categoria, entre' o aumento real, gociações é a oteníza- chado, participou da as- tos como dívida. externe,
pára a discussão e a�ro- IPC do

.

ano, recupera- çã'o dos salários a partir sembléíe e' referindo-se reforma agrária e o fÚE:
de 19 de janeiro, ,que, a ao Pacto Social disse . do arrocho salàI'ißl,
contar daquela data,' se- não acreditar que pro- com eS03.1a' móvel, de a-
riam corrigidos pela OTN posta que não CaD - cardo' com' .a inflação me-.
mensal, pois segundo às tem com o aval de Luiz dída pelo bIEESe .

lideranças sindicais "a

�e�Pd�ã�o:::;;ate:sos�r
.

AJARH' eatrega, O "Prêmio-RH-88 "

rios, corroídos pela _in- -

flação " desenfreada" ..
Os metalúrgicos alen

com outra preocupação,
relacionada com a ímí
nente implantação de

equipamentos automatí
zados nas fábricas, prín-

.

cípalmente . nas Iabrícan
. tes de motores elétricos•.
o que viria, segundo eles,
influenciar no nível de

.. emprego da região: O

presidente do Sindica
to, Luiz Carlos Busana
adiantou q:ue a assem

bléra' decidiu que -caso
as reivindicações não'
seiam atendidas, a ca

tegoria entrará em gre
ve em fins de dezembro
ou em janeiro do próximo

'ribunal do Júrf tem, sessão: 28
..

.

. O· Tribunal do Júri da
Comarca de Jaraguá do

_
Sul reúne-se no dia 28

de novembro, às 13 ho

r��, ocasião em que se

ta ,julgada o acusado
Peoro Neves, que no.

diâ.21 de maio de 1988"

por volta das 22' horas,
..

adentrou no barracãó.

da Construtora Anes,

destinado dO ' dormitório
dös empregados. que
executava obras' na

Weg II, onde. munido de

uma faca, 'investiu do-
,. lqáamente centra Pla
cídío Nunes· de Almeida.
e contra Jorge dos San

tos Padilha, desferindo

três golpes em cada qual,
t�usa:ndo' ferimentos.
Ambos não morreram,

),nas o acusado teve la

vrado o euto de flagrante
pela polícia, que' abriu

inquérito. .

A sessão do júri será'
presidida, pelo Dr. in
neu

.

Bíanchi. juiz de di

reito da 2a. Vara, que
convocou, através de

sorteio, os seguintes
jurados: Margrit Hauf-

fe, Indiamara da Silva,
M�rli Inês Müller, Lucé

lia Mària Araldi, Car
mem Ma{ia Vailattl,
Margot .

Hauffe- B0nifá
Cio Pormigerí- Rosane'

Mart1nt IAn\l Bárbara
Buchmann- Adernar Coe

lho; Clarice Judacelskí.
Nélson Zellmér, Jean

Carlos Leutprecht- João
Modesto

.

da Silveira, Ka
rim Henníng- Ivoneti
Bompaní, Terezinha Ma

ria Henri, Antonio Gío
vhni I da Silva, lAlceu
Marcos Píazera, Osmar
Wuerz e Altair Maestri.

Grandés espetáculls marcam COlcurso de Fularras
Um espetáculo. de rara

-belezà foi proporciona-,
do domingo pelas fan
fàrras ebendas

.

marciais
. participantes no con�
curso

.

promOvido pela
Secretaria de Educ�;:;:ão,
Cultura;' Esporte e Tu
rísmofPr.efeittlra • Muni-

.

cipal, na Marechal Deo
doro. Como pontos ue-·

g\'ltivos, o pouco público
e a pouca divulgaç.ão
do evento, aliado

.

ao

fáto de qUe apesar de es

tar realizando o concur

SO pelo quarto ano, ne

nhurn'a fanfarra de la-

raguá do Sul participou'
,
e tampouco tem-�e conhe
cimento da formação de

,algumas delas, . nqs mol:.
des das participantes .

Na categoria "A", foi

cJampeâ a fanfarrÇl do

COlégio PaFOquial São
Jqsé (Ponta Porã'-MS},
em segundo a Fanfarra
da Oktoberfest (Blume-
'nau) e em teroeiro lugar
a Fanfan'a Sersiçtna (S.
Bento do Sul). Na çate
goria "B", 'a campeã f.oi.
a Fanfarra _ Mafrense, ú
niOa: pa�ticiparite. Na

categoria "C"; camp.eã a

Fanfarra Barão de Anto
nina (Rio Negr9), vice
Fanfarra' da Escol'a São
José (Rio Negro) e em

ter.ceiro, Fanfarra PadrE!
Agostinho (Florianópo-
lis).

'

li na. categoria "D", fot
, vencedora,'a Banda Mar
'daI da la. Cia. Mista de

Guardas Mirins (Glória
de' Dourtados-MS), em 29

lugàr a Bandta Marcial
do CE- Munh,oz da Rocha
(RiO Negro) e em 39 lu

gar, Banda do Cólér.io
Bom Jesus; de Joinville.

A Assecíeção J&r.a.-
guaensa dos Admínístra
dores de Recursos Hu-
manos .marcou para o

día 18, às 19h30min, na
recreativa da Marisol. a

solenidade de entrega
do "Prêmio RH-88", quan
do , agraciará os

' profis
sionais de recursos hu
manos que maís se des
téicaram neste ano, nas

\itividades de admínís
tração de pessoal, trei
namento, admínístração
'de salários e' segurança!
medicina .'

social.
No dia 18 também. às

16h, no audítêrío da
ACIAG, em -GuaranlÍri�
reuniã'o cl,ª, 6a. Região da
Pacísc, para

:

preparar o

pauta . à assembléía da
· Facísc marcada pera os
, díes 25 e 26 de novembro,
em S. Miguel do Oeste.
Na' próxima segunda-Ieí
ra, dirigentes da Viação
Canarinho es:tar�o' na

Associação Comercial,
para discutir o problema
causado ' pela mudança
dos horários das linhas
de' ônibus. que tem' sus·'
citado em muitas tecla-
mações.

Comércio registra boa. recup,eração
, '

o Serviço de Proteção
ao

.
Crédito de Ja.raguá.

do Sul, no relatório es-:

tatístico do mês' de ou-
"

tubro, mostra que fo
ram prestadas· 12.085
informações, contra 12.
544 em outubro do ano

passado, havendo, ,por
ta'nto, . um\:!. queda

.

de
3,8% em relação ao mes

mo mês do ano anterior.
Ainda em oútubro, o·
SPC recebeu 245 ficha.:;
de seus assöciados para
registro. no valor de Cz$

,

3..432.976 e outras :>12 'n-
· chas para cancelamento
(baixas). no valor 'de Cz$
2.898;716.'

.

Os números mostmm
que o índice de recupe
ração de cli(;mtes supera
ao índice de registros de
elientes, fato atribuído'
à· conscientiza:ção do

· comprador .' a' préstação
sobre problemas que
terá com o atraso' das
contas com' \1s altas t�
x-as de' juros' existentes'
no mercado.

Weg e. Marisol 'entre· os 'maiores
O desempenho da eco- rejista e reflorestamen-

nomia catarin�nse. pode,
.

_tp.'
'

. '.'

'ser considerado bom, O Grupo I Weg posiciö-'
segundo análises dos ba- na-se na 7!:Ja. coloca,ção
laq:ços de 1987 no "ba- e a Marisol, na 250a,

·

lanço anual·1988", d'a posição. Os grupos ca- ,

·

Gazeta Mercantil, pu- tarinenses listados entre
bUcação qUê está che- ös maiOres do País são:

gando às mesas dos em- Hansen, ,Perdigão�. He

presários. Dos 300 maio- ,rin�, Weg, Tupy, Artex.
res grupos privados na-

. Gaidzin.ski, TEika; Döhler.
clonais, Sanm Catarina CecriS\3., Cremer; Súl Fa

participa com 16, onde bril, :. Karsten, .

MaFisol,
se sobressaem dois de' Frigorífico Chapecó é

.

Jàtaguá do Sul:' a 'Weg Renaux.
· qu� atua nos $etores de . A nível d� região S�l.
motores elétricos, pro- entre as cem inaiores
dutos . eletrônicos, má-, empresas, a Weg Ma
quinas elétrieas, tranfof,:', tOres figura na 40a. po
madores. tinUis, ... verp,tk, siçao e a Marisol na 9'hl;
zes" diluentes; iSÓla,n,��:�c' ,A:��e�r� . InduS�rial. que
pescados, refloreatamên- - tambem tem unldade o·

to e s,ubprodutos e, a, peracional em Jaiiagu:á
Marisol, nos setores de' do �ul figura entre" as

confecção; comércio va- 'oem ntc�iores.· ,

.t.
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Edital' 16.329 de 01.H.alj'
Joio Vieira da Silva Ft�

Fazem· .DOS b9Je: 12 ' "'lh'() e pátima" Aparecida
Dr. Murílo Barreto de Alves de Oliveira

.Azevedo
'

'Sr&. Marisa EIe, brasileiro, solteírç,
Elia' Strebe de Matos, índustnérto. natural de
sra.' Márcia Karin Paul Maringá-Paraná, domící-
da Silva. Srta. .Edla Iíado e residente na Rua
Hardt, Dr. Fernando. Ar- 401, em Jaraguá-Esquer-
tur Sprigmann, Sr. Ge- do, neste dístríto. filho,raldo Meier, Sra. Hilde- de João Vieira da Silva
'gard Kressin- Sr. Wa.lde-

e Ca'U:lrina Vitor da Sil-
, mar Karsten, Sr. Nilo

va. Ela. brasileira, sol-
Zapella. Sr. Lauro Radt.. .teíra, do lar, natural 'deke, James Denilson So- José Lacerda-parana, do-.
ares. Magali Töwe, Sr.. mícílíada e residente
Helmuth 'Becker. ne Rua 401, em . Jara-
Dia 13 de novembro guä-Bsquerdo. neste dís-,

Sra. Camila " Isbemer, tríto, filha de Olavío
-Schweínle, Srá, Oarmem Domingues de Oliveira e

Beyer de Paula, Sr. Arã? Símplícíana Alves de 0-
Paulo Pereira" Sra. Cecl- líveíra r+

lia R. dos Santos,' Nar- Edital 16.330 de 01.11.88
cízo Augusto Ferraza. Marcelo Marcos Lux e

Dia, 14 de novembro Oldina Elckenberg
Sr.Júlío Leítemperglrer, Elel' brasileiro, .solteiro,

Sr. "Oswaldo ,Stéinlein,' tndustríêrío, natural de
Sra. ,

M\lrli Zanella, Sr. Jaraguá do -Sul, domici-
,Nivaldo Hoffrnann, Sr. liado e residente em
Ireneu Kasteller, Sra. 1- Três Rios do Norte, nes
duna Blank. Srta. Mar- te distrito. filho de Al
Iíse Müller, Daesy Ra- berto Lux e Eifi Müller
faela, filha Osmar (Rosa- Lux. Ela, brasileira, sol
ne] Müller, Ana Paula- teira, operária, natural
filha Dr. Luís (Esther), de José Boiteux-Vitor
Bonilauri.

'

-'
Meireles, neste Estado,

Dia 15 de' novembro domicili�da e residente
Sr. Wilson Kohlbach , na Rua, AntoJJio S�anJs'

(Bibé), Sra. Softinge Silva lau Ayr"so, 301, nesta
'Macedo. Sr. Lauri Deo- cidade,' filha de Artur
doro D�mathe" Flávia Eickenberg e Elza Eic
Francine Marcarine: AI- kenberg _'
,zira Bortolini (Lapa-PR)" Edital 16.331 de 01.11.88
Dia 16 'de novembro Cópia recebida' do éartó-

,

Sr.. Milton Kohlbach rio de Urussanga-SC
(Neco), Sr. Antonio A- Vanio Ceron e' Dolores
Schmitt, Sra· Dolores Leier
Seidel Dref�hl (Rio Ne- Ele" brasileiro; solteiro,'
grinho), 'Sra. Romilda ind�striário, natural de
Winter, Sr., FreJiolim Urussanga. n�ste Estado,
sasse, Sra. Evanir Tere- domiciliado e residente
sinha Pradi (Itajaí), em Urussanga, neste Es-
'Sra. Maria de Lourdes tado, filhó' de' Silvino

.
Ce- ,

Eggert, Sr. Valmor Stüpp, ,ron e de \Valdira M�ria
'(Blumezmu), 'Sr. Sérgio Cambruzzi Ceron. Ela"

. Neitzel<, Sr. Alwin Hoff-, brasileira. solteira, indus-
m�nn, Jósé Ireneu Pans- 'triária, natural de �ara-
tein, ' Edson Doering" guá do Sul, domiciliad\:l.
Gilmar Luís Siefert. e residente nesta cidade,
Dia 17 de noveIÍlbro filha de João Leier e AI-

. Sra. A.mantina Müller vina Giralla -Leier _,
,

'Ellinger (Blu�enau). Da- Edital 16.3;32 'de 01;11.88
niela-filha Henrique (Car; Márcio L,aura Stephani e

me_m)" Fugel Filho, EÍzi- Rosemeri Rlckert "

ra Lemke, Sandra Sue:- Ele, brasileiro, solteiro,'

ly Siefert. Paulo Hénri- eletricista, natural '

d�
que e' Isabel Cristina Jantguá do Sul, dQinici-
Guenthér (Fpolis)" Sr. liado' e residente na Rua
Gu�rino Ponticelli. Max Eugênio Roberto
Dia 1� de nQvembro Ziernann, 385, ,nesta, G,j_�
Sr., GilIDar Antonio dade. filho"de Hilarit)

Moretti, Sra. GtliIhermi- Stephani, � Leontína Chi
na Satler, Sra. Wanny odini Stephani. Ela, .bre
Weller. Sra. Lídia de A- sileira, solteira, balconis
I6Úfo Moreira" R:osânge� ta, naturil-l 'de, Jaraguá
la Cardoso. do "Sul, domiciliadq_ ,e re-

Em' frente,
Av. Getúlio

ao Forum FoDe: 12 - 0S89
26 - FODe: 12 - 1261Var�asr

sídente na' ,Rua Roberto
Ziemann, 683, nesta ci
dade. filha de Guilherme
Rickert � Waltrud Brun
ner 'Rickert -

Edital 16.333 de 01�11,.88
Lucío Leite PQssamàl e

, Rominda Liesenberg
Ele" brasileiro, solteiro,
bancário, natural de For
mosa D'Oeste, Paraná,
domiciliado e residente
na Rua Dona Matilde.
nesta cidade, filho de

Rosalina Possamaí e Can
dídá Possarrsai.: Ela, bra

sileira, solteira. operária,
natural de Jaraguá do
.Sul, domiciliado e ' resi
dente em Ribeirão ' Mo-
lha, neste distrito. filha
de 'Carlos Liesenberger e

Híldegert Fodí Liesen-
berg _

,

Edital 16.334, de Ot;t 1,88

Cópia recebido do cartó
rio de Joínvtlle-SC.
Giovani Salles de Sá e

Eil Irene 'Ludovino
Ele, brasileiro, solteiro,
Industríãrío, natural de
Afonso Cláudio. ESplJito '.
Santo. domiciliado é

,

re

sidente na Rua JoãÇ> Mar
catto, 147, nesta cidade,
filho de Silvestre de Sá

e Jutlandia Sanes de
Sá. Ela, brasileira, soltei-

\

ra, do lar, naturttl de
Barra Velha, neste Esta-'
do. domiciliada e' resi
dente em Joinville, nes

te Estado, filha de Bento
Nestor Ludóvino e Irene
Borges Lurlovino _

,Edital 16.335 de 01.11.88
Aldort Lunardi e Ci'ene
Volpi
Ele, 'braslléiI:o, solteiro,
pintor, 'natUl\11 de Vitor
Meireles, Ibirama, neste
Estado, domiciliado e

residente em Jard�m
Lenzi, 38t neste distrito,
filho de SHviÍlo Lunardi
c Almiria Lu'nardi. Ela,
'brasileira; solteira" ope-
'rária, :n\:l.tural de Luís

'

Alves, neste Estado, do�
'miciliada e residente na

Rua 'Corupá, 90, em Vila
Nova. neste distrito, fi
lha de Luiz Valpi e An
tonia VolPi >-
Edital ,16.336 de 03.11',88
Romeu JOsé Zipf' e Va.
nilda Ribeiro Luiz
Ele, brasileiro, solteiro,.
servente, natUI\11 de Ja
raguá do SuL domicilia-'
do e residente na Rua
Acre, 269, nesta Cidade.
filho de Ludovico Zipf e :

Ericil Priebe Zipf. Ela,
brasileira, 'solteira, äo
lar, natuI'dl' d@ rtalaí"

MARGOT ADBUA OROBBA. LEHMANN. Oficial do &\:00
Jiatro CivU do 1Q Distrito da Comarca de laraguá do Sul, &
tado de Santa CatariDa, Brasil, faz �� que (lOID:par�ram .,Cart6rio exibindQ 08 documentos exia;idOs' pela Ieí, a fim de lO
'habilitarem twa casar. GI aelUÜltec '

neste Estado, domícllía- Edital ·16.340 de 03.11.88
da.- e residente na Rua João. Marta Rosa e Mar-
Senador Schroeder I, em gartda, Travassos
Guaramirim" nes� Esta- Ele, brasileiro, solteiro,
do filha de Manuel Ri- operário, natural de Ja-
beir� Luiz e Hilda Ríbeí- raguá do Sul, domicilia-
ra Luiz-' do e residente -na Rua
Edital 16.337 de 03�11.8(t J<?sé Emmendoerfer, &,06,

, José Wilmar', FosSile e nesta cidade, filho de
Romllda Pacher Albertina Rosa, Ela, bra-
Ele, brasileiro, solteiro" sileira, solteira, op�r�ria,
operäno, natural de Co- natural de Jaragu�' , do

, rupä, neste ,Estado, domící. Sul. domiciliada _e resí
Uado e residente na Rua dente na Rua Jose Em
Felípps Schmídt, em Co- mendoerfer, 806, nesta,
rupé, neste Estado, filho cidade, fi1lm, de Heleo
de Alvino Fossile e AI- doro Travessos e Laurín
zíra Fossile. Ela, brasí- da Pereira Trevassos -
leíra, solteíra, garçonete. E�ital 16.341 de 03.11.88
natural de Jaraguá do Sergio Sevegnanl e Mi-
Sul, domiciliada' e resí- rían Beatriz GaScho ,

denta em Estrada Nova; Ele, brasileiro, solteiro;
neste dístnto, filha de' auxiliar de esc_ritório,Faustino Pacher e de natural de ,Jaragua do
Donarja da. Silva Pa- SuL domiciliado e resí
eher _ de,nte em Santa Luzia,
Edital 16.338 de 03',11,tUJ neste distrito, filho de
Ademar Zapella e DI�I- Arthur Se'vegnani é An
ce Nasc1ment(.; do Pra- gelina Maffazzolli Seveg
do' nani· EI\:1, brasileira, sol
EIe, brasileiro, solteiro", teira, professora, natural
operário, natural de .Til' de Jaraguá dó Sul. domi
raguá do Sul. domicihd- ciliada e residente em

do e residente na P,ua Santa Luzia, neste dis
Fl'ancisco Hruschka. em trita, filha ,de José An�
Jaiáguá-Esquerdo, neste tonio Gascho e Emidia
distrito filho de Malio Prestini Gascho _

Zàpella' e Ánit1 Volk- Edital 16.342 de 03.11.88
mann Zapella. E�a. bra- Nivaldo Diel e Jenny I�
sileira,. solteira, operärin, sabeI Bertoldi
natural de São José do Ele, brasileiro, solteiro',
Cerrito, neste ,Estado: operário, natural de Gua
domiciliàda e residente rammm, neste Estado,
na 'Rua Francisco Hrusch- domíciliado e residente
ka, 134, em Jaraguá-Es· ,na Ru� Bahi\:1,_' 135, em

querda, neste distrito, Jaragua-Esquerdo, neste
filh't'l de João Maria do distrito, filho de Ricardo
Prädo e Izarina do Nas- Leopoldo Diel e Alida
c.imento do Prado _ DieL Ela. brasileira, sol
Edital 16.339 de 03.11.88 teirtl, professora, natural
Dilson Scherer e Aurea de Timbó, n�ste Estado,
TedUa ,domiciliada e ,residente
FIe, 'brasil�iro, solteiro, na Rua Pa'stor ' Alberto
àuditor. natural de Luis . Schneider, 45, em Bar,ra
Alves, neste Estado, do-' do Rió Cêrro, neste dis-,
miciliado e residente na trito, filha de Arno Ber
Rua InáciO Zacko, _ 103" toldi e Vilma' Bertol"
nesta cidade, filho de di _

Ursinos Pedro Scherer e Edital 16.343 de 04.11.88
'Maria Rech Scherer. E- Wolni .José de Andrade
la, brasileira, solteira; e Sandra Regina Zam",,
comerciáría, natural de dei

J'araguá do Sql, domici- Ele, brasileiro, solteiro"
Uada e' réside:nte em comerciário, Batural de
Pedras Brancás. na �ar-' Bocaina do, Sul" neste
ra do Rio Cêr:ro, neste Estado,' domiciliado e

distrito, filha de Dário residente na Rua 240, n.'?
,Tecilla ' e

' Ana Adriano 173, em Ilha da Figuei-
Tecilla -

, ra, neste distrito, filho
,

Respeite" a sinalização' 'do ,tr�R/! ';$�mo,s todos responsáveis pela segurança.
...... -.

_-

.

'. ,'-

e junto a " Auto' Escola Jaraguä

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



de losê Maria Pereira
da Andrade e Maria dos
:Pt�zeres Pereira de An

�ba:Q.e. Ela, bresíleíra,
,�lteira, balconísta, na

t\intl de Francisco Bel
trio, Paraná" domicilia
da e residente na Rua

Procópio Gomes de ou
veíra, 538, nesta cidade,
filha de Sady Zamadei e

Leonida Backes Zama
deí -
Edital 16.344 de 04.11.88
Ivàldo ZUs e Marineusa
Lehni
Eie, brasileiro, solteiro,

clp�rário, natural de Ja

l'�guá do Sul, domícílía-

4b e residente em Es

ii�da Itapocusínho, neste
distrito, filho de Alído
Zils e Roníca Fritzke
ZUs. El�, brasileira, sol

tsíra, operária, natural
de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente em

Sänta Luzia, neste dis
trito, filha de Osvaldo'
Leoní e Ida Lourenzetti
Leoní -

l

Jtilltal 16.345 de 04.11.88
Nélson Ribeiro e Lusia
Bê;lCker
Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Ví

tor .Meireles, neste Es
tado. domiciliado e resí-
.dente na Rua Carlos

:t;ggert, 478, nesta cida

�, filho de Lávio Ribei

ro e Lourdes Mari� Ri
béíro. Ela, brasileira, sol
t�ira, operária, natural
de Rodeio, neste Estado,
qpmiciliada e residente
úii Rua Carlos ' Eggert,
478, nesta cidade, filha
Q� Pedro Backer e de E

nia de Carvalho, Bae-I '

ker -

'ECutal 16.346 de 04.11.88
Ademil Leite de Oliveira
e Rosa Aparecida. For
te

Eie, brasileiro, solteiro,
comercíente, natural de

R�rola-X6mbrê Paraná,
Qomiciliado e residente
!la Rua João Marcatto"
�3, 5.9 andar. apto. 502,
�e.Sta

I

cidade, filho de'
Bfànedito Leite de Oli
veira e Maria Cetl\J.no
de Oliveira. Ela, brasi
leira. solteira, balconista,
natural de Joinville, nes

té' Estado, domiciliadu e"
r�sidente na Rua Her

lllann Schulz, 56. em Vi-,
lé� Lenzi, neste distrito,
(ilha de José Onofre For
t� e Leartina Forte -

Edital 16.347 de 04.11.88

jprge Ferreira e Dorlt
d:a Silva
Ele, brasileiro, solteiro,
montador, n6tural de Co
rupá, neste Estado, do
Wiciliado � residente em

Nereu Ramos, neste dis
�rito, filho de Sebasti'ão
Ferreira e de Irmgârd
F�rreira. EM,' brasileira,
st>lteira; operária, natu-

"-"-,,,
-

3'AMGUÁ' DO SUL (SC), DE 12-A II7NOVSMB1lGltOliB,
ral de Marip'-Palotina·
Paraná, domiciliada e

residente em 1111\:1 da Fi

gueira, nesta distrito, fi
lha de Reinaldo da Sil-

'va e Ilse da Silva.
Edital 16.348 de 07.11.88

Welllngton Menezes Ba

talha � Nanel Mara Voigt
Ele, brasileiro, solteiro,
dentista, natural de Re
cife, Pernanbuco. domi
ciliado e residente na

Rua MatQs Costa, 150
'em Porto União, neste
Es1\ido, filho de Wilson
Tavares Batalha e Maria

do Carmo Menezes Ba
talha. Ela, brasileira, sol
teira, dentista, natural·
de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente
na RU\:} Cabo Harry Ha

dlich, 702, nesta cidade,
filha de Francisco Voigt
e de Emília Voígt,
Edital 16.349 de 01.11.88
Lezanir MIguel Brandt e

Arací Wendorff
'

Ele, brasileiro, solteiro,
eletricista, natuÍ\l1 de
Rio Negro, Paraná, domi
ciliado e residente na

Rua Frederico Curt· Al
berto Vaseí, nesta cidade,
filho de Getulio Brandt
e Maria M6dalena Car
valtho. Ella',' brasileira.
solteira, costureira, na

tural de Jaraguá do Sul
domiciliado e residente
na Rua Frederico Curt
Alberto Vasel- nesta ci

dade, 'filha de Amo
Wendorff e Maria Stei
nert Wendorff,
Edital 16.350 de 01.11.88

lngwaldo Engel e Valdí
rene Regina dös Santos
Ele, brasileiro, solteiro,
índustrlérío, natural de

Corupá, neste Estado,
domiciliado e residente
na Rua Guilherme Guie
low, nesta cidade, filho
de Evaldo Engel e Wal
rita . Engel. Ela, brasilei
rU, solteira, estilista, na"
tural de Laurentino.
neste Estado, domicilia
da e residente na Rua
Joinville, 2.187, nesta
cidade. filha de Arnoldo
Crescêncio dos 9antos e

Ana Crescêncio dos San
tos,
Edital 16.351 de 01.11.88

Egon Mll11er e Laurita
Valcanaia

,

Ele, brasileiro, solteiro,
operáriO, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia

do e residente em três
Rios do NOrte, neste
distrito filho de Edmundo
Müller e de Hilda Has
seI MÜll�r. Ela, brasi-
leira: soltejra',o.per.á,r�A!.natural de: Tirp,bó;, Ij.�@I'
Estado, aömicil�'; e"

residente na Rua
'

ó.Prél�,�
Horst, ne�ta cid\1dei 'ti:!
lha de Paulo Valcártaiä
e de Dol� Cerylia Val.:.'
can/3.ia.

PA G J N,.Ä '.,1$" '

Suar_mirim ,realizará Fesla MuniCipal de Tira-Rei "

COm o objetivo de
incrementar a .tradíção
do tiro-rei. evento que'
tem também caráter es

portivo. imcia-se no

día 20 de novembro a 16.
Festa Municipal de Tiro
Rei de Guaramírim, com

a participação das Soci
edades Diana, Ouro Ver
de, Cat\irinense e Corner
cíal, Serão oito roda
das, uma a cada mês, em
sociedades distintas, na

seguinte ordem: 20/11-
SER Comercial (Jacu-A
çu), 11/12-SER Ouro
Verde (Bananal do Sul,
15101/89-SER Catarínen
se (Brüderthal ). 19/02-So
ciedade Diana (Sede mu

nicipal), 19/03-SER Co
mercial, 16I,04-SER-Ouro
Verde, 21/05-SER Cata
ririense, 18106-Soc. Dia�
na e, no díe 26 de 'agos
to do ano qua vem, o

Baile de Rei Municipal,
com a coroação.

Segundo 1ait To-
melín, presidente da
Comissão Organizadora,
o "Rei Municipal" se�
rá o competidor que a

tingir maíor número, de
pontos, somando-se to
das as "co:plpetições,. �:tn
cada rodada será con

ferido um troféu à so

ciedade campeã (mai
or soma ríe pontos dos
10 melhores competi
dores) e úm troféu ao

atírador com maior so

ma de pontos. Ao final
da competição, em junho/
89, serão premiados: IN
DIVIDUAL - 19 lugar (Rei
Municipal) - medalha, tro
féu e um novilho;. 29).
medalha e um pOfCO ao

1 9 Cavalheiro; 39). me

dalba e um parú ao 29
Cavalheiro e. aos 49 e 59.
lugares, medalhas. Cole
tivamente, a Sociedade
campeã e a Sociedade do
Rei Municipal, recebe-

rão ttöféus.

TRADIÇÃO RÉV'IVIDA,
O tiro-rei é uma tra

díção trazida pelos imi

grantes germânicos. Nes
ta região aínda pratica-se
bastante, porém, a mla

dança de 'costumes" que
� sociedade impõe, traz;
como .:consequência. um

certo, esvaziamento, que,
os promotores da Festa
Municipal de Tiro::Rei
de ,Guaramirim desejam
resgatar. Em Schroeder..
está em realização .o

Torneio Munícípal de ,

Tiro ao Alvo, entre so
ciedades e em Jaraguã do
Sul, no próximo ano"

,

tenciona-se realiZé;lr 9-
la. Schuetzenfest, reunin
do não somente atira
dores de Sociedades da
regiao. como de todo
o Estado. É a tradição
sendo revivida.

prio PMDB, como Mário
Ayroso. Alvarino da Sil
va, Heitor da Silva, en

tre outros.
�liín observa que a

pesar do poderio econô
mico de candidatos do
PMDB e do PFL, o eleí
tor está decidido a vo

tar em quem tem uma

folha de serviços presta
'dos a' Guaramirim, no

tadamente na áre\'l social,
que é ã sua grande pre
ocupeiçêo. O candidato
do PDS elogiou a atua

ção do candidato \'l vice

prefeito Esmeraldo. Chio
dini e dos 17 candidatos
a vereador. do seu parti
do, "que trabalham pa
ra a consolid6Ção da vi
tória pedessistÇl".

COLIGAÇÃO:
MUDANÇA
Antonio ,Zimmermann

e Francisco Schork. da

coligação PMDB/PFL de
Guaramirim afirwam que
estão fazendo uma cam

panha de conscientiza
ção, sem críticas aos

Salim diz que vence. Zillermann: povo quer ludança
adversários e a admínís
tração municipal. "Es
tamos num trabalho de
corpo-a-corpo, promo
vendo visitas a todas as

casas. onde pretende
mos ' até as eleições, a

tingir entre 80 e 90 por
cento do total. A recepti
vidade vem sendo mui
to boa, onde constatamoe
que o desejo de mudonça
é latente". Os -candí
datos dizem também
qus têm, hoje, uma "ra

diografia de todo o mu

nicípio, com {)S proble
mas de cada comunidade,
"o que será muito impor
tante em caso de obter
mos sucesso eleitarel".
Acrescentaram 'que o

plano de governo do
PMDB/PF'L tem sido bem'
aceito. em tod'ds as

camadas sociais" o que
os faz' acreditar ha vitó-'
ri\:l.,' "mesmo porque não
somos polWcos carrei
ristas e sentimos, que o

povo, como nós. tem
desejo de mudani;:a em

Guaramirim".

Dávi,o é favorito el Massa'fa!�duba'
,-

,

Davio Leu, candidato dade nestq refa final de
da unificação PDS/PFL campanha e' segundo av�

de Massaranduba, é ti- liação do comitê eleito
do como 0_ favorito p�- ral do pa7ti,Q?' tS\ çh��
ra a sucessao de Zefen- ces, de vltóna' sao nlh
no Kuklinski. Está bus-., 4,iit :-pela lhen�gem' e
cando o seu segundo'" 1iP.�'Ö'" pr�paro',,, ,�os cano'

mandato, junto com o,didatos, "que I j� �ostra
cO,mpanheiro de chapa ram trahalhd,,' J, h,onesti-

,

Raimund Zimdars. Os dade, cOIDPetê"cia e te�"
comícios, reunlões po-' ali2í�çõe& ' PO,fi 1·:"'ty1�s,.�",líticas e co'ntactos su- randuba". '

'1 ",

"'I." ,

cedem-se CI maior veloci-
('

,

."1
I
c.,,\ :,:, ...

O candidato Salim J0- '

sé Dequech. qua con

corre a prefeito, tentan
do o segundo mandato
avaliando a campanha
do. PDS em Guaramírím,
afirmou, com convicção.
de que o pleito já está
decidido a seu favor e a

favor do partido, que
fará cinco vereadores.
Ele se baseia nos con

tactos que realiza'no in
terior, periferia e cen

'tro <1'3, cidade, cinde tem
recebido um grande a

poio,' inclusive, cita, de
candidatos a vereador
do PFL e do PMDB, além
de fundadores do pró-

Edital 16.352 de 07.11.88
Osmar Xavier e Solange
Marize Brugnago
Ele, brasileiro, solteiro,
contador. natural de
Guaramirim, neste Esta
do, domiciliado e resi'
dente na Rua Araquari,
332. em Ilha de figuei
ra, neste distrito, filho
de VictörXaviet e de
Alvina Gorges Xavier.
Ela, brasileira. solteira,
costureira, natural de Ja

raguá do SuL domicilia
cm e re�;idente na Rua
25 de Julho, 1.648, nesta

cidade, filha de Daniel
Brugnago e de Carmen
Rank Brugnago.
E par� que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital. que será publicado
pela imprensa e em, Car
tôtlo. onde será afixado
durante 15 dias.
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( ,

·operar 'a cadernela
A partir desta semana

começou, ,a, funcionar nas
, 81 agências, da 'OÚxa E

cQnôIJ,1ú::a ,Federal'
.

de

Santa Catarina, a' cader
neta de poupança

\ vín
. culada, A' poupança'
vinculada foi uma das'

Cllsideraç'ÕIS Políticas lV)
'-,--_

Chegamos ao final desta ,séri� de artigos,
caro leitor, com quem dialogamos neste mo

mento eleitoral. Esperamos que �sta troca de

reflexões tenha colaborado:
a) para \i descoberta da âmportância de sua ím
por�nc1a na vida pública d� Jaraguá do Sul;
b] pera a conscíentízaçêo de seus direitos como

cidadão" ,e' não ap,enas como eleitor;
,.

,cf .para indicar camínhos para ·\is suas reívíndí
cações.

_ Resta-nos, além do agradecimento pela
s� atenção, algumas Iembranças:
1; Vívemes uma fase dilfícil d\l hiªtó:ria do país..
iNão

.

é nosso pensamento que venhamos a

.: fechar os olhos às mazelas e desmandes

presentes em nossa sociedade e nem.resolv:ê-·
J� com atitudes ingênuas de boa vontade ..

Nãö acreditamos que o processo . eleitoral

esteja isento desses fatos. É por isto que
ele requer cuidados, a ponto de:

a) não se cometer confusões, como por exem-

, . plo, negar-se a votar ou anular o voto co-
.

mo forma de protesto ou descrença no sís

tema político e nos homens públicos. Se pod�
mos

.

pensar qua é inteligente essa nossa

�titude,., queremos afirmar que a única ma-,
neira de caminhár:rQ.Qs, não é se' negando a

.'

dar," pllssos e a assumir reponsabilidades
na .'.comunidade. Não podemos confundir a

descrença no sistema político geral, com a

; nossa participação na. comunidade, que sig
�i:fica 'descrença em si mesmo. Q\lem perde
com isto é você mesmo e maís ninguém:

b), Não vender o seu vaio em troca de favores,

tornando-o fonte de comércio particular. N\l

eleição, não é apenas a sua vida particular
que! está em' jogo, mas a de toda a coletivi

dtlde, -Como é condenável ao político usu

fruir do bem coletivo em proveito próprio,
.

. o. é igualmente, condenável por parta do

.eleitor.
. Não

.

há preço que compre liberdade,. conscí-
. ência e democracia.
(�I.a;o' que todos estamos sujeitos, a errar.

Isto é�, humeao. Dramático é não aprender
com os erros-

2. E preciso lembrar, finalmente, que a Demo

cracia; passa por nÓs e nã'o sobre nós. Ela
. depende é, precisa de seu voto. Voce está de

cidindo o futuro de Jaraguá do Sul., Faça-o
. com alegria e respon�bilidade. Afinal, .

você tem ,0 direito de ser feliz, pois o fu
turo lhe ,pertençe. Não se esqueça, porém,
eleitor, de que a sua felicidade ou desgra
ça, é também a nossa. VOTE CONSCIENTE.

(Balduino R\lúlino,)

fórmulas encontradas
pela CEF para contornar
o baixo volume de cap
tação da poupança co

mum, principal mente
nedora do finandattnen
to de imóveis novos e

usades do Sistema Fi
nanceiro da Habi�ção.·
Segundo o gerente-ge
ral da CEf no Estado, Ju
arez

.
Alves Nunes, den

tro do atual quadro es
te é o mecanismo maís

'acessível pera aquisição
da casa própria ..
A Caixa em uma do

tação orçametária para
aquisição cio ímóvel com
a capteção da pouperr

.... ca para o' prôxím., ano

que deverá definir o vo-
.

lume de clientes. Em
89 serão aplicadas 151.269.
OTN/mês, destes, 10%
pare imóveis usades e

20% para imóveis novos,

qeando da
abertura da caderneta,
assina um contrato que
define o valer ii ser de
positado durante o perí
odo. Para os financia
mento até 1.500 OTN a

caderneta deve cobrir
10% do to'�l de 1.501 a

2.50Q OTN, 15%; de 2.501
a 3.500 OTN" 20%; de
:i.501 a 5.000 OTN, .

25%.
O dinheiro deposítedo na

poupança tem rendunen-
.

to da correção monetá
ria mais 3% de juros ao ..

ano. a metade do que.
é pago na poupança co

mum, 6% ao ano.
.,

O prezo máximo para
.

a aquisição do fínancíe
mento é de seis meses

após, o último depósito
INFORMATIVO ROTAIUO

.•�1 ,O Qual!a�Meia-
� . ClnCI '

Dê vida ao ,R.tary; Viva-o InteDSQlente

NOVEMBRO: MES DA FUNDAÇÃO RO'rARIA
A Funda.çãQ Rotäría é uma corporação sein

fins lucrativos, mantida por Rotary Clubs, ro
tarianos e outras pessoas de todo o mundo, que
tem. por objetivo fomentar a compreensao
mundial e a obteíção da paz através, de proje
tos ínternecíonaís de natureza humanitária ou

edlicativa..
. .

Q�le prog.ra'mas oferece?
Bolsas educacionais de pós-greduação, . pré-gra
duação, formação profisSional, pªra. proíessores
de excepcionais e para jornalistas. Em 1987-88,
aproximadamente 1.::'üÔ bolsistas do Rotary es
tão

.

estudando em maís de 10 países, Desde
1948, foram concedídas maís de 16.900 bolsas
educacionais que cobrem as despesas de um ano

num país em desenvolvimento.
CONVENÇÃO DE ROTARY INTERNATIONAL
Já partem convocações ofiCitlispara a convenção
de 1989 do Rotary International, em Seul. Co
réia, de 21 a 24 .de maio de 1989.
NÄO HÁ PERSPECTIVAS MAIS ATRAENTE
Não .há perspectivas'mais atraente que aquela
gerada pela exaltação da' profissão de alguém
como o meio mais. acessível e apropriado de
contribuir para o preenchimento das carênciAs
social. -. �aul Harris', fundador do Rotary.
(DA COMISSÃO DISTRIT�L DE. RELAr'
ÇÖES PÚBLICAS DO 0-465, ANO .1988/,.�)

rE;!- .

caso contrário .,0
.

salde
. é tr,ansferido .parä pou
pança .Iívre, A po:U:pan�
ca vinculada j.á, vem

sendo operada na regi
ão-

ALUNOS DE JARAGUA
SÃO PREMIADOS

A .Secretaría de Segu
rança Pública, através
do Departamento Esta
dual de 'I'rênsito, reali
zou de 18 a 25 de setem-

.

bIO,
. o Concurso de Re- .

Redações e Desenhos
para comemorar a Sema
na Nacional do Trânsíto,
O Concurso envolveu
alunos de todo o Estado
e os vencedores de cada
região escolar receberam
como prêmio uma viagem
a Floríanópolís, cumpri
da de 08 a 10 de novem
bro, com visitas a pon
tos . turísticos e culturais
da Ca.pital do Estado·
A nível de 19a. UCRE,

foram classificados: Ca
tegoria Redação - Ma-

.

teus F. Anacleto da 6a.
série 'R' dà Escol\l Muni
cipal . Cristina Màrcatto
e na categoria Desenhe=
Rosângela Steinke, da
4a. série da E· R: Río da
Luz I.'

-
.

PARA VEREADOR
I

N� 15.611- PMOB
PELO ESPORTE E

UMA COMUNIDADE
MAIS FORTE.

Novo telefone:

72-3154

1••"DillER rEicH'"
"

�
.

'Jaräguá do Sul
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Setenla e Ires.·.O eleitare, ..vataria dra· ft n Vale da Itlllia
�nta Catarina tem

2 'milhões 485 mil 519
eleitores aptös a' vota
re� no día 1'5 de novem
bro próximo, segundo o

TRE. Joínville tem o

maior colégio eleitoral,
çOJIl 170-mil 369 e- o nre

:f;\W é o' do munícípío de

Presidente Càstelö Bran
co, com somente 1.305

,

eleitores; Na' próxima
terça-feirar dia 15, em'

5.661' lo�'js e' em tO.322
secções, estes eleitores
irão eleger os 199'- no
vos' prefeitos catermen-

,

.ses e os' 2.037 vereadores,

que o Estado terá a partir
de It? de janeiro de 1989.

Os vinte - munícipios
com 'maior densidade'
eleitoral, são: Jomv-Í'lle'
110:369, Floeíerrópelís
'141'.079; Blumenau' lt7.
859, C1'iciúma 83.3:;'2, Ha

ges 19.1.31. Itajaí '62.934,'
Chapecó 57.101. Sã:e- Jo
sé 56.738f Tubarã0�52.446,
J.araguá" do" SUl- 40..028,
Concórdia '39�002\ Brus

que" 3',1;131; PathQ�a' :)'0.
520, Canoinhas 29:103,
Caçador 28.19',; São Ben
to doSul 26.6447 Laguna
26.290 Mafra 26.289, Rio
do Sul 26.061 e Campos

"

Os seís juizes do, 1'RE�'
ç!;)f).firmaram no final
qa semana. passada. que
140,municípios terão.. no

ve: ,'ver�dores. Serão
�.ost representantes em'
Sa.nta Catarina- Nos ou

tros 59 municípios será
mantido o número atual,

O� seis maiores colégios
eleitorais [Joinvílle- Flo
riapópolis, Blumenau, Cri
cíúma. l'dgßs e ltajai)
continuam com 2'1 vere

adores. São José, Túba-

'r&,o e Chapecó perma
necem com 19. Brusque
Ç"noinhas, Concórdia e

1a,;raguá do Sul mantem
15 cadeiras no Legjslati
vo. a partir de 1t? de

janeiro de 1989.
Catorze municípios te

r�� novamente 13' vere:.

adores: Ararangué; sei

hß,fÍ,rio Camboriú, Caça
qQr,' Campos Novos, Cu

rítíbanos, Laguna, Mafra.
P�shoça, Rio d QSul, São

B�nto do Sul; São Miguel
de Oeste, Videira e Xarr

Xßrê. E :)2 muniCípios
continuam com onze re

presentantes.
Na microrregião do Va

le do Itapocu. a única al

teraçãó 'acontecerá em

s,;:hroedêr,' que
-

hoje
possuí 1 vereadores e a

partir da próxima legtís
lªtura terá 9: Gúaramí
rim. 'Corupá, Massaran

qpti'a e Barra Velha per
illanecem com igual nú-

VEREADOR

,ßlmiro Farias F=
(PECA)

"

� '15.606 - 'PMDB,
,

'

j.
...__----...e

2� 1ié
5' P 51 pu
& f & fll
3' L 2' D�
O·· -8'1:

mero e Jaragüá' do Sul
com 15. Nestes seis mu

nícípíos vão ser- elei-
- tos no día 15, 'sessenta
vereadores, pará um uni",
verso de, aproxímada
mente, quinhentos can-'

dídatos.

'Paalo Idemir Floriani-

Novos 01'25.460 eleitores-
NA MIf;aORREGIÃO
No Vale <tio Itapecu

existem 12,:111 eleitores
em condícões de ex'er

cer o direito do voto, no
día 15. Jaraguá do Sul,
que possui o décimo co

légio eleitoral de Santa
Catarína. com 40.028 e

leitores, é o município
líder da microrregião e

segue-no: Guaramírím
8.96'6, Barra Velha' 1.563,
Massaranduba 6.906, Co-

rupä 6.061 e Schröeder
(3.193 eleitores;

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

Nair Augustlne; resí
dente na rua Jolnvtlle,
extraviou Os segubi
tes documentos: ti
tulo de eleitor, car
teira de Id�ntldade e
certidão de

'

nascimen
to, Está requerendo

, as segundas vias.
JS, 08.11:88

PARA PREFEITO

1'"
M,
O
B'

lVI Ko'nell'
_ EXPERI�NCIA, COMPgmNCIA E DINA-
1 MfSMo. O PRQGRESSO NÄb pODE PARARI •••
, Quem já fez, continuará fazenda pelo-pevo de
Jaraguál do'Sul. V-ote e eleja IVO KONELL para
Bl'efelto.

PARA VEREADOR' - RENOVAÇÃO'

'1
L

J_

"

,1

(FLORIANI)

9>MUNIDADE - FAMILlA - TRABALHO

,.�I_,,_,_.,.,_"."

.

Corup,aens8:�lr�'
VOTE. PARA GANHAR - GOVEiiNO POPULA�

EfDeslo- Fel'ipe 81unk, ,.,'preleilt

José Norberlo Müller · vice
DIGA SIM A CORUPÁ

VOCI! A FAVOR DE MAIS INDúSTRIAS,

CASAS POPULARES, CRECHES,'

MUNICIPALIZAÇÃO DA SAúDE�

- - --� - -�- -- ----- -

PARA VEREADOR

lIein's,'
,

PARA' PREFEI'l'O" E VICE' - K:ÖNELL E' Jjt:JW1!1

Tr-ero '

PEDRAS I,JARA PISO, PISCINA
E'REVFS;f!MENTO EM GERAL.

, -,
-- ·';f}t.

Ai melhores .' '.' ,:PJllurais para sua casa.
Pedras plp(��! "piscinas, paredes e

l'evest.Qle�t.?; em geral. ,

'. • •

f'.
, .).l .' ,_ .'

,"

RUâ Ottokar Doerffel. 1.951 - Trevo BR-lOt
pane' 22-8956 - Joínvilte .
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Ora. Rita de Cassia' Grubba' -"

FISIOTERAPnUTA - 3404/iF
- Curso de 'E'Spedali:z;ação pelp Método
'.Bobath (neurologia)

- ,

. ._ ·Atendimento ãsíoterâpíco em recupe
-ração de fraturas, problemas de coluna,
reumatismos, derrames e paralisias.

At-eildbDentos' partículares com ho�â'
marCàda���!- -Fone. '72.0850

. J .'

.:";.�'.:.
':'�Rua :Presidente Ep1tácio PesjJo�,65,1

·��t..;:;:I.�,f·�.-ç::)f'�_ .:': .'!r,",':-"

"-"to" .., .' �'. '.'

...... ,-

,

! José, Alberta Barbosa
� ....

ADVOGI6DO,
l
1 -.;. .f'.. _

;',.. ,.'
.

. ..' �.

\ .... Rúà "Jo� 'Marcatto, nr. 13 _ 2° andar,') Sala; 204.

,

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

. MuRILLO BARRETO DE AZEVJi!PO '. c :.

,. �dvogados1
"

.. -)_;, ü"

Direito Cívíl _ Criminal _ comerciar'
;

+O.. ii
.. � t'"

Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço _ Mal. Deodoro da Fon.seca
Do 97 _ Sala 1

AUREA MüLLER GRl,JBBA. Tabêliã e'Öf��ial de
Titúlos da Comarca de Jàragu' do Súl. ,Eaíàdo ,de
Santa Catarina, na forma' da Lei, etc:: .. ';

Faz saber à, todQs ijuanto �te eQitai.:yir�m
que se acham

.

neste CartÓr1Q para plqt�StO ,os

titu,los cOlltra:
: ... '

,

.i .'" -r';;"
.

ADEMAR JAGELSKI -, Rua Domin,g9�;Rosa,
307 - NESTA -'" EMERSON LUIZ· 'SOOZA -

Rua José Menegotti, 222 �,NESTA, --",-'(,FABRI
CIO JENA GUTHS - Rua pres. Epi�ádo Pes

soa, 1298 � NESTA - !MODEL. Il'fP) (COM.
DE MOVEIS'-DELTA LTDA'�" Ruá' RIo Grande

do Sul - NESTA - lRINEU GLASENAPP -

Rua Jóão Carlos Stein, :)'54 - NESTA ----: LAU

RITA AIR DE SOUZA SANTOS - 'v.' Mal.

O�odoro � Fonseca, 141, ando 93 - ·'NESTA.
,

I.:" .�

E, como os ditos, devedores não for.jm �eIF .'

contrados ou se recusarám a al:eitar a devida

intimação, faz por intermêdio do pres,ente edital.
,

para que os mesmos compareçam heste Cartório
na Rua Artur'lv1üller, 78. no prazo d� . L�i, a fim .

de liqui4at; o :S�U: débito, OU então··d�r fi;lZãO por
que nã.o fi, fk!. {�oP. a pena de serem' os referidos

protestadö� 'fia :;"forma da Lei.' etc, , ), ;}.(;';'·;'i? <' ,r,

:
.

,.) ;
':

.., <� '};,... ;����.P�: �.

IH/Jaraguá dó Sul, 10 d� �riófêhíi5to de 1988,

AUREA MOl.Lt!RGRUBBA _Ta��iii, .�":;�i��ial "d�;:
Protesto de Titulas. " "-' <•.

"

,�

'\,! .:

_,.._ ...

• 1�

Cobras & Laaartos .'

("-dbuuldQ Plake) .

Novas salas de auía, inúmeras' eleitorado a anular o voto oii votar
escolas. reformadas, construção ,de em branco. M�s ��s.o é possível de
postQs de �úd� em diversos bairros, pois de havermos readquírído todas

.

centenas de km de estradas conser- as liberdades democráticas?, A' quem
vades, quilômetros de ruas pavínien- . i'nterêssa isso? É a' �ais 'verdadeira
tades, ampli��o substancial d� rede verdade: os políticos 'estão dts�credi,;"
de iluminação :eúblic:.1l, expansão . .de . _dos, mas só por causa da íncom
reda de absstecímento d'água,' qui.lô- petêncíe

'

dos políticos que 'nos go:vtW ;

metros de ciclovias, uma das melho- nam. em tödös os mveis,. ressalvädas
res rampas de salte de asa delta" 'dó"- .as honrosas êxceções.· Pörêm, nesta
pÇl.is, apoío e in,centlvo à construção, 'éléiçãQ há;·'candidätos··que"são' homens
d� habital;:ges, Implantação de

, galé- "capazes. muito deles nunca tendo' .fi. '

ria� de escoamento de águas pluviais, xércído cargo eletivo. 'BoUlr" o voto

substítuíção de mílhares de tubos da, Jorá? .NyNCA. '. E preciso Usá-lo" pá
rede .de esgotos por outros de bltola ra ,r�püdía.i· os .íneptos. os .apröveíte
maior; íncentívo e_o esporte e turismo" dores qti� 'apenas querem (; farto sa
e à. cultura; íntormatízação dos ser-" lario, e votar naqueles que' têm cul-

l' viços -da Prefeíturq, no � atendimento ,'� tura. e",dl�eidadé para contribuir a

ao público, racíonálízação' do tränst- melhorar as coisas, Sé Ielharem, da"

to no centro, Plano Diretor da cída- qui há quatro anös haverá' outra

de, construção d\l_seglilnda ponte e eleição, e a gente bota"ele� prá- es

início das obras da tércJ.i�a·,. aquisí- canteio.· .; ..'
. ". '; '. ,

ção do terreno e eiabot�?,�ordo pro- Votar em .�r�c:o ou anular+-é '

jeto do Centro de Convenções. Tu- voto é falta de �tjjiotismq, de"amcir '

rismo 'Férreo xemplarmente vítorí- à 'nossa cidade. Vote, sim. Mas vo- ..

aso,
.

te bem, para aNdar' a, construir o ' '

É um pálido retrato do t;�Qalho progresso.
.. ; ,....' ,;"t

de uma. admínístração munfciP�r - - - ..:..c ..:_.� - -' ";'"

.,' exemplar, Se val��;:aplicar ao caso ;ii Domingo, dia" 6' d� novembro',
regra c�nsagra�}lO futebol ind!�e.)lil � Um espetáculo

.. itiestlue�ível . s�' "

de-.- em tíme que- es,ta ganhando-não-se ,senrolou na M'tll, Deodoro.' 'Durante'
mexe -, os leícores têm ai farto-ma- �quatro horas, dezesseis .Féníarras é' I
tenal para meditação antes de ;de'po-

.

j Bandas Marciais 'erppölgatcim' o" públí- I
sítarem. seu vote n'tls urnas de 15 de�;": tõ· que se man!��� rir�e 'ri�s' �rquil",
novembFo.·· 'f.;" ,bancadas e escaaq.rias· da

<, , Matfiz.
""- ',_. -'-:" - '-.. ,I-- ..."... -;' j

• Qqando' Fanfarras 'e Bandas 'atacaram'
" Um" €andidato a Prefeito está' de Aquarius, As.a Bfancél' 'Aquarela

prometendo que, se eleito, vai devol- 'do BI�sil, Granadá, 'dobl�ados, etc;' o

ver.' aes:'tOhtti15uifitês .. o 'q:ue :pq.gª-ra:m,�F ..p\Í'blico-não SÓ �xp'lodiu' e� aplausos,'
,pelo calçamento, . CQnversa fie:dq:. mas dançou na rua'. Salvo a diferen- .

Não de�olveri� nada,. até porque a ça do instrumental e o" númerO· de

devolução devei'iii" ifigutar db�igatol'i"\c;;:jntegI\mtes das dife�entes fanfarras,
.

amente no, öli:;;ameuto, E lá n�ó,:.,êstiã,-'fY.Iião há como se distinguir éntre as

'porque seria: incobstitucional. "Ou:- . concouentes. Todas primaram pela'
tros julgam o. ,eleiltorJéldo como sellá�; "'; t1'Ílardalidade, pelos

.

v�stQSOS unifor
unia tropa de'muares' ê:, por ;1$so; 'Ptc#f:<!. ;tn.es, pela disCiplina;'. pela. ,perfeii;;ão
metem resolV;er prQb(<é)llfts. C�jnO Y;ª-,""nas evoluções, ninguém errando

.

o

clef'tlsagem, do' salário: mínimo,>� re
'"

"'� so ou deb'dfinando, A campeonís
ma agrária. quare!lta ,iío�à� d.�> <.... .;;,:)'}lla foi a Banda Marcial da la, Cia

balho semanal;;particip,ação d�s��r!.?;'��:�ixta, �e Guarcias Mirins, da. cid\i�e :

balh'tldores . no },ücro 'Q,a� ,�mpresas i;fé,;;t';'d� Glona de Dourados, Mato GrQsso

�>utras hila)1ante's baf'l?l;ariaélde�', 6.Al;i}1?I;'do, Sill,- mercê de. s�ä aprésentaç�o
as, que bom ße'ria se .tais Pföbten)'a�tJlWnmorosa. Afora ISSO, v�ltaremos a

pudess�m se� ,,"Iesolv.id� ;p,elo '���f�<C��lar dela,
, P?i,s ess� �a�da Marcial

to de Jarag.,aLßö SuL.,Alias. ma1S"FU-Yc. :';t�.m uma hlstOna ..Hlstona . .de,Amor,
ma vez, já ,�3tlt.riam', r,esolVidqs. ':h'4, ,� de Solidariedade Humana, que pre-
muito tempO.i 'Falei? :'

. "

, /i ,;,;';�disa ser divulgado. _t que à Banda é
- - .:- - - �., - - ',� . /,;: constituída de meninos e menin'tls de"
Além idos candlid9;tos a Pr�f�i�" lrua, plenamente reçupe.rª�os. para a

to prometédíor�s; há uns' brasi'leíi-úS
',' societlade�;_ \ ".,.�

...

,:. ,"" '. ."

dil;ltribuindo
'.
panfletos concitando o

� :t' ,,;:' T, -;-:. -.,..,.

.1").
"

:' '"

�i!;t{�iA�li}l��,',:> !'

º9,��f';Jóao B9�cO M�t+
té(i;r'ça$.ado· ;'estaool'e::-
b.ic;fq),htl/R�; Rio aranL
��( ':1QO, e'rii Jaragu�
�9' ;$.�l, déflara' _lq'!.l�

'. :,per,çiel,l,(eJf:.tFãviou) set$
'. düêullientös de Iden'-
tidade, CPF, Carteira
de Habilitaç&o e ow

trog, documentos" em
, •.• '< "",

FUltilaria Jàragriá Ltda.
.

"

Galhas'13. !:\qu,.Iecedor S.olar

�: Rua Pelipo Scbmidtp 279 PODe 72-0448

.

• ,".,••
'

�'e.!:
" � .

,

Escrit.�,:.'�;�(lntábil '::,Ba:r:ni .

, .Oferecemos s�rViços: de <contabilidade em geral
• e 'é!sses�oria e.��.«e,.as' miCro ,� �qu�nas em-

presas. '.' " , ,
,

'.'

., ..

,.:
,'. .':

Rua VenADClo 'da �Stlva' Porto,'" 365" _' 19 aDdar

Fone:'12 - J492.
I' " '.... "',,'

CORREIO DO POVO
para asshlar, .:basta Ugar

'.-.' 72-009'1" ,

/.' ",... o ••

'$ "",.
" . f·

• I

.� --
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ttORREIO

lMllseute 11�lltaçil R'estleililieitl ntativI
s ,

Á. ÇO�issão Municipal quisa sobre e rotatiVida· semelhante a Jaraguâ do
�e TranSit<:> aprovou, es- de nos estecíoaementcs Sul, para víebíhzar ou

t� semana, a ímplanta- da. Marechal, Deodoro, não a sua implantação.
çäo d� uma lombada na Getúlio Vargas e FIo,- Estudos técnicos já re-

tua Frederico Curt Va-" nano Peixoto, deeídíndo alízados indicam qUe o
seI, no bairro Rio Molha, pela realização de estu- estacíonamento rotativo
proximidades do Colégío do sÓcio-econômico e ve- (com parada máxima de
�dland Dornbusch, mas rífícação do tunícíona- 1 hora) não aumentará o

rejeitou o pedído para mente des áreas azuis número de vagas nas ru-

lombada na . rua Rio em municípios de porte as centrais.
Branco e Jóão Planíns-:
d)_eck. Na Rio Branco,

�pae _são desenvolvidas
�Jías velocidades, está
�_bdo solicitada a ação
�l Polícia Militar, para
iHibir os infratores. '

A CM'!' díscutíu a pes-

Dr. Allevir A.' "Fogatá
.

Júniar
..

,

Ora. Osvalila Vargas .,'riUles·
A D V o G A DOS "

Ru.. Domineos da Nova 102 _ Fone 12-0498

Jaraguâ do SUl-SC

IIITERIMOYEI,S
·Intermediá�ia'�� ·de
Imóv'éis ,'ltdâ.

. 1,."""

Matelática prelia escolas IDcais
A �. Feira 'Caterínen

se de Matemática, reali
zada nos dias 04 e 05
de novembro. em Itaja],
com a paticipaição de 24
municípios e 'de cerca de
trezentos trabalhos, pre
miou duas

.

escolas de
Jaràguá do Sul•. fato con
siderado . de alta impor
tância. ,Ä Itajaí foram 50
\ilunos e l8 proíessores,
que apresentaram 17 tra-·
balhos. O curso. de Ma-

gistério de Colégio He
leodoro Borges, conquis
tou o terceiro lugar em

Matemátidl Instrucional
e a la. série do 19 grau

'

de Escola Básica Ilha da
Figueira, .

obteve o se

gundo lugar em Mate
mática Aplicada, As duas
medalhas foram come
moradas pelos grupos
envolvidos.

R. JGlo P1ccoli. \0. � fone 9�21'1'1, ':'Jàt.gu.'do Sul
.

. ->"íf: 'i I.._. .:

Novl La,oçalenlo" , '

RESIDENCIAL, ":aLDORAOO" ,'"

RUA FLORIANÓPOLIS ,
-: .:

Apartamentos com, 125:pi2, contendo .

1
.

suíte, 2 dnrmítôríos, � banheiro sçcíal, sala, ço-"
pa, cozinha e garagem. Financiamento pt�prio
até 20 meses (Preço de lançamento). .ê .. " _

..

Esta será maís U.11l novo empreendimento
da Construsol Engenharia e Incorporações Ltda: ...

Bárão do Rio Branco, sala 4
FONE:72.2607 PRECE A

SANTA CLARA
Pedir 'a Santa Clara
Um pedido de negó
cios e dois ímpossí
veis.: 'Rezar. 9 Ave
Marias. '

mesmo sem fé,
seu pedido será aten
dido. Rezar com uma

vela 9cesa e deixar '

queimar. Publicar no
9.9 dia ..

,

Agradece A.E.M.R . .J.F.

PRECE A
SANTA CLARA

Pedir a Santa Clara
Um pedido de negó
cios e dois impossí
veis. Rezar 9 Ave
Marias, mesmo sem fé.
seu pedido será aten
dido. Rezar com uma
vela 9cesa e deixar
queimar. Publicar no
g.9 dia.
Agradece - R.F.C . .J.

. Á I!!!��i�FO���!!' ;'� Ró Exp. Ant�nío C. Ferreira, nCl. 66 "

ENGETEC .

.

• :
'

,

U . VENDA DE IMC)VEIS:
LOTES:

.

Rua José Emmendoerfet '- 850 OTNs;·
,TERRENO: 3.413 m2, frente em 30m com rua

Join�ille e 2 casas. APART�..\MENT'O: 'Bd:' MF
ner (2 quartos). Preço:' 3.000'OTNs CA.SA MIS
TA: R. Piçarras (centro), Preço: '1.700.Q1JNs. CASA
ALVENARIA: R. José Menegotti [csntro). SITIO:
propriedade .rural em Nereu Ramos coxrL Ç��I.'
gatpões, �!aQo, oavalo, Tobata. e .outros equípa-. i

mentes. Pastagem pl 12 mil cabeças com. cerCé}· ,'Ielétrica Bananal e área de mato fechado· T\lW•.
ques de' peixes. sITIO:' propriedade rural, situa-' :;, :

: da Rodovia Jar.aguMPomerode, ossa alvenari�
nove (285m2), terreno 70 mil m2. .Preço: 5.000
oms. CASA MISTA: 170m2, Vila Baependi.
Preço: 1.700 QTNs. Em Massaranduba - um

lote com 600m2, (Rua Patrimônio).
, ALUGA

Sala comercíal-Rua Venâncio S. Porto c./ 420m2·

JatD
.

de ,Areia Jaraluá'
SERViçO DE JATO EM GERAI..

SERVIÇOS ,bE PINTURA.!L
1:'<

Executamo& sel'V;iços em autoID;'6veis, cer

cas, portões, peças anngas. bicicletas e .. ferra-
gens em geral. .., " ,

Rua 'Walter Marquardt 818 (defronte.o S�si)
Telefone 72-2345.

Ora. Scheila M. N. HenfiqUes Injo
..' '. , . 1, í

_,o

.

OOROLOGIA CUNICA,:l ,\,_ ;

"

Tratamento de dores crônicas ("ores
do "CAncer", lombalgias, enxaquecas •.• J,
acupuntura apUcada a dor.

Rua Cei. Procópio Gomes '285 -; �olle'12'- 2500
Jaraguá do Sul Santa Ca'tarlna

. ---- -.-:-'

Ortopedia· e 'Traumatologia Sul.Agora com Filial em Jara,ßoá., do
DR. MARCOS F. SUBTJt

Urgências _ consultas _ ortQ�edia inían,
.tír e adulto. Membro títular da Sbc. Brasíleí
ra de Ortopedia e Traumetología.s

,e. .

Fazendo parte de uma política de evolução e aprimoramento
constantes, a Transportadora MAyER entrega à Jaraguá do Sul a sua'
mais nova filia].

Contando com a, frota própria de 125 veículos e maís de 40
anos de experíêncíé em transportes, a M A Y E R está preparada pa-·
ra transporrar o ptogresso desta. importante comunidade.

.

Av. Marechal Deodoro 1.572 ..... tone ,71..2218
I I

.:f �
;'" - : �

Uttllze os Serviços da MA Y E R

Rio de .Janeiro
São Paulo
Paraná
Saniá Catartna
Rio Grande do Sul

./

./

Rua C. ProcÓpio (;omes de Oliveira, ,1626<,'

'<
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LANÇAMENTOS DA S,EMANA

Seduzida ao Extremo (drama)
'F.en:or na FOnte de Londres [terror]
Calouros ,d'o Sucesso [comédta] ..

O Vingador (,policial)
Tudo, pela. Pedra Azul (aventura)
Chefia (policial)
A Super Fêmea (comédia)
Star Trek-a Nova. Geração II (fic.ç�o)
Elas são do Baralho (comédia)'
Os' Garotos Perdidos [terror]
Os; G'oniés� �(aventura)
Preceup�a" ]JUl Ço�dena�o. (aventura)
Asas 'd�� LiberdiJ..4e (drama)

JE fuais' 1;290· nimes selados para você

assistir
.' '.
- OPPU'S� SINONIMO DE.Q.UALIDADE' -

c' .'./.
.. .

spezia & eia. "Llda.�
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços. de trator

com profisBIollais altamente especializados ..

Rua' Joio Januário Ayroso, 712 _ Jaraguá Es

qlierdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Jaragwi do Sul-Sr, ..

ELETROLAR
COlere.ial d.e· Peças Lida.

ASsistê!Dcia; técnica em máquiDas de. costura
Uldustr1als e domésticas, peeas, acessóriOs e aiu-
lhas em geral.
Oferece também assistência técnica autorizada

em aparelhos Arno; WaUta, BritAnla, Blaek &

Deeker, Faet, GE, Eletrolux, Farne, Pandora; For
nos Lver, além do mais completo estoque de pe
ças e acessöríos.

Av. M�l. Deodoro. 1.309 _ FonE! 72-220P

. A Cämara de' Verêa-'
dores de

.

'Jaraguá. do
Sul já aprovou o proje
to-de-lei do orçamento
para o próximo exerci
cio, qUe . fíxa a receita
e estima as despesas em

Cz$ 12,6 bilhões, dos

quais Cz$ 10 bilhões do

Município, Cz$ 1,5 bi
lhão do Samae, Cz$ ....
730 milhões da Ferj e

Cz$ 30 milhões da Fun

dação Cultural. Foi a:

provado igualmente .

O':

projeto que fixá as. 'des;
pesas ...do orçamento
plurianual". de' inv�ti
mentes para o {riertio
1989Ii991. Outros' pro-
jetas em tramítação, a.)
Concede subvenção de

Cz$ 1,,5 milhãö a Fun-'
dação

.

culturai. b) A.lte;; .

ra a. .
denominação

'.'

de

FARA VEREADOR

Adejair
BalsaneUi

(DElA)
PM D B - 15628
CONTA COM voes

PARA �REAOOR

�Adolpho Mahfud
,25.620 - P f L
Jaraguaense, aposen

tado como Escrivão
Judicial, após 32 anos
de serviços prestados.

II

Ec; :M.. de: tI?' Grau J íSea�,
ra'' "pàf.a E. M. J"Hel
muth- Guilherme Duwe".

c) Denomina o centro
social do bairro Vila

Lénzí de "Centro Social

Munidpal Gertrudes
Kanzler".
O vereador ErraI Kret

.

zer . solicitou a Telesc,
a ímplentacão de um te
lefone público no bairro

Ägua, Verde, próximo da,
casa n? 419, na BR-280.
Marina Lenzt. abrigo de

passageiros de ônibus
na 'altura da propriedade
n? 2282 da rua .Ioinville.
Gustavo Mathedi,

.

ao

Samae, a instalação de
rede de água na Rua
José Píccoli, n\1 Tifa
Blaese , e' A. Machado;
a implantação d6 21? grau
na Escola Alberto Bauer.

EM DEZEMBRO
empresários a· serem ver

dadeiros malabaristas, pa-
1'<1 não serem engolidos
pela crise" .

A .A:CIAG promoveu
·seXta-feira, día 4, uma

palestra SODl'e liA par
ticipação do. eIDlpu;lsári0
:'junto a .comunídade".
';proferida pelo presiden-
te da '., Faeísc, Udo
Döhler. que reuniu em

torná de oitenta empre
: sêríos ..guaramlrenses. A

questão política e a ne-
.

cessidàde do empresária
; participar do processo
. foi; detendide, por Döh
'ler, YpQis não' podemos
ficar alheíoe aos acon

tecimentos à nossa volte
pare não criticarmos

posteríormente o qU'2
deixamos de fazer".

.
- .

Máquinas,
.

móvaís, de aço, escrivaninhas, ventiladores, móveis estofados,
fitas, relógios de palito e. acessórios em geral. .'.

Rua VeDAnclo d;t SU�a Porto n' 353 _ Fone 12_,1492 .

AClAG: POSSE . SERÁ
Será no dia 9 de dezem

bro, a posse da nova di
retoria da Associação
Comercial, Indústrial ,e

. Agrícola de Guaramírím
: O presidente Aclino

..
.Fe

der está preparando o

relatório .das ativiqades
realizadas durante a

sua gestão e deve, apre�
sentá-lo no dia da .Wans
missão do cargo pára o

sucessor, Luiz Carlos Pe-
.
reíra. Aclino aponta vá;'
rias realizações, mas

destaca que a principal
foi o treinamento empre
sarial, qus reputa de

importância' capital pá
ra o desenvolvimento e

crescimento das empre
sas, "mesmo porque a

situação econômica
.

do
Pais, com uma inflação
desmesurada, obrigali

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mísiea, arie' e' Callira uaeorariam .raarelSó!

Só pera comprovar o

ínteresse demonstrado
pelos alunes dos esta
belecimentos. da periferia
e do centro de :1�traguá,
Fizemos "correr" nas sa

las de aula uma lista pa-

Convenhamos, Se o
ra fazer um Ieventamen

município tem verbas to dos alunos (as) volun

polpudas, nessa ocasião, tários (as) que sstíves

para financiar despesas sem dispostos (\:1.&) a in

de corporações convida- tegrar
.

uma (faBfalrra
das, despesas de premta- munícípal. As adesões

ções, de reíesçõese ou"
obtidas foram acima de

tras, certamente te -las- duzentas." Sendo os en

á para "os da cà�tJ' que; 5\iios nos finais de se

cam uma corporação do mana e a corporação for

;orte de muitas que se
realmente' concretizada

apresentaram, poder Ie-
haverá adesão de adul

var também \l cultura de tos, competentes que

Jaraguá para os ínúme- foram de bandas e fan

FOS locais onde são -re- tar\ras em anos passados.
alízados certames I do ' ,

porte que �aqui AcOn"' Enquanto. nas cidade�
Foi o IV Festíval de

tece e' outros m\lis sofis-
do planalto norte ha

'�,and\is e Fanfarras, Ci"
tícados. Já estamos atra. Í\:ll�a de lugares nos lo"

qades de b�m menor
sados no tempo e no es-, C�IS d,os concursos� d�"

ROTte espacial e eeonö-
paço. Agora já existem

vido a grande, �fluencia
1n.iÇO do que Jaraguá são

as bandas eletrõrücas,»!
dos que, presttgtam �

capazes de adquirir ins" 'cultura e a arte, aqui
" �,tr,·urnentos. manter e in"

'

d
. ' ,

.. Já dfzíamos em \lrtigo
am a sera . preciso pn-

�ntivar pelo menos uma escrito : neste mes-
meiro criar uma cor"

porporaçãó, não com
mo periódico e em ,ou,- poração de gabarito, que

':bagaços �e tnstrurnen- tros, que uma cidade do sirva de chamariz. A

tos" e nem com qualquer porta econômico de Ja" competência dos jovens
"uniformezinho"!. O que raguá, com estabeleci- vai além do que nós cos

Ioí visto nas diversas mentes de ensino de tumamos imaginar!,
. exibições realizadas, o grande porre físico e a-
demonstraI\im. té' econômico, já está se

Será urna educação a

tornando motivo de go'"
tantomédio e longo pra:

zação e pilhéria estadual '. Zo pl o despertar dessa

e interestadual o fato de, garra de competição nos

como anfitriã de um componentes como a va

concurso desse porte, a"
lorízaçêo daquilo qua é

gora de abrangência Ii\i�
nosso, também Ii\i músi

cionaI, não possuir uma
ca arte e cultura dos

corporação. que se apre-
nosso jovens.

sente com a "moral" de
Um MAfRENSE, de um Prof. Evaristo Kiatkowski
GOBWNER, de DOURA-Instrutor de fanfarras. :

I dellltra�á.•ei�a da seu votl. Estilha consciente.
vIce • ,,,�:i1ecide I future da nlssa_. .

�ilr',...). �"Y"'. ��....!'

.

Dia 6 último aconteceu
o IV Festival' de Bandas

e Fanfarras em nossa ci

dade, . Lamentavelmen-
, t(t. Jaraguá ainda não se

f�z repsesentar com u

Jl)a Fanfarra do gabarito
elas que se apresentaram

, e nem wet.enPe anais
. �pl'esentar ímprovíse-
9�o SÓ para dizer que

;twuve representação!.

Espera-se que na pró"
lKJma legislatura, quando
��rá revista e refeita a.

J#i Orgânica do Municí
pio, os que ocuparem os

�p.rgos da vereança não

�nsem apenas em ter"

I' roos do CAPITAL, Nesse

pJlís a gestão que assu-

I' '�','
e, salvo rara�. exce

ç,i)es, costurrsa anular

r�alizações da antert

or, para mostrar servi

'�9. Correremos nÓS tam
.

�em esse risco?

A Banda de Dourados,
MS, deu um show disso
',tudo e. maís o nível de
cultura do Executivo,
investindo na criança
e I).O jovem, tambem Ra

'músiC\i e na arte. Vala"
. rizar pessoas dá nissoL
Menininhas soprando um

trompete com uma arte
de fazer iBvejaL Jovens
,de 14 e 15 anos sopran-

i \ do um bombardLno e um

.contrabaixo cl afirmação
de bandas famosas... "Co
.lherás,na". velhice o qu_e.
tiveres semeado na ju
ventude" '" ":incremen
tar o espirito de com"

petição :iádia, visandO'
; o conhecimento d\i ar-

te musreal através da
participação espontê- ,

nea e o aprimoramento
das FanfarI1is e Bandas
como veículo de extra-'
ordinária valia para o

entretenimento e a edu'
cação cívica e estudan
til", segundo rezam os

objetivos des concursos
de Fanfarras e Bandas.

DOS' e outras corpora
ções 'bem ensaiadas,
treinadas, com músicos
bem afinados.

-.!,

S,erigralia, Prißl'e'r
: Especializada em adesivos, decalco

pIá�fco e etiquetas.

"RUa, Júlio Pedri �n9 109 � BairioVila Nova
Jaraguá do Sul>· SC

P
F,
L

Décio Piazeta
BACHAREL EM DIREITO

.:r __ ..'

VOTE CERTO!

I
j

Votar é compromisso inalienável de cada

cidadão responsável. espeCialmente ne .nosso

sistema democrático. Mtas tem gente d�shludida
por aí, querendo votar em branco, vender seu

voto, ou simplesmente fazer uma loteria QU

votar no maís simpático. . Concordamos- qtl� es"·',

tá tudo muito CORfUSO: politicas, partidos, in"
. Ilação, corrupção, governo, etc, mas isso não

é. motivo para desespero ou alienação. Não po·

demos nos 'tornar cúmplices dos mesmos erros

que condenamos tanto, praticando o ato �

PO"

Iítíco de votar, tão levianam�nt�, Isto é o que

se chama de hipocrisia. Claro que um �to

.

isolado e pessoal de um votante trrespohsével po
de não ser descoberto, mas seu inte,riOr fica man

chado diante de Deus, que vê todo os nossos atos

(Salmo 1:)9). Jogar tudo para o alto na hora de

poder decidir algo, não é correto, e na lingua
gem bíblica é pecado, "Dai a César o que é

dê César", disse Jesus (M�rcos 12:11).

O verdadeiro cristão deve' votar com toda
reverência e respeito, sabendo que estará a"

gradando a Deus. Concordamos também' que tem

. gente querendo se eleger apeIi\is para ter mna

"boquinha". Em meio à esta plêiade de aspÍll'an"
tes à um cargo, certamente há muitos eleitores

indecisos. � Saber 'pensar e avaliar partidos,
C\indidatos e possibilidades. é melhor· do que·

,

simplesmente ser levado na conversa. Este país
,

precisa de mais pessoas de personalidade e ca

ráter, que não corTam simplesmente atrás da

multidão OU d\i oratória.

Vote certo! Vote em homens e mulheres
de moral, que sejam incansáveis no tra1>al,ho,
vestindo a camisa do amor da honestidade, do

compromISSo comunitário. Mas eu ain® não

.
sei em quem votar? Peça então sabedorta a Deus

(Tg 1 :5-6). Escolhamos nossos representantes com

a ajuda de Deus. Vote Certo! ,,(EIso C. Madke)

) Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Lorival Pedro Pellio

P
M
O
8

15.641

I J�.'�em CQmpromissado COm a Comunidade
Casado com SoneIe, F. Pellin e tem umI

riÍho. Funcionári� público, cursou a Faculdade
de Economia. Cursos de Bspecíalízação: Psico
logia e liderança, Técnicas de Chefia, Relações
Huananas, Comunicação e Criatividade de Ex
pansão Cultural. É emauísta. Ocupações \ na
Comunidade: Presidente da JPMDB, Presidente
do- Emaús, Catequista, de Crisma para Jovens,

Presidente' da Arsepum, Membro do Conselho

Paroqulal, Membro da Executiva do pMDB, Res
ponsável da Santa Missa de sábado à noite na

Matriz.

SUBA NA RONDA.

CONCESSIONARIA BONDA DA kEGIÄO. CO-'
MBRCIO DE MOTOS, ASSISTENcIA TÉCNICA

,

E BOUTIQUE BONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI

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

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC .

.Posto de Vendas Marcatto
,Cbapéús, bonés, viseiras, camisas, shorts,

o

bermudas � cordas,

Em frente à fábrica, - Amplo estacionamento.

"

é êllt>lt'E Ít�,l JYO ':;'ptJ V O '

SE: CONCURSo
A Secretaria da E

ducação homologou, os

aprovados no Concurso
de Remoção, e Lotação
para Docentes é Espe
cialistas em .Assuntos E
ducacionais, para a re

gião de Jaraguá do Sul
(19\i. Ucre). E que são
os seguintes: Maria Be

atriz Cordeiro (EB ,Ilha:
dá Figueira); Amazilda
Mafra, Crando

'

(EE Al
mirante Tamandaré). Su

Comprida), 'Sibila 'N.
ze Iara Hostín (EI Ponta
Emmendoerfer (EI' Pedra
de Amolar Baixo), Gui
sela Ristau (EB Luiz

Delfina). Meria Apare
cida Felippí (EH Iara

Hansch), Ursula S· Bran

denburg (ER Max Schu

bert), Liane Milbratz de
Souza (CIP), Mariza Jure
ma Schweltzer (CE Roland
Dornbusch), Dilma Mon,

tagnol; (EB Alfredo Zim

mermann), Dirceu L;
Delazari (CE A. Batista e

R. Dornbusch), Dorado
Maba Demarchi (CE Ro
land Dornbusch), Gení '

T. Martínellr, (CE Lau

ro' Zimmermann], GB
Fernandes -(CE Julius
Karsten], José Menestri
na (CE. General Ronden),
Lauro Rasá" (CE Heleö
doro Borges); Luíza M.
Bonaldo (EB Duarte' Ma"
galhães),), 'Milcka Bar-
bi dIa Silva (CE General
Rondon), Rejane T. Fa
edo (CE Roland ',Dorn
busch), Walneide 'W.
Ribeiro (EB Ilha da: . 'Fi

gueira) e Dalci da Silva
(CE Roland Dornbusch).

FURGOES CARGA' SECA, ISOTERMICOS, FRIGoRlFlCOS
E CAJRRETAS,:PE 1, 2 e 3 EIXOS

, Jaraguá Esquerdo Rua Dr. ' Enrl,co Fermi, 113 - Fone 72-1.071

t1MA ATITUDE RARtSSlMA
. Uma atitude ínvul- guida, nestas horas, por

gar,e mais do qUe isso, numerosos brasileiros
raríssima nestes tempos por esse Brasil afora. Más
em que o espírito de duvido que venha ela
renúncia está desaparte- a ser imitada' por al
cendo para dar lugar aos guém,' um tanto pela
ímedtarísmos, àqueles falta de lembrança e

qua SÓ desejam' levar orientação, outra parte
vantagem, sÓ querem pu- pela ausência daquele
xar a brasa pera o seu sentímento de renuncia
espeto, föi a que tomou ção, de ajuda aos maís
um cidadão de Joinville carentes.
que aiIid'á não, tive o

'

Mas ufínal qUe ati-
prazer de conhecer. tude "tão elevada foi a

'É uma atitude que desse cidadão de Joívü
em certas épocas como Ie para merecer neste
esta de agora, merecia escrito uma introdução
ser seguida por uma le- com tantos paparicos]
gíão de candidatos à car. Simplesmente isto:
gas eleti vos que se di- -"Candideto a vereador
zem bem intencionados, pelo PSDB promete e1:, o

Aliás, até eu podia tê-la 'com registro em carta:
tomando 'lá por 1954, no, que 5e eleito doara
quando fui candidato a Os subsídios (seu ordena-

.

vereador e acabei como do de vereador)' às en

suplente, mas não o fiz tídädes filantrópicas de
por falta de lembrança Joínville, e que, se aão
ou de orientação' de pes- cumprir com o prometi
sotas já' amadurecidas, 'do podem executá-lo po
maís entendidas nessa lítica e judicialmente. E
coisa qUe chamam de "Ci- diz maís. que acha abu
êncía Política". R vai, daí sivo aviltante e antíétí
porque não posso' conde- .co que em janeiro de
nar aqueles que não to- 1989 um vereador eleito
maram mesma atitude. em Joinville em 15.11.88
visto 'que podem eles tê- vá redeber pelos atuais
Ia esquecido ou faltado

'

índices" mals de 1.' mí
quem lhes oríentassem lhão e 200 mil cruzados
a respeito. para

: trabalhar 6' horas
A atitude.de que por semana",

estou a falar carateríza NOTA - Declaração ín
não SÓ um espírito de serida na seção "Alça de
renúncia mas, também Mira" 'sah o título "Fis
a posse de sentimentos cal", do "Jornal de San
elevados porquê de au- 1:\'l Catarina", edição de
xilio ao próximo; aos 15. 10.88.
mais necessitados. Logo
d e v e ser elogiada Jare,guá do Sul, 07.1l,8tl.
e, como, disse acíma, S€- José Castilho

{ ,

Grande.venda de
.

'oi ,1.)., :,.. '"

11"
'_ "

"',tI'" ",.�--

,

f.
._._-, - .. -'.-_ '._� _.

.Ó '.-:. ': ,-" , ....
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'"bc'áell.I,· .de·" 'ícli.eQ_s�: '1lrlealas . troca
-

. dirlloria I fixa leias'
. .: b técnico agríccla AI- áre'a, de levar orientação
eibaldo Perreíra Ger- . técniöa ao

. agricultor ce-

�ân,n •. da
. Acaresc de tarinense, sejam em em-

gúaramirim,. foi eleito presas estatais au priva-
�ábado, día 5, durarite as- das e nas demaís áreas .

semblêía realízada ", em onde se faz necessária a

M&ssa.randuba, presidente transferência de tecnolo-'
cio. Núcleo. Litoral Norte gia ao homem do campo.
da Associação dos Técní- Além de Alcíbaldo na

eos
.

Agrícolas de Santa presidência;'4.o více-pre-
ßatarina, que congrega sidente é Francisco So-

Profissionafs de 17 muní- ares (Joínvílle). 1� e 2C!
�q,i'os, desde.Jndaíal até secretários Moacir Soares
��!uva. Os técnicos agrí- Pereira e Deodato Buss

.

��l�s .

estão organizados (Araquari), 19 tesoureiro
I;,o,estadoatravés de uma Eugênio Morettí Garcia
"'-'s�ociação, e de Um Sín- (Jaraguá do Sul)'e � .

�iêqto, sendo -tmportan- tesoureiro Vílmar Inácio'
f� agentes, junto' corri Abelíno (Masserendube)-

.

Q�frQs profissionais da ,Na mesma assembléia

COMARCA DE JARAGUA 00 SUL
JUIZO DE DIREITO DA 20·, VARA DA
COMARCA DE 'JARAGUA DO SUL
EDT,TAL DE PRAÇ,A

O . Doutor Irlneu BlanchlJ J,ub: -de Dir:eito 'da
2a. Vara da Comarca de Jaraguá

:

do Sul; Esta
do de Santa Catarina, n� fonna da Lei·· etc •• '.

FAZ SABER (em resumo, art , 687 do

CPC). d seguinte: Venda em ta, Praça: Dia

1.9.12,.88, às. 10::>'0 horas. Venda em Za. Praça:
Dia 16.1�.88, às 10:30 horaa., por quem, maís
der .� maior lance oterecer . LOCAL: Edifício
dó Fórum desta Comarca," EXECUÇ.Ã() N�9

·

1:963, em que é requerente SERRANA S. A;
DE MINERAÇÃ_O" e requeridos IND. E .COM.
'DE MADEIRAS ELDORADO LTDA. JOSe JÀIR

·

CANI e s/mulher HILDA ,KERBERT
.

CANI e
·

SILVINO CANI e s/mulher PIERINA MACOP
pl CANI. BEM À SER PRACEA.DO: .

1.9) .Um·
terreno rural contendo a área de 480.000,00
ms2.,

.

sem benfeitorias, localizado neste .muní
cípíó, fundos da Es.trada Ribeirão. Grande do
Norte, dístants 8 km, do centro, fazendo Iren
te ao norte com terras de

.

Pedro Bísoni em .

·

570,00 ms., travessão dos Iundos ao Sul com o

travessão geral da Serra do Boi em 71Q,OQ ms.,
· estrema do lado direito ao Leste' com' terras. de
Manoel F. :da Costa S:.A., em 500,00 ms .. e do
Àido esquerdo ao Oeste com terras do. Domínio
Dona Francisca Ltda., enr1.000,OO ms .. consta
como cädastrado erroneamente no INCRA sob
n.? 801.062.003.310�B, avaliado em Cz$ .

2.300.000,00. TOTAL DA PRAÇA Cz$ .. ·· ..

2.300.000,00- FICAM DEVIDAME� INTIMA,
DOS OS REQUERIDOS TEi'wo EM VISTA
QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA' NÃO OS
ENCONTROU. Nos autos não consta qu�lquer

.

Ôn\lS ou recurso pendente. Dado e passado nes

ta cidade de Jaraguá do Sul, 15 .de se;témbro
de 1988., Eu, (Amadeus Mahfud), Escrivão Ju-.
äicial, o subscrevi.

IRINEU BIANCHI
.

Juiz de Direito

'.

fOi craída . a Delegacia
Regional dos Técnicos
Agrícolas, com a mesma
área de jurisdição, ten
do sidg eleitos delegados

,

Vilmar Inäcío Abelíno
e Alcides Tomaz Mar�
tíns. de Massaranduba

.

e São Francisco do Sul,
respectivamente.
O .novo presidente tem

como
I

metas básicas pa
re os döís anos de man

dato, promover . uma

melhor íntegrecão com
.

outros profissionais da
área que atuam' direta-

mente com o agI'icultor;
manter os associados e

Iamílíares integrados a"

'través de encontros fes·
tívos, esportivos e cultu�
raís: cobrar a participa
ção efetiva dos associ
ados dentro' do Núcleo
e, dar . ênfase ao depar-
tamento profissional,
promovendo palestras
técnicas, participação' em
cursos e Indicando pro
fissionals competentes
às empresas e pessoas.
que necesítam do traba
lho do técnico agrícola.

Fltaesc erienla pradutores: anistia
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura

de Santa Catarina (Fetaesc) está, encaminhando aos

'193 sindicatos filiados, as normas, for:mulários e

orleIita('ões necessárias para que os mini, pequenos
e médíos produtores rurais; que' tenham direito, se

jam
.

beneäctados pela anísäa da correção monetária.
A direção da Petaesc orienta a todos os agricul

tores em" débito a não assinarem. nenhuma carta re

digida pelos bancos para evitar de de assumirem

compromissos que possam- comprometê-los adminis

tratívamenta
.

e Ou [urídícamente- "o próprio finan
ciado tem que soíícítar junto ao respectivo agente
financeiro a isenção,. ficando com uma cópia de
vidamente protocolada pelo banco".

Caso O· banco se recuse a protocolar o requeri
mento, o agricultor dever:á encaminhar o pedido a

través do cartório d� títulos e doeumentos..

'Chalé
IMOBWAlUA I!
REPRESENTAÇOES LTDA..

Rua Reínoldo Rau 61 _ Fones 72-1390 'e 72-2321
.

• LOJA ESTOQUE' e ponto comercial. Kal1p
so Modas ao' lado da Prefeitura� N. B. ótimo
ponto comercial, preço a combinar. GALPÃO
INDUSTRIAL em alvenaria com 2.100m2, ter
reno 'l.500m2, lato Rodovia Jaraguá-Coru�, ó

timo para índústríe, depósito e transportadora.
• CASAs: em alvenarla, á:rea 200m2, terreno

455m2, rua' Donaldo Ghering, lat.· Rio Branco.
Em alvenaria" 152m2, terreno 420m2, rua Hen.

rique
.

BortOlinl, Jaraguá Esquerdo. Em alvena.

ria, 100m2, terreno, 361m2, rua Bernardo Dorn

busch, px. Weg IL Em madeira, çom A8 mél1s'
40m2, terreno' 406m2. �ua Ernesto Sohn, px.

I' ""up'.Sandra.,
.

I . 'TERRENOS: residencial, 1.105m2, rua Ferd!- .

llando Schluenzen, px. Rod. Já,raguá, Residen

._cial/comercial, 2.230m2; rua CeI. Proc. Gomes,
px. Famac. Além de outros terrenos, casas, apar
tamentos, áreas industrhlis/comerclais e cháca-

i

, CaIUII' �.!

Evall�lica
CULTOS:" Hoje,' dia 12;
às' 1.9h, em português.•

'Domingo, di�'__!3 às 9bo
em português com Con-' f

firmação. Santa Ceia e

Coral. CURSOS DE -NOI- ..
. VOS: Nos días 3 e.4 de
dezembro será realizado
maís Um curso de noí

. vos. As ínscríções devem
ser feitas na secretaria
'da Comunidade. ' CASA
MENTOS:

. Recebem a

benção no ' sábado pelo ,

casamento os jovens Tel
mo Klemz/Carím Mn
bratz e Romeu Fran
kowíak e W�.lkíria Mas-

.

ehe. LEMA DA SEMANA:
"importa: que. todos nós
compareçamos .

perante
o Tribunal, de Cristo". 2

Coríntios 5.10. �
.

Inforle Paraqui'al'
Missas: Hoje. dia 12, às
17h3D-N. Sra. de Fátima;
19h na Matriz; São Luiz'
Gonzaga e São Judas Ta.
deu- Às 19h3Qmin, em

Santa
.

Luzia. Domingo
às 7,9 e 19h .na Matriz;
8h em S. Judas, São
João e S. Francisco e às
9b30 na Capela

.

S. José
e Gruta N. S. do Perpé
tuo Socorro. As 17h, em
S. Benedito

-

(Morro da
BO\l vista) .

ru.

CASAMENTOS: Na
Matriz às 10h30-João
Hel'tmannAH.elga dos I

Santos, I1h-Erodi Mon�
,

teíro/Marta Kremer.
16h15-Juvino Formtgart
Susana Lemes, 171\15- Jo
sé .Spézia/Márcia- T\lncon .

e às 18h-Ernani Biancol
Dorli. Rodrigues. Na Bar�
ra, 'às. t1h30-João Mi,gueF
Kanis!Ma. Terezinlta Al
ves, 18h-;Hawldo Ftclga
nelli/Dorotéia dos Santos
e às 20h15-0sni Petrvi

. Iracema Friede!. E�
Santa Luzia José KOi:!gler/
Beatriz· Amandio, às 19
horas. ,

. MENSAGEM: ORA-

çÃO li
_ • _ A ol\lção. é'

um contínuo procurar a

qeus ...0 cristianismo
sempre com Deus.

sempre. em Deus. A ora

à;ão quer .dizer procurar
Deus. Muitas pessoas
rezam e não procuram
Deus .. Mexem os lábios;
dizem orações; IIms não .

p'röcuram' Deus. Procurar
Deus quer dizer ir ao

�ncontro de Deus, nô
mi'tis íntimo do seu co.;
ração. Pedii que possa�
mos compreender aqui,:".

. lo que Deus>quer.

Madrid Paris
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I) E C R E TONI!· 1.773/88
.

Suplemeta dotações do Orçamento vigente.'
O PREFEITO MUNICIPAL' DE JARAGUA .DO SUL, no uso das

• atríbuícões que lhe sãc conferidas' e com base na Lei. Munlicipal
.

N9
. 1.151/81de 19 de dezembro de 1981; .

.:.
.

.

DECR�T�
.

.Art. 19 - Fica aberto um crédito 'suplementar, no valer de Cz$
31.115.000,00 (Trinta e set� milhões, cento e quinze mil cruzados) pare
reforço dos programas e verbas abaíxo discriminados constantes do

.

.Orçamento vigente, a saber:
,.

0101 - CÂMARA DE VEREADORES.
, '. 0101.01010012.001

- Manutenção das -Atívídades
.

" " .'
'

da Cêmara de Vereadores. \
f

101.01 - 3.1.1.1 - Pessoat.Cívíl .. ; � Cz$
101.02 - 3.1.1.3 - Obrígações Patronais , Cz$
101.05 _ 3.i.:>'.2 M Outros Serviços E: Encargos . ; � , .. Cz$

/' 101.07 _ 3.2,5,3 - Salário 'Família' - .. ' " , ,. Cz$
0501 - DIVISÃO DE SAÚDE E ASSLSTENClA SOCIAL

,-Q501.13154282.025 - Manutenção dós Serviços de

,

" Saúde. ,

501.12 _ 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos Cz$
0601, _ DIVISÃO-DE EDUCAÇÃO ,

, 0601.08421882.929 - Manutenção da. Divisão de Educação.
601.08 � 3.t.3.2 - Outros Serviços e-Encargos.. -.'. Cz$ ,1.000.000,00,
0601.08412352.033 _ Concessão de Bolsas de Estudos
601.16 - 3;2.5.4. - Apoio financeiro a estudantes .... Cz$

,

2.500.000,00
0602 - DIVISÃO DE.CULTURA

'

I.
' 0602.08482412.035 - Manutenção da Divisão' de Cultura

.
602.04 - 3.1.3.2, - Outros. Serviços e Encargos•. ." .... Cz$
0101 _ DIVISÃO DE OBRAS
0101.13164482.043 _ ManutenÇão da' Divisão de Obras
701.0:>' � 3.1·1.1 ._ Pessoal c.-n '.! ••• ,.. Cz$
0702 - DIvISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

.

0102:16885342.0�4 - Manutenção da Divisão 'de Estradas
de Rodagent. '

102.02 _ 3.1.1.1 � Pessoal' Civil ...... � ;" ..
"
.. ,." Cz$

0703 - DIVISÃO DE SERVIÇOS' URBANOS·.
0103.16915752.046 - Manutenção dos Serviços Relatívos

,

a Via!) urbanas.
703.04' . 3.1.1.1 _ Pessoal Civil , '. , css '500.000,00
703.07 - 3.13.2 _ Outros Serviços e Encargos., Cz$ 3.000.000.00
0802 - DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS '

..

'

0802.0951,2691.014 - Implantação e Extenção de
.

.

�lehificaição Rural
-,

802.03 _ 4.1.1.0 - Obras e Instalações Cz$
0802,10600212.049 -. Manutenção dos Serviços Públicos.
S02.04 - 3;1.2.0 -. Material de Consumo . � Cz$: 6.000.000,00
802.05 _ 3.1.3.2,· outros Serviços e Encargos Cz$

.

6.000;000,00
,
802.08 _ 4.1.1.0'· Obras e Instalações , Cz$ 700·000,00

.

TOT A L : Cz$ 37.115.000,00
Art. 'lJ -,0 recurso pera abertura ,do presente Crédito suplementai

correrá por conta do "Excesso provável de Arreeadeçäo" a verificar-se
no decorrer do mês de Outu'bro de 19'88· <,

,

Art. �ç - Este Decreto entrará em vígor na data de sua publicação,
.

revogadas as dísposíções em contrérío.
Jereguä do Sul, 21 de outubro de 1988.
DURVAL VASEL PREFEITO 'MUNICIPAL

FEDRA . LUCÍANA
.

·KONELL
. SECRETARIA Dl! ADMINrsTRAÇÃ-,O E FINANÇAS,

L;·'

10.000.000,00
,100.000,00
2:000.000,00
.--
15.000,00

3.000.000,00

300.000,00

._JUlZq ELEITORAL DA 17à; ZONA.
'

�OOAIS �D� SEÇOES' PARA, VOTA,ÇÁO
-"�o

•

_", ; .� "'� •

•

�

J.t\�GUA DO SUL

. . ,

:_;:- j

5pa.000,00

500.000,00

1.000.000;00

Ilérica latiRa COlpal�ia �e SeDurlM
'. Fundada em 1887 .' '

H� mtds \de . um séc�lo: ' �L '
, .: _ ._

-""�
\

Nosso prêmio é sua coniiança ..

.
,RESIDENCIAL TOTAL

() seguro total da sua' residência. '

Treze coberturas em uma só apólice, garantem. os nscos de incêndio,
tumultos, 'desmoronamento, roubo, vendaval, desentulho, responsebílt
dade civil, aluguel, despesas Com mudança, dinheiro, despesas extf��'.
.ordin{i·r· .' ,f '!=Hrca morte, invalidez e assistência n:tédica causados pbr
acid,

.

·fleus. empregados domésticos. it

,Con$u répresentante: ��-

éiétlra �e Seaurls I. Gareit Lt�a.• ·

R. Exp. Gurlí�rctndo ci�· Silva, 90 19 'andin - sala '(')2 FOlle: 72-1188;,
,. ",-' o', •

"

-LOC�' >� SEçoES N.�
Preíeítura Municip'al ..;;.;,.... 27, 28, 29, '30, 31, ,32·
CoI. 5aQ Luis, ',..;.:;.; 3:>'� 34, 35; 36. 31, 163
CQI. Est. Abdon Batista • ,38, 39, '40, 41,' 110
Co}· Divina Providência 42, 43, 44, 45,· 46, 41
Centro ,Educ. Evangélico 48, 49, 50; 51
Esco, B. José D., Ma�lh�es 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
ESc. Reunídas Rícíerí Marcatt9 59, 111
Esc. Reun. Prof. João R. Moreira 60, 61, 169
salão. Barg

.

'" \";'._ 62, 63
Esc. 1. Rio da Luz Vitória 64, 168
Esc. r. Jaráguá 84

.

,.�
,

65, 113'
Esc..Est. Garibaldi �.L 66, 61
Esc. B: EucIid�s da Cunha .::" 68, 69, 70,_ 71
Esc. Est. João Pessoa '72''�"

Sal�o S.'E. João Pessoa 13. 165
Esc., Reun- Elza 'Granzotto 'Ferraz 74, 15. 76

Esc. l, Angelo Moretri ,',

'17
,Esc. Est. Santa Cruz.

"
; 18, 111

Esc. Est. �ão Pedro .,:, ,,-,
19

Esc.. M. p;. Grau DarcyVarges
'

80
Esc. I. Vila Chartres , 81
Esc" Bástoo Ilha. da Figueira ' 82, 115
Esc. '

'Isolada Ribeirão Cavalo
.

83
Esc. Est. Max Schuber 84, 85
CoI. .Est, Roland Dornbusch ' 86. 87,' ea
Esc. B. Julius Karsten 89, 90� 91, 183,
Esc. B. Heleodoro Borges 92,.9:>', 94, 95, 96, 91
Esc. M.l,v Grau Albano. Kanzler 98,99, 100, lOt. 102. '

.
_ 103) 104, 105.' 106, 101

E�c. Eßt. Carlos Vâsel (1;sç. Alvirio'_Tri�es)
,

108, 172
,
Colo Holando Gonçalves. 109, 110, 111. 112, 113� 114
Esc. M. 1.9 Grau Orestes Guimarães' "'115 .

. Esc. General Osório
.

.
.

t16
Esc. Freimundö Keíser ;

\
111

Salão da Com: Evangélica I-"�
, 118

Centro Jnterescolar de J.9 Grau,
'.,

119,120, 121

Serv. Social, dà Indústria :(SESI) "

122. 123-
Esc. Cristina Marcatto

.: 124, , 125, ·174
Esc. Alberto Bauer 126, 121, 128. 116

Esc. Reun- Rio da Luz I 129

Fu�cmÍção Eq.uç. Regional' (FERJ)' 130,' 131, P2, 164

Sal�o Vitória 13'3,' 11,8
SENAI

-

" Al 1:>'4, 167
Salão Alvorada �i�],,,, 135

APAE l ril�;L J, ";��
, 136

Salão' 25 de Julhp 137.
Esc. Giardíní . Luiz Lenzí. 138. 139

. Ese. Mun. Renato Pradi
'

140, 141

S��Q. da Igreja N. S. das Graças 142, 143

Ação .Socíal 144

Assoe, Com. e Industrial ,

145

Po.)�.'to Agropecuário' I.,.
;j;�. 146

EScola Erich Blosfel ; :l· 147

Salão. Amizade r' 148

Assoe, Recreativa Weg (ARWEG)' 149, 150·
SER .Marísol

.
. 151. 119

ABtl0�' Á. Banco do Brasil 152.
'Assoe. Recreativa A .. Kohlbach '153 .:

SE_R Menegottí '. .154
Gremio Recreativo e Cultural Marcatto lS5
Forum

_.

156, i51� 158, 181
Unidade-.Sanitária Posto 'de Saúde' 159, 182"
,Salão ParQquial, 160, 161-, iso
EscoJa Francisco de Paula 162

, I'
'

Defenda '0 ,seu patrimônio cónb:a s�tros, pre-
V"eatndo-se. Estamos as suas' ordensl

É·x I i n'b'r á:s
(ZomérCI� ,e recar:ga de 'extintores. em .g,eral

Ioinville n,9 2.176 _' Fo�e 12�18�6
Ja;ragu'â � su.l/Se ..

·'1
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'Ipa TUPI:. 1IQ1af8lf.-T1nrseJlJ;I�$sJllçaSã.. $'ao gpadr."r,
r����=-TU��

.
� 'ppSXima rodada.�.

2\11$, final.
.

Sesi. realizou OliDl1íada ReUiooal-,50 aons, ,'reahzada do- poderá definir os classífi- , p
U!ii:ngq, apresentou : os cados para a -Iase fi1l!sl
r�s'!lltados Operário 5xO será esta: Botefogo x Ca

AJ:4érica (JS), xv de ça e Tiro, Operário x

Outubro OxO Botafogo Malvice, XV de, Outubro
e Caça e Tiro lxO Mal- x América, Atlético x

vice pela Chave ,.A e, América (JO), Estiva x

pela , Chave 'B - Tupy Floresta e Tupy x São Jo-
0�1

.

Atlético, América ão.
aQ) Oxl Floresta e Es- SEGUNOONA
t�vª 2:xl São João. O Bo- O jogo Ponte Preta e

t.�lqgó, com estes resulta- Garíbaldí. categorias, .ti

ct��!',' continua líder d� tular e' aspíranaes, mar-

Chave A, com a classí- cado -para domingo, dia

H�a,ção praticamente seis, foi adiado e 'será

Jl�tantida para o qua-, realizado na tarde deste

dtangular Iinal, ficando sábado. Esta partida defi- ,

dperário e XV de Outu- nua os dois classifica-

PrÓ brigando pela .segun- dós da Chave A do Cam-

.Sf,� vaga. Na Chave B o peonato da 2a. Divisão

I,\tliltico lidera, seguido de Amadores da UF. Na

.p'�lp Floresta, e Estiva, Chave B. Guarani e A-

'!l.� !rês equipes em condi- mizade já estão, classííi-

çqes de obterem as va- cados para o quadran-

Iiserrados O Varzeano e Peladão
;_..:.) _\"� I

��'. ," .

hwAúDivisão Municipal
tl� ';_>' Esportes encerrou "\

·d.omingo, cem. a premia-.
. ç�o, na sede do EC Para

'!R6; nc. Ribeirão Grande

4ll'Ô Norte, o 6<? Campeo
,!Fi�,to Munícípal ' Varzea

-'l!i� dee Futebol. A esta-tisc
I.Jfi"Ca,:'.final é esta: cam

'J�ão Santo Antonio, vi-

Cê Pígueírense. 3l? lu-
-

o

gar .

Olaria e 4· lugar
;-'R10' Molha. Foram rea-
I .

'

l lizadq,_s,l,qO pqrtidas, com

; 110 g91s .:nssinalados, mé
i dia de. 1,S por partida.
, 1)�z<J,t� ,i;pen�li<jl a'des for

r�m�lissi;fuálaéläs) '€I 6 chu-

Sip��;,lora. ,Houve,. .�
�*R}llso��, sendo arbI�el�
ro do 'certame Edmel

1çp�M. A)' com, 7 góIs e

o goleiro menos vazado
o Antonio de Paula' (O
laria), com 3 gols: O

'Figueir�nse recebeu tro
féu como á equipe mais
G ' •

disciplinada e Lúi:z Ce-
:sâr Alves,'do Vila Lenzi

:·f'T®PICOS J
! • A 'Sociedade Vieirense encerrou as disputas de

';",__"ReL.e Ra,inha. bola 23cm. Com 176 paUtos derruba

w�os. sagrou-se Rei, Lauro Wendorf "(Fantástico) e

,l".'; 1 (l e 29 .PÍ'indfles. GUmar Walz e
rr Alt�nso Gartz

(Fan4iástioo e· ·:COringa). A Rainha' �Öi .Margarida
'-�'�::�ltb(,Jefet, la. e 2a. Princesas Edite Leltzke e Cor·
r ·'ai':äaggentoss. todas do Clube 2 de Março. O Rei

e Rainha de 87 foram Delirio Pavanello e Edite Leitz-
J ke.· ,; (

.

. Neste sábado, dia 12, a partir das 14h, na �A.�B,
o 19 Encontro de ex�Atletas Juvenís' do Clu�.A:
tlético BaepéndL peiiódo 1968",1973.. A üílitiahva' e
dos próprios ex-aletas e dev�ra reumr em' to�() fIe
25 pessoas.,

. .

',", "r:, ,� ...•
'

:

.

,',

. HOje. no �ij�Pendi! torneiode j.d,� a,mistoso, .pro,
•�()'-- "Baepeí:ult e Kohlbâch.' com a parilelipaçio de

"_,�OCilS. __ <.. .__ • _.

foi considerado o atle
ta revelação.
No balanço ünanceíro.

a Prefeitura investiu na

compra de um. boí. �ui
no. arbítragem, troféus

e medalhas, Cz$ .

397.803;000,00.
PELADl\O
Encerrou-se ontem. día

It. o 69 Oampeonato A

berto de Futebol, de Sa

lão. Nos dies 03.07 e 09,

Döces ' Schiochet, TIa·

mengo, Müller ' Trans

portes e Transportado
ra Fra'nzMr jogaram pe
lo direito de disputar o

titulo, o que ' efetiva
mente aconteceu à noite

pa�da� ,

, 'S. ANTONIO VENCE
.

Na mànhã de domingo,
o Santo Antonio,' Cam

peão da temporada 8S,

derrotou o selecionado
varzeanö, por 1 a O, em
nartida re'ali�da no

Estádio do Paraná.

Dezesseis pilotos de

Jaraguä do Sul participa
ram nos dias 29 e ::''0 de
outubro, na pista da
Calóí, em São Paulo, do
6l? Campeonato Brasileí
ro de Bícícross- São eles:
Joice Moretti, fabi\'lna
Hackbarth, Alessandra
Bruns, Tcharla Menel.
Taciana Tecílla, Terrimar
Gíanesíni, Paola Hack·
barth. Salete Morettl,
André Pablo Vicente,
Ricardo Souza, Marlon
Mattedi. Willian de Oli
veira, Marcel Maia,
Claúdío Scheuer, Diego
Brandenburg e Charles
Guenther,

Alguns pilotos tive-
ram apoio de empresas
e a Prefeitura \auxiliou
no transports, Oito pi
lotos ficaram entre OS
melhores do Brasil, em

suas categortes. sendo
Joice Moretti em 8<? lugar,
Fabíana em 5l? (medalha),
Alessandra em 4<? (me
dai h a), Tcharla S<?
Salete 69, Terrímer e

Charles em 79 e Diego
em 49 lugar (medalha).
Eles pertencem ao Clu
be Jaraguense de Bici-
cross.

Foi realízade em Jaraguá do Sul, no- final�de�semä'"
na, a Olimpíada Regional Sesíana, em disputa ds
onze modalidades. Foram 51 jogos disputados' no
Centro 'Esportivo do Sesi e na Arweg. que defi
nimm as representantes da região Norte à fase
estadual da Olimpíada, nos dias 26 e 27, de novem"
bro, em Blumenau, As classificadas são', as segaiii'
tes: Futebol Suíço Veteranos Weg Motores ·(JaIa.guá)
e Fundição Tupy (Joínville ..Futebol de Salia - Em"
braco (Jlle) e Weg Motores. Vollbol M .- Consul [Jlle]
e Marcatto (Jaraguá). Vollbol F - Bmbraco (Hte)
e Klimmek (S. Bento). Dominó M'· Consuí (Jlle}

'.

e

Oxford '(São Bento) Tênis: de Mesa F - Tupi' (S. Bento)
e Klimmek (S. Bento). Tênis de Mesa M· :Ri'gesa
"B" e"S" [Canoínhas]. Bolão M -

' Bola 23 Weg MotO'"
res (Jeraguä) e Klimmek (S. Bento). Bolão F . Malwee
(Jaraguá) e Klimmek (S. Bento). Bocha M - Fundição
Tupytflle) e Weg Motores [Jaraguã]. Futebol de

Campo· Rigesa (Canoinhas) e Fundição Tupi [Jlle].
A promoção foi do Departamento Regional e ;do

Centro, de .Atívídades do Sesí de Jaraguá do Sul.

ventus, no' amadorismo,
foi diretor de 'futebel e

à ép�ca do profissiona
lismo, foi supervisor e

técnico. Atúàlinente
'

o

cupa '\1 vice�prestdência,
Como Chefe do' DME,

Raul é o responsável pe
la participação de JaTa
guá do Sul nos 'Jogos A·
bertos!, J ::>gos ;Regiöni'iiS'
e Microrr.egiohais" orga"
nizador de prov\1s cielis
ticas, de Pedestrianismo,
ruas do lazer nos bairros,
bem como do' Campeo
nato Varzeano, do Pe
ladão e da competição
de Caiaques. Rodrigues
�credità que com um

cartel de realizaçÕes ao

esporte local e 120m

propostas fofmai.g d� a

poio integrál. ao despor
to e .a outras. ativiqades
vitais \10 desenvolvimen
to de Jaraguá, o créden
c�a a ocupar uma cadiei
ra no Legislativo, CCí>p
fiando nO' apoio dos, a

nügos e desportistas,. pa
m a :$lla;.elêiçã9.

Te'rminou Copa Kohlba'ch: de Tê,oi's

.

Desportista tarimbado
e com larga folha de

'serviços dO esp0rte jara
guaense, Raul Rodrigues,
concorre a vereador
(n9 15.611), pelo PMDB.
tendo propostas interes
santes para defender na

Câmara, caso eleito, on

de prioriza, dentre ou'"

.
tras, a construção dta se

de própria que abrigue
todas as Ligas esportivas·
do município. Ele defen-
de também a volta do cultura e bem-estar so-

futebol prOfissional em cial", disse Raul.

Jaxl8.guá do Sul, seja o Dirigindo a' Divisão

Juventus ou qualquer ou- Municipal de· Esportes
tro clube, bem COliIlO tem há seis anos, Raul Ro'

proposta . de construir drigues já foi cronista

campos de futebol nos esportivo na Rádio Ja-

'bairros para o lazer e raguá, ocupou diversos

entretenimento, colaba. cargos na então Liga
rando com os clubes me- JaI\lguaerise de Despor-
nos favorecídos. "IstO' tos, como vice-presiden-
nos comprOmetemos a te, diretor técnico e de

I u t \1 r na Câmara,. expediente, árb��rp,
não nos omitindo de membro da JDD, tertdb
estarmos vigilantes nas 'sido também o primei-
demais necessidades ba-·. To vice-presidente da

.

'siCas do. Município, ('('''
.

Arweg, na chapa oe Vi- ..

mo a educa;:ão, saúde' cente Donini. No Ju-

A ' IV Copa Kohlbach de Tênis teve o seu sncer

ramento no sábado, dia 5" marcado pela. vitória de
César Kíst sobre Júlio Góe� no torneio quadranguler
promovido pele Kohlbach. César Kist venceu ao

veterano Júlio Góes por 6x2 e. 6.x4 numa .partída
que durou mais de duas horas, no C. A, Baependí,
Pela manhã, .'Júlio Góes. havia- vencido a Rafael Rei"
chow por 6x3 e 6x3 e César Kist e Marcus Vinicius
Barbosa pör 6x3 e 6x4.

Os vencedores da Copa Kohlbach, nas. nove cà
tegorías, foram: Masculino "A" Wanderley Modo
ro e "B" Sérgio Murilo. Feminino "A" Florilda po
nini e 'B" Sandra Mello. -De 14 a lS. anos masculi
no Marcondes Silva e feminino, Kátía Kohlbach., A
té 14 anqs masculino Dalton Luerders e no femini
na Verônica Paciello. çategori,.Çi duplta� ,ina�çu.ino
Cláudio Doege e Sérgio Pereira., ,. , ,
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Is'llotaciesde Flá,i.J'lo$e 'FestivJll. �e 'Teatri mDvimeltl esW'ànlaU �a reliäl
.

-.:"
. _. ,_ O -lCM" recOlhido: �0f-Jaraguá- -�ijl!-,..em."__,. '" � Fun�a9ão Cultu-. ten. Colégio Roland

outubro, atingiu a Cz$ 1.105.845.518,66 que corres- 'f�l Cie :faTltgua -d<? ,Sul r�" '''Dörnbus't1'i;"'Colé-gio'' He-: "'''-'''''''''C'a''lp'I"nh,aponde a um aumento de 594,3% sobre outubro do hza de 17 a 19 do cOIrén"' leodoro Borges,
.

Escola

ano passado. que foi de Cz$ 159.267.787,80. O a- te, o 29 Festival Estu- JOão Romário Moreira,

cumulado de janeiro a outubro/Bê soma Cz$....... dantíl e Mostra de Tea-, Colégio Lauro Zimmer- "t'pa,e
-

Hoe;1
"

4.946.943.556,63 e o do mesmo período. no exer-
tro de Jaraguá do Sul, mann, Colégio Holan

cicio passado, Cz$ 898.397,.691;66, OU seja, uma cujo principal objetivo é do Gonçalves e mostra

elevação de 450 por cento. E lá continuamos nósl .

segundo o corrdenador com o Grupo Moyimen-
_ Aportaado na redação um calhamaço com �rlos Cez�r Hoffmann. tus in Actus Cenicus

mais de 200 cópias xeJ.ografadas de documentOs' e
transíonné-te numa (Joínvílle].

relatórios do Grupo Especial de Auditoria' do Tríbu- grande oficina,' onde os

nal de Contas dQ 'Estado, sobre a admínístraçãc me-
alunos, além de desem

nícípal, onde o auto-denominado "Grupo Honestída- penharem o papel de a

de e .Dignidade para () futuro de Jaraguá do Sul" �?res e os profess�res de

assínala "irregularidades" apontadas pelo TCE. De- diretores, mostrarão a

'zeoas de cópias foram distribuídas.
uma platéia estudantil

, "

'

� Estamos há 72 horas' das eleições. São os �uas _ experiências em

,,_,momento� decisivos, a arrancada final pare a con- junçao com .es peças a

quísta dos eleitores indecisos, a esta altura um .nú- pre,sentadas". O Festival

mero ainda expressive, segunde \lvaliações. É hora terä lugar no Sindicato

de usar o gás final da corrida eleitoral. .E o tUdo OU
do Vestuérío e no prí

nada, que pode valer um mandato de quatro anos
meiro dia apr�sentam

.
ou fíoar amargando uma derrota e o consolo de que

se a Esc<;la Alberto

"valeu como experiência".
Bauer. Colégio �Divina

,

_ No dia 16, no Sesi, começa a apuração. Providência, Colégio Ho-

Primelr.unente Corupá e, seguídamente Jaraguä. A Iando Gonçalves,. Esco

barca, do, atracadouro das urnas partirá. levando so- Ia Ilha da Fígueira e

nhos e frustrações, de um mandato eletivo. Para mostra com o Grupo Te-

muitos, vaí começar a dor-de-cabeça para cobr1!r atral Alpha Vaca; no dia

Afpapagaios e periquitos" feitOs para filianciar a
18, Colégio Julius Kars-

campanha. Em Guaramirlm, a apuração Inteía-se tam
bém no dia 16, no Ginásio RodoJlio Jahn.

- Mário Müller, o conhecído "Mário do Ci
nema", é veterano em apurações eleitorais ..Está há

,

42 anos 'servindo a justiça como secretário gera}, o

que é garantia de trsnquílídade ao trabalho. -

O apetitoso vencimento de um iVereador em Jara

guá, de outubro, somou Cz$ 420 mil. Mais de cem

.

candidatos perseguem uma das 15 vagas existentes.
São SÓ maís três dias, depois ...

- UIQa verdadeira "operação varredura" vem

sendo realizada pelos candidatos. :E o corpo-a-corpo
flnal, em busca dos indecisos. O que se conclui des
ta eleição é que não se fazem,maís candidatos como

antigamente. Politícos de verdade. Salvo as exce

'ções, tudo 'hoje gira em torno do Interesse pessoal.
Por isso tamanho desencanto do eleitor. Vamos ver

a resposta nas urnas.
- Muitos partidos ,e candidatos deixaram de

instruir os eleitores de que o voto não' é maís vi:p.- ,

culado. Tanto faz votar no candi<fu.to ã. pr:efeito de

um partido e a vereadOr de outro OU vice-versa.
Este detalhe é importante.

- Foi quente o debat� entre' os candidatos,
transmitido ao vivo dos estúdios da Rádio Jaraguá,
na tard� de quinta-feira Em algumas oportunidJades
o clima baixou, no entanto, foi excelente. O eleitor

que tire as conclusões.
,

- No mínimo original o slogan de Clemente
Mannes: Se quer se enular ... vote nulo!. Se quer
futuro negro ... vote em branco!. Se quer' ser vo-

cê .... vote no PT.
.

CA!'á SASSI:
,

.

Energia-com gosto de café.

NO sábado, dia 19,
Escola Alberto Bauer,
Escola Anna Töwe Na

guel e, no período da tar

de, Grupo Ateatroz Nu

te (Blumenauj e Grupo
de Teatro da SCAR.
A Kohlbach S. A. empre
ta apoio cultural e co

laboram também a' Pre

feitura, SCAR, Ucre, Im

prensa, Henipe, Raeder
Plásticos, Artema. Ma
lhas Vila Nova, Loni
Mar Malhas e Jeans,
Marchítex, Paníflcadora
Rio Branco, Chocolate
Caseiro Caprice e Re

lojoaria Lanznaster.

Festival· de Mágicas· no A. Müller
-

"

O Ginásio de Esportes
"Artur Müller" será pal
co neste domingo, dia
13, do 19 Festival de Má
gicas de Jaragua do SuL
que pela vez primeira
reunirá mágicos famosos
como Los Failugi, Silker,
Hermes, Lobsang, Kelart
Müller, De Luca Karlus e

Bínder, inédito também a

nivel de Santa Catarina.
Jacó da Silva, o mágico
Sílker, está organizando
a promoção, que tem
o apoio da Fundação Cul-

Inaugurados

tural e Secretaria de Edu

cação, Cultura, Esporte e

Turismo.
Além do mergulho no

mundo do sonho e da
íantasías, os espectadores
assistirão shows cl du

plas sertanejas e palha
ços. Ao preço de Cz$
500,00 OS ingressos estão

.

a venda �ntecipadamen
te na Rádio Jaragué, Lo

jas Hermes Macedo e

Discoteca Zehnder. Ou no

día do Festival, na porta
do GinásiÇ>.

os Centros Sociais
A Prefeitura inaugu

rou, esta semant1, dois
novos Centros Sociais
Municipais. Na qUinta
feira, o Centro Social
"Gertrudes Kanzler", na

Vila Lenzi, com 186m2,
idêntico ao da

-

Vil� La
lau, com' custo' de Cz$
18,6 milhões e, ontem, o

Centro Social "Wolfgang
. Weege", na Barra do Rio'
Cerro, com 1.200m2, custo
de Cz$ 120 milhões, com
plexo que reúne além da
creche, um pré-escolar e

unidade sanitári\1.

Neste sábado, no A

gropecuário, o prefei
to Durval Vasel entre

ga a treze escolas muni

cipaisl l\lboratório de

ciênci�s (módulos rurais)
vara uso aos alunos de
la. a 4a. séries. O custo
é de Cz$ 20 milhões, re

passados pelo Ministé
rio da Educação. Vasel
informou que segunda
feira será pontó faculta
tivo nas rep!B.rm;:ões mu

nicipais, em 'vista dos

preparativos dos locais
de votação para o dia 15.

As APAEs de Santa
Catarina iniciaram no

día 7 de novembro, a

campanha anual "APAE
NOEL", que encerra-se

no dia 30 de dezembro.
Trata-se da venda de

bilhetes, ao custo unitá
rio de Cz$ 1.500,00, con
correndo a três automó
veis Gol CL zero quilô
metro. O sorteio será
no último dia do ano e

na próxima edição o

"Correio do Povo" en

cartaré éartel:as nos jor
nais dos assinantes de

Jaraguá do Sul, para pa
gamento no Besc, Caixa
Econômica Federal, Bl\l
desce, Bameríndus OU

Meridional.

E que a APAE de Ja
raguá do Sul recebe re

torno de um percentual
sobre o montante de bi
lhetes vendidos na cida
de. A diretoria da A
PAE local informa que
possui em sua sede (ma
José Emmendoerfer 328),
cartelas já quitadas, que
díspensa o pagamento
nos bancos, para ven

da ..

Telefone
Comerei,al

Vendo em Jaraguá do
Sul. Instalação ime
diata. Preço: Cz$ ..

1.800.000,00. Tratar Fo
ne 72-2000.

ALMANAQUE
ABRIL 89

A enciclopédia em!

um volume está co-
. memorando. 15 anos.
Debute com cultura.
PAPELARIA GRAFI
PEL LTDA. (ao lado. da
Prefeitura) - Fones
72-{)972 e 72-0137.

Faça sua empresa chegar
ma16 longe. Anuncie no

"Correio do Povo" .

. ,

'ara Prefeito - VICTOR BIUER
It: 11

'P,ara :, V1'ce' - Aldo Adular Maul
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Democrático Social
A, experiência do passado a serviço do f u t u r o.

NA DÚVIDA r: VOTAR COM A CERTEZA. VOcê sabe I
,

. f � .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




