
Os novos prefeitos do Vale do Itapocu
Os seis municípios do Vale do

Itapocu conhecem os novos adminís"
tradores. que assumirão seus cargos
no dia 1.9 de janeiro de 1989. Em
cinco municípios o comando. perma
neceu com os partidos que estão no

poder e coligados e em Guaramirím,
o PDS cede o poder para o PMDB.
Jaraguá do Sul deu vítóría acacha-

pante para ,Ivo Konal], do PMDB; em

Corupá deu Ernesto Felipe Blunk
(PFL/PDS). em Massaranduba Dâvío
Leu (PFL/PDS). em Schroeder Ade
rnar Piske (PDS), em Guaramirim An
tonio Carlos Zimmermann (PMDa/
PFL) e em Barra Velha, José Brugna
go do PDS.

teu é o
I

. novo prefeito de Massaranduba
Piske eleito, em

.

Schroeder

Dávio
sor de Zeferino Kuklins
kí, a partir de V? d� já
neiro . O seu vice e Rai

mund Zimdars .

De "um total de
. 5.589

votos válidos pare pre
feito, Dâvío Leu, que de
1977 a 1983 foi prefeito
de Massaranduba, somou

� .439 sufrágios, contra
2. 150 do peemedebista
Ralf Reinke, diferença
de 1 .289 votos. Dávío
nas 35 urnas de Massa
randuba- recebeu 61.53%
dos votos vâltdos e Rein
ke '38.47%,. Registrou-se
um total de 1 ;-149 votos
em branco e 76 anula
dos. Com e!ita votação,

. Dávio Leu será o suces-

A unificação PFL' PDS
de Massaranduba eiegeu
a maioria dos vereadores
que dará sustentação ao

novo prefeito: OlíviO
Buzzí, Jacob Kasmírskí.
Arthur Keunecke, Real
dino Moser e João Car
los Martins. O PMDB e

legeu Lino de Prá, Mério
Sasse, Abílio Zanottí e

Donato Petry .

Blunk substitui Melchert em 89
Com uma díterença de 274 votos, Ernesto Fe

lipe Blunk/ José Norberto Müller são os novos pre
feito e vice de Corupé . O resultado final das 26 ur

nas foi conhecid-, já na tarde de quarta-feira, no

Centro Esportivo do Sesi em Jaraguä .do Sul. onde
processaram-se e.s apurações da 17a. Zona Bleítoral.
O prefeito eleito Ernesto Felipe Blunk recebeu 2.594
sufrágios e o seu adversário Adelíno Hauffe (PMDB),
2·320 votos. Em Corupá _

votaram 5.849 elei-
tores, com 859 votos em branco e 76 nulos para.

prefeito.

A coligação PDS/PFL fez a maioria na Câma
ra de Vereadores: pelo PDS foram eleitos Pedro Al
ves, Alfredo Bosse e Herbert Arno Mohr e, pela
PFL. Luiz Cieply e Wigando Millnítz , O PMDB ele
geu Lui-z Carlos Tamaníní. Antonio Vicente Tureck.
Luiz Carlos Malmgrem e Herrmann Suesenbach co
mo vereadores, a partir de 1.9 de janeiro.

Schroeder foi o primei
ro município da micror

região a conhecer seus

novos dírígentes. a par
tir de 1989. A vitória da
dobradinha Adernar Pis
ke/Ademir Fischer. do
PDS, consolidou a li de

rança do prefeito Aldo
Pasold. 'que elegeu o su
cessor. Ela recebeu 1·678
votos, centra 806 deposí
tados pera Guísela Stei
lein Ristau. do PMDB,
dando uma diferença de'
872 sufrágios. Os votos
em branc-, somaram 561
e os nulos, 25.

O PDS fez maioria ab
soluta na Câmara de Ve
readores: seis. Foram
eleitos Nivaldo Lombar
di, Harí Zerbin. Cândido
Walz. Tngo C. Volles,
Arno Döge e Valéria
Fischer. O PMDB elegeu
Hélio Ronchí e Bruno
Muchalskí e, o PFL. Híl
mar Rubens Hertel.

CELESC INAUGURA

UNHA (Leia na pág, 03)

Com 16.998 votos

(56,99% dos 29.445 vo

tos válidos), Ivo Konell
é o novo prefeito de Ja

raguá do Sul para os

próximos quatro. ano�.
confirmando as pssqur
sas que indicavam o seu

favoritismo. Victor B�u

er. do PDS, somou 8.1�6
votos (27,63%), Altevír

Fogaça Júnior 2.244 vo

tos (7.44%), Sávio Muríllo
1 .264 (4,22%' e Clemen
te Mannes 1. 107 votos

(3,71%), números estes
totais e oficiais. A

diferença de Konell para
Bauer. seu principal opo
nente, foi de 8.802 su

frágios.
A vitória de Konell

esteve estampada desde
a abertura da' primeira
urna. Para o prefeito
Durval Vasel. responsá
vel direto pela eleição
de Ivo. "o resultado da
inédita e estrondosa vi
tória foi devido ao tra
balho de equípe. a uma

campanha bem estru
tura e, principalmente,
reflexo da nossa boa
administração. Vamos

.

entregar a Prefeitura em

boas mãos, respaldado
pela maioria da popula
ção". Vasel afirmou ao
final das apurações que
não encerre por aqui a

carreira política. pois
. tem intenção de concorrer
a deputado, seja estadu
alou federal. E há quem
garanta que vá ser apro
veitado pelo gov�rnador
Pedro Ivo, assumindo u
ma Secretaria de Esta
do.

O. deputado Adernar
Duwe, eleito vice-prefei
to, afirmou que o

.

elei
tor jaraguaense é inteli
gente e soube votar. "O

Durval deu o exemplo
e nós vamos fazer uma

grande admínístração- não
tenham dúvidas", disse
Duwe continuará exer

cendo o cargo de depu
tado, para ser o elo de

ligação entre o Governo

e o Município. "onde,

tenho certeza. Pedro Ivo

vai. nos reconhecer".
KONELL,
O NOVO PREFEITO
O prefeito. eleito Ivo

Ko�ell disse que irá con

tínuar o trabalho da a

tual administração, da

qual e o Secretêrio de

Administra,ção, Fl';nanças
e Bem-Estar Social, pri
orizando as obras de in

teresse de comunidade.
Com experiência admí
nístratíva, Konell consi
dera-se apto a realizar
um grande governo. Ele

elogiou a atuação do
PMDB. como um todo.

que propiciou \1 grande
resposta nas urnas. "uma

diferença que sepultou
politicamente o nOSSO

maior adversário,' Victor
Bauer. cujo partido a que
pertence, através de di
versas manobras sórdí
das tentou nos atingir.
O povo deu a respos
ta" .

VEREADORES ELEITOS
Oficialmente OS novos

vereadores são: Adernar
Winter. Balduíno Raulino.
Luiz Alberto Oechsler.
Guida Bruch" Heins Rae
der, Almiro Farias Filho,
Marilze Marquardt, Ál
varo Rosá e Heínz Thei
lacker (PMDB); Evandro
Tomazíní Líscano. josé
Gilberto Menel e José
Ramos de

: Carvalho
(PFL) ; Luiz Zonta, Áldo
Pavanello e R e n o

.
Schwartz (PDS).

ZIMMERMANN VENCE EM GUARAMJRIM
Foi conhecido quínte

feira à noite o novo pre
feito de Guaramírím . É
Antonio Carlos Zimmer
mann, que tem como vi-
ce Francisco Herbert
Schork, da coligação
PMDB/PFL que recebeu
3.564 votos (55.07% dos
votos válidas), centra
2. 709 votos de Salim De
quêch (41,86% do total),
do PDS e, 199 votos da
dos a Jaime de Amorim.
do PT. Votaram 8.488
eleitores � houveram
1.919 votos em branco e
95 votos nulos, para pre
feito. A diferença pró-

. Zímmermann foi de 855
votos, ele que•. nas elei
ções de 1982, perdeu a

NOVOS PREFEITOS, NOVOS VEREADORES, NOVAS RESPONSABILIDADES •••
VAMOS 'tRABALHAR JUNI'OSI.

eleição para o atual pre
feito José de Aguiar, por
menos de 50 votos.
Para a vereança. o PT

e o PFL, com a legende,
fizeram somente 299 e

475 votos, respectiva
mente. não elegendo ve

reador. O PDS. pata
vereador, fez 3· 171 votos
e o PMDB 4.022 votos.
O PMDB conquistou seis
cadeiras no Legislativo,
representado por João
Vick, Valeriana Devígíl
u, Nilson Byllardt, El
mo Bublítz;' Francisco de
Souza e Antônio Strínga
ri e o PDS fez três vere

adores: Ilson Gírola (Pin
guim). Valdir Vick e Jo
sé Dorívaí Bízatto ,

ARTIMI
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r- POR DENTRO
- CHURRASCARIA PA
VANELLO: o atendimen
to do Aldo,

-

proprietário
da casa merece os cum

mentes, não deixando na

da a desejar às grandes
casas das capitais. (êta
churrasco esperto tchêr.]
- CEUNA PEREIRA _.

excelente profissional,
cheia de otimismo vai
transíormando o visual
de muitos, produzindo
penteados maravilhosos.
(Com quem entende não
se brinca). Sucessos!
.:,.... DRA. NARA BERTOL
DI - cirurgiã . dentista,
recém chegada em Jara
guá do Sul . vinda tle
Timbó, receba nossa hos
pítalídade, e desejamus
sucesso.

.

(Quando ela
trabalha, to::lo c .undo fi
ca de boca aberta).

UCRE .�-. A 19.a U-

parabéns. .

.

- ASSOCIAÇÃO JARA;'
GUAENSE· DE AMADO
RES DE ORQutDEA
está se realizando até o

día 23 de novembro a

la. Festa da Orquídea
e do Verde. no pavilhão
do Agropecuário, vale p
visita.
- POR FORA
- POR FORA
- POR FaRA

CLUBE ATúlTICO
BAEPENDI - A Direto
ria Social do C. Á.· Bae
pendi, após minuciosa
análise do seu calendá
rio, decidiu por suspen
der o Baile de Reveillon
deste ano, privando os

associados de pertrcípa-.
rem juntos da virada do
ano. (o negócio é pres
tigiar outro clube).
- Dr. ANTONIO ALTE
VIR FOGAÇA JUNIOR -

Quando do 'cl,ebate na

Rádio Jaraguá faltou.com
o respeito e. todos os

uníversítãrírs, da micror-
região, dizendo que nos

sas Faculdades eram "Fa
culdades de final de ex

pediente" e que a suá lá
no Paraná era a melhor;
(só que esquecersm de
Ih é ensinai concordância
verbal) .

Sociedade por dentro
.

e 'por fora Osmar Martins

Escola, o desenvolvimen
to da programação acon
teceu lila Sede Esportiva
e Recreativa Marisol,
com a divulgajção', dos
Vencedores, entrega de
premíos e no encerra

mento um boníto coque
tel. (O CORREIO DO
POVO esteve presente).,
- SCAR - Comemoran
do o día do Músico e

da M ú s i c a no

próximo dia 22 haverá
um concerto dos Profes
seres da Escola de Músi
ca, a partir das 20h. Es-

ta sem dúvida é uma ó
tima opção pera o final
de noite, e o ingresso,
custará somente Cz$ ."

300,00 (estaremos apoi
ando)
- COMENDADOR HEINS
RODOLFO KOHLÍJACH
- Troca de idade no

próximo día 23, que jun
tamente com a esposa
Use iniciou há quarenta
e tantos anos uma peque
na empresa, que hojs é
um dos orgulhos do Par
que Fabril Jaraguaense .

Ao comendador nesses

CRE convidando para
prestígíar o IV Festival
de Ginástica Escolar, que
será realizado no díe 25
de novembro, às 14h. No
Ginásio de Esportes Ar
tur Muller.
- MAURO E LENIR
KOCH - estarão partici
pando días 23/24 e

.

25·

'de novembro na Veneza
brasileira (Recife), da V

Convenção Nacional dos
Revendedores Volkswa
gen, Mauro «i�o diretor
admínístratívo da Mene
gotti Veículos e empre-

. sano atuante de nossa
cidade.
- MARISOL SIA - em

um brilhante trabalho
.

concluiu día 17, o proje
to Integração Empres·a/

Fatos, Gente &, Notícias
- Nossos cumprimentos ao novo prefeito de

Jaraguá: do Sul, Ivo Konell e esposa Cecilia, eleito
pela vontade soberana _!lo povo. jaraguaense no dia
15. A partir je 1.9 de janeiro passa. a governar o

município nos próximos quatro anos, sucedendo a

Durval Vasel.
� Paulo Arenhardt é o novo secretário do

Clube de Repórteres Políticos de Santa Catarina, cu

jo presidente é MOacir Pereira. Paulo é filho de, �u
bens e Seni Arenhardt, ecônomos do Clube Atlético
Baependí , .

.

- Candidato a vereador, vía coluna, cumpri
menta o Sr. Eugênio Victor Schmöckel. diretor do
CP, que mesmo convalescendo de delicada, cirurgia,
exerceu o direito do voto. FOi' uma atitude que
marcou.

,
---i O Grupo Teatral d\3. SCAR, encenara nos

dias 23, 24 e' 25 próximos, no anfiteatro da entidade,
sempre às. 20h30min, a comédia adulta "Quem �a�a,
quer casa", É uma boa oportunidade pera prestigiar
nossos valores-

- Parabéns a Dávio Leu (Massaranduba), Er
.

nesto Felipe Blunk (Corupä) � Adernar Píska (Schroe
der), pelas suas eleições como prefeitos municipais"
a partir de janeiro. O esforço foi válido.

. .

.

- De 24 a 27 de novembro, em Cuarapari, Es
pírito Santo, Cl 7.9 Congresso Brasileiro dos Jornais
do Interior e III Exposição de Matedais e Equipa
mentos pera Jornais, no Centro de Convenções de
Guarepari.

_

- Bastante concorrida, na noite de ontem, sex
ta-feira, a solenidade de entrega do "Prêmio RH-88",
ria SER Marisol. onde profissionais de recursos hu
manos e empresas forem homenageados.

�....,
• 'liil••

,Jeae eMa/na �.,:�,> �

Moda Infanto-juvenil para realçar a

. elegância de seus fHhos. Um carinho
.

especial para o seu bom �osto.
Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaragua do Sul L SC.

J61as, rel6glos, pulseiras, anéis, t'allanç�,
prataria, artigos em ouro e tudo o mais para

presentes Da

,

Relojaaria Avenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n° 9

PrêmiQ Talento
Catarinense de RH

• I

Jaraguá do Sul, por 1n
termédío de Milton An

tônio Schneider, funcio
nário das Indústrias Reu
nidas Jaraguá conquis
tou o primeiro lugar no

Concurso "Prêmio Talen
to Catarínense de Re
cursos Humanos/88", pro.
movido pela Associação
Brasileira de Recursos
Humanos-Seccional San:
ta Catarina. Entre os

vários trabalhos qUe con
correram, de todo o Estar
do,

.

Schneider. ganhou o

premio com o trabalho
intitulado: "Relações dê,
Trabalho: Motivação.
Participação; Manipula
ção" . Nossos parabéns
ao Talento . Catarinense
de RH/88.

Loja
Mamãe Coruja

A melhor opção em artigos infanto-Juve
nis e bebê para a estação Primavera-Verão.

R. Rio Branco 168 - Jaraguá do Sul - Fone 72-,0695
.

JOIAS - RE1.0GIOS - PRESENTES
.

>,

ENCADERNADORA

RELÓGIOS

PRESENTF� -LIVROS - REVISTAS - NOTAS FISCAIS-
-TRABALHOS ESCOLARES-
CARD�PIOS. E OUTROS

SEMPRE O MELHOR PRESENTE
-Marechal Floriano nQ 29 - Fone 72 - 1911

RUA SÃO PAULO, 114,(Pr6X. a antiga eyrus)
JARAGUÁ DO SUL· se Faça sua empresa chegar

mais 'tonge, Anuncie" ne

"Correio do Povo"..

COl'in!)oso· Oro.Cant"ICom.erciàf'S/C Ltda.
CORREI�O 00, POVO

V'A R I G
, Rua .Cel.. ProcÓpio-Gomes' ·290· Fqne 12 ,.,0091

Jaräguá do Sul - SC

A ROUPA INFANTIL

Avenida Getúlio Vargas, 97 _ Jaraguá do Sul

.,1 '. "

•
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'. Ç�lesc inaugurou Linha de Transmissão Ililville - larallA di ··
..Sul, �

Os municípios de Ja

raguá do Sul, Schroeder.
Guaramírim e Corupátêm
a sua disposição, desde o

dia 11 de novembro, sex
ta-feira maior quantidade
de energia de melhor qua
lidade e cl maior confi
abilidade. A melhoria,
que beneficia a mais de
23. mil consumidores, SÓ
foi possível com a cons

trução da Ún�a de
'Transmíssão Joinville-Ja
raguá do Sul. A' obra,
com :)'0 quilômetros de
extensão e Com capací
dade 'para' transportar

26.600 KVA {quílovolt
ampére, vai permitir que
\i Celesc atenda a todos
os pedidos de novas liga
gações e solicitações de

ampliação de cargas.
Além disto, dentro em

breve ela atenderá !a

Subestação da WEG -

a

maior indústria de mo

tores compressores da

América Latina - e tam

bém a Subestação Guara- .

míním, Com esta J inha
também serão beneficia
dos os municípios de
Joínvílle, 'São Francisco
e Pirabeiraba, que terão

Rotary e o Hatai da Criança Pobre
o Rotary Club de Ja

raguã do Sul, pelo trigé
simo-quínto ano conse

cutivo vai realizar o Na
tal da criança Pobre,
que consiste na distribui
ção de brinquedos, doces
e guloseimas a maís de

.

mil crianças filhas de Ia

mllías carentes, previa
mente inscritas e tría
das. As inscrições acon

tecem neste domingo,' às
8 horas, no salão de
festas da Igreja Matriz

São Sebastião, podendo
participar crianças de 1

a 10 anos incompletos,
junto com as quais de

verão ser apresentadas

as certidões de nasci
mento.

A entrega das senhas
está marcada para o dia
10 de dezembro, tam

bém no salão de festas
da Matriz e a entrega
dös pacotes, no dia 17

de dezembro, nas depen
dências dQ Colégio Divi

na Providência. Estima
se que em torno de mil
e quinhentas crtanças sé
rão beneficiadas, este
ano. Encabeçam a pro-·
moção os rotarianos Dor
val Marcattn e Dietrich
Hufenuessler, encarrega
dos da comissão.

a carga do seu sistema
elétrico taHviada.
Para comportar a Linha

de Transmíssão, a Celesc

teve que ampliar .a Su

bestação Jaraguá do

Sul, obra também inau

gurada na sexta-feira.
O investimento da em

presa na Linha foi de

217.758 OTNs e na Subes

tacão foram gastos mais

112.872 OTNs, totalizan
do 330.630 OTNs. As o

bras foram [níciadas em

março.
AINAUGURAÇÃO
Foi rápida e sem maio

res cerimônias a soleni

dade de inaugurtação do
melhoramento na área e-'

nergétíca para . Jaraguá
do Sul e regi,ão. Para o

presidente da Celesc, No

gert Wiest, o quadro !an

teríor era incompreensí
vel e concluiu-se pela
construção da linha e

ampliação da subesta

çãO, "a grande obra que
a região merece". Wiest

disse que o custo atingiu
ta Cz$ 1 bilhão 300 mi
lhões, o que correspon-

. de a 300 salas de aula

"e está tudo pago". Na

prOxlma semana - disse
- a linha e a Subestecão
serão energizadas, o que

garantirá o suprimento
para os próximos dez

MuniCípiOS conhecem índices de' return o para 89
A' Secretaria da

Fazenda do Estado
de Santa Catarina, divul

gou os índices oficiais e

deíínitivos do retorno
do ICM vara o exercícto
de 1989, calculado sobre
o ano base de 1987. A

microrregião do Vale do

Itapocu participa com

5,11223% do total do Es

tado, assim divãdidos:

Barra Velhta 0,08326, Co

rupä 0,21641, Guarami
rim 0,354:)'4, Jaraguá do
Sul 4,12368, Massarandu
ba 0,26203 e Schroeder'
0,07251.
O movimento econô

mico dos. municipios
que integram a Amvali.
somOu, no !ano passado,
Cz$ 19.451.678.182, dos

quais Cz$ 2.401.863.080

do setor agropecuário e

Cz$ 17.049.815.102 da
indústria e comércio.
Barra Velha . :pa,rtilCipa
com Cz$ 321.824.601, Co
rupá Çz$ 813.956.506,
Guaramirim Cz$ .

1.308·254.827, Jaraguä do
Sul Cz$ 15.152.498·717,
M'assaranduba Cz$ .....

974.100.305 e Schroeder
Cz$ 281.043.226.

!

.,

anos, pelo menos.

O empresário oswaldo
Pereira, repres.entB.nte
da Associação Comerei
aI e Jndustrial. agrade
ceu

.

em nome cita classe e

da comunidade o bene
fício, que deixou de ser

preocupaçã., para o cres

cimento da cidade, em

todos os setores. Também
'""

. agradeceu o prefeito
Durval Vasel. em nome

do município que dirige

� des municípios bene
'.fici�dos. IWtpe)l :atençã,b
do Governo do Estado E\
da Celésc em ter rssol
vido à questão em �ãö
pouco tempo", A impor'
têncía da obra foi. regís'
trada também pelo de
putado Adernar Duwe,

representante do gover·
nador Pedro Ivo, para
quem o Governo do Es

tado trabalha e realiza
obras, sem propaganda e

alarde·

Feri pro grama pós·grad,uaçàa el RI
A Fundação Educacío

nal Regional Jaraguaen
se, em convênio com a

Escola Superior de Ad

ministração e Gerência,
está programando pare o

segundo semestre do pró
ximo' ano, o curso de

"Especialização eru Re

cursos Humanos", a nível
de pós-graduacãc. bus

cando suprir as necessi
dades que se apresentam
neste campo: junto us

empresas locais. Pela
sua importância, o curso

Gf..verá aH!1!?:� plenarnen
tc com o.'; obietívos a

que se pr rpõc .

"Atualízacér, em Rela
I,ões Organízecíonaís é
outro curSr} programado
pela Fer], par.'! inicio no

dia 04 d- março do ano"

ove-vem. Ele se destina
a secretérías-executívas e.

o período de inscrições
vai de 2 t de ilOVem'JTO
l' 01 de .j!�zem!)r() e as

ii atrículas dr. I f) de de
zembrn d Iü de Janeiro
de 89.

Senai oferece curso de desenhista
Ö Senat Centro de Trei

namento de Jaraguá do
Sul está Com inscrições
abertas para o curso de
Desenhista Mecânico,
com duração de 840 ho
ras, <1Ue correspondem
a um ano letivo. As aulas
serão no período matuti
no de 1989 e Q teste de
seleção será no día 12 de
dezembro, às 8h ou às
Bh30min . O diretor do
Senai. Alcino de Araújo,
lembra que a Lei n. 9

.

31.546, de 06.10.52, que

trata sobre a obrígatorí
edade das empresas in
dustríaís em manter
menores aprendizes nos

cursos de formBição pro
Iissíonal, bem como das

, vantagens de investir no
\ treinamento profissional
benefícíando-ss ainda dos
incentivos físcaís, confor
me a Lei n? 6.297/75.
Maiores informações po
detão ser tornadas com

a orientadora .educacío
nal Solange Mendonça.

Exames Supl1elivos começam quinta
Os 302 candi.datos il1S

critp� para os Exames
Supletivos dE.' 1'<? e 2.'1
Graus, na. t!h. TleRE,
farão as provas nta pró
xima semand, em depen
dências do Centro hiter- A cooFdena.ção dos Su
escolar de 1.9 Grau "Má- pletivos lembra aoS' can
rio Krutzsch". No dia didatos que é necessárin
24, a partir das 8 horas, uma antecedência mini
prov\1s de ciências físicas' ma de meia hora antes
e biológicas e história pl do início das provas, mu
Os 19 e ')!! graus e língua· nidos do cartão de iden
estrangeira moderna pa- tificação, carteira de iden
ra o 2.9 grau. Dia 25, tidade origin�al' e' : ca

língua portugues\1, lite- neta esferográfica' á.zul
raturii brasileira e geo- ou preta .

.

Dê a :::eu amigo um p(�Ej'e '�ue lembre o ano Int�-�ro.
Dê umat, asslnatu��.�1JD·'··Correl0 dó' Povo". �I .

Cz$ . 3.0"0,00 k
__&a��"""""""""�""�"�I··_

_ > �· ... ,;... iti"�-:"�';'·iJ<l:i:;, ..r

grafia e, no dia 26, ma
temática, organizaçãQ so

cial e política b�sileira
e educação moral e ·cívi
ca, para os dois graus.
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Edital 16.:j�3 de 08.1L88
Almir Wanderlei Satler
e Claudete Marquardt
Ele, brasileiro, solteiro,
mecamco de manuten

ção, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e re

sidente na Rua Bertha

Weege, 1.497, nesta ci

dade, filho de Sílvino

S1tl�r e Ü)urdes Kanis

Satler. Ela, M brasileira,
solteira, industriária, na

tural de Maripá-Palotina-
.

MAROOT ADEUA ORUBBA )" D'UU .. "n.T "

Paraná, domiciliada e re- ,IIItro Civil do 19 Diatrito da Coaw�J'I.L'I. Oficial!io RI;.

sídente em Rio Cêrro I, ���s:�t&riaa. Brasil, faz �;. que-::'�� :;
neste distrito, filha de habilitarem J)&fa c:�?'::_� pela lei. a fiJIl de 10

Norberto Marquardt e

Edeltrudes Marguardt -
Ronaldo JOSé Tepassé e

Edital 16.354 d� 08.11.88 Tânia Mara Karsten

Edvlno Eing � Salete Ele, brasileiro, solteiro,

ANIVERSARIANTES ,,' Souza
almoxaríre, natural' de

Ele," brasileiro, solteiro, Guaramirím, neste Esta-

auxiliar de escritório, do, domiciliado e resi-.

natural de Rio do Cam- dente na Rua'
-

Professor

po, rieste Estado, domí- Urbano Teixeira da Fon

ciliado e residente na s�(.\l, 1630, nesta cidade,
Rua Frida Pisck Kruger-

. filho de Rudolfo Bernar-

06, na Barra do Rio ce- do Maria Tepassé e Ra

ra, neste distritQ, filho sa Safanellí Tepassé- E

de Leopoldo 'Eíng e Ire- Ia. bresíleíra, solteira, se

ne Eing. Ela, brasileira, cretäna. natural de Ja-

solteira, costureira, n�- raguá do Sul, domícílíe-

tural de Rio do Oeste, da e residente na Rua

neste Estado, domicilia- Bernardo Dornbusch,

da e residente na Rua 16:)'0, nesta cidade, filha

Adolfo Augusto Alfredo de Aroldo Karsten e Da

Zíemann- 584, nesta cí- vína Pagenellí Karsten -

dade, filha de Arcízo Edital 16.358 de 09.11.88

Souza e Lorena Sou- Adilson Batista da Ga..

Z\1 -
ma e Terezlnha de Lí-

Edital 16.355 ee 08.11.88 ma

Nacíldo Reinke e Marli Ele, brasileiro, solteiro,
Holz operário, natural de Ju-

Ele, brasileiro, solteiro, carí, em Bahia, domící-

operário, natural de Ja- líada e residente na Rua

raguá do Sul, domicilia- Epítäcí-,
-

Pessoa, 1559,

do. e residente em Rio da nesta cidade, filho de

Luz II, rieste distrito, fí- Averaldo Miguel da Ga-

lho de Ervino Reinke e ma e Anita Batista de

Alzira Knieger Reinke . Oliveira. Ela, brasileira,

Ela, brasileira, solteira, solteira. cabeleireira, na

cperári\i, natural de Po- tural de Cornélia Procó

merode, neste Estado, do- pio, Paraná, domiciliada

miciliada e residente na e residente na Rua Epi-'
Rua Dona Antonia, 130, tácio Pessoa, 1559, nesta

nesta éidade, filha de cidade, filha de Pedro

Gerhard . Holz e Anita Manoel de Lima e Lau

Holz - rind� paulina da Silva ,_

Edital 16-.356 de 08.11.88 Edital 16.359 de 09.H.88

Cópia recebida do mrtó- Ivo Bettoni e Rasane
rio de Guaramirim-SC Margarete Dallabona I
Clemente Mannes e So- EI b Ie, rasi eira, soIteiro
lange Ana Veiga Dec- bancário, natural de Luí�
ker Alves, neste Estado, do-
Ele, brasileiro, solteiro, miciliado e residente na

advogado, natural de Rua Olbo Harry Hadlich,
Guaiamifim, neste Esta- 737, nestÇl cidade, filho
do, domiciliado e' "resi- de Leopoldo BE!:ttoni e

dente na Avenida Mare- Maria Matilde Schmitz
chal Deodoro da Fonse- Bettoni. Ela, brasileira,
ca, 1369, nesta cidade, solteira, professora, na-

filho de Simão Mannes
e Christina Maria To-

tural de Rio dos Cedros,

maselli Mannes. El'a,
neste Est\ldo, domiciliada

brasileira, solteira, se-
e residente na RUa Vi-

cretária, natural de Gua-
tório Pradi, 159, nesta

rammm, neste. Estado,
cidade, filha de Ardemi-

domiciliada e residente
ro Dallabona e Hilde-

BR 413
gardt Dallabona -

.
na , kml, n.9 739,
em GU\:lramirim, neste

Edital 16.360 de 09.11.88

Estado, filha de Pedro
Adão Alves De Liz e

Decker e Simiramis Vi-
Vilma. Valentihi

leIa Veiga Decker __;
, Ele, brasileiro, soIteiro,

Edital 16.357 de 09.11.88 operário, natural de Cu-

Cópla recebida' do" cartõ' ritibanqs. neste Estado,

rio de Guaramir.l�"'-''''',tíl1f
domiciliado e residente

,.,_"' :
.

na Rua Rio Branco, 260,

NASCIMENTOS·

10 de Outubro

Maycon, filhó de Ma

riovald.o (Kátia) RamoS

22 d� Outubr�
Kleiton. filho de Lauro

(Sal�te) Kleinschrtüdt
24 de Outubro
Giqvani, filho de, Ama

ríldc (Verena) Pereiraj
C,aroline, filha de Jose

(Mari�) Hencse: Daiane,

filh,a de Adelirio (Maria)
de Oliveira; Jéssíca, Ii-

'lha de Carlos (Rösali) Ro
drigues,
25 de Outubro

L� Cristina, filha de

Valmor l (Ida� GIlimes;
Vaml Jr-s filho de Vanil

(Juraci] Predíano: Ta

nana. filha de Laércio

(Dalva) Ramthum; Ma

rísteía. filha de Celso

(Elimbete) de Oliveira
26 de Outubro
Sabrina, filha de AI

íonço (Apolonia) Decker;

Michael. filho de Adilson
( (Marli) Gielow; Lucas. fi

lho de Luiz (Diva) Souza

21 de Outubro
Alice, filha de Abrão

lM�rinêes)' Balsãnelli;
Charles, filho de Líverto
(Marístela) Hansen ThaL

ze- filha de Egon (Rein-
.

traudt) Behling; Tiago,
filho de Antônio (Maríl
des) Dalpiaz; Daiane, fi

lha de Egon (Inês)
Münch
28 de Outubro
Jeferson, filho de Iria

(Odete) Ferreira; Fabi

ano, filho de Osmar (1-
sOlde) Rengel; Camilla,
filha de Mauro (Maria)
de Oliveira
29 de Outubro
Leandro, filho de Ro

que (Ida) Joaquim; Lua

na, fil� de Orlando (Le-'
onir) Junkes
30 de Outubro
Taisa, filha de Odair

(Marilen} Br�ssani; Gis

leine, filha de Moacir

(Marli) Pereira.
31 de Outubro
Edemilson, filho de

Tarcísio (Eleanir) Mau
nclO; Gabriela, filhá de
Osnildo (Eliane) Bor

chardt; Camila, filha de
José (Neusa) de Oliveira
01 de Novembro

Alessandr<!, filha de
Wolni (Rozane) Ribei,ro
02 de Novembro

Douglas, filho de Bru

no (Silvia) Lehnert; Tita-

,go,. filho d,�J�QlD'bJlris)
Heller '" "

".' - '/:
'

nesta cidade, filho de
Marcíliano Pereira de Liz
E! Leonina Alves Morei
ra de Liz. ElÇl, brasileira,
solteira, operária, natu
ral de Taió, nesta Esta
do, domiciliada e resi
dente em Ribeirão Cava
lo, neste distrito, filha
de Líno Valentim e Te
reza Valentíní -

Edital 16.361 de 09.11.80
Sebastião Victor Fanton
e Suell Freyner
Ele,

,
brasilalro, solteiro,

operaria, natural de Gua
ramírím, . neste Estado,
domiciliado e residente
na RUa João J\1nuário
Ayroso, 529, nesta cida
de,' filho de Alfredo Fan
ton e Marcelina Tome
lin Panton. Ela, brasilei
ra, solteira, índustríäria,
natUI\11 de Jaraguã do
Sul, domícilíada e resi
dente na Rua Victor Ro

senberg, 510, nesta cida-
. de, filha de Ilario Frey
ner e Jandíra Freyner -
Edital 16.362 de 09.11.88
Ivo Venturí e JD!_aci da
Rosa

.

Faze01 anos hoje: 19

sr. Rub�ns Nlcgluzzi
Sr. Pedro Eugênio Brug
nago (S. Paulo), Sra. 01-

ga-esposa de João LÚci.o
da Costa, Sr. Rudolfo
Bleich.
Dia 20 de novembro
Sra. Olga Henschel

Mahnke, Sra. Maria AI
b\1 Stínghen- sra- Otília

Zapella Alperstaedt- Sr.

Marcos Spengler (Curi
tiba), Sra. alga Stínghen.
Marca André Maser.
Dia 21 de novembro

Sr. Alfredo l3\1eumle,
Br. Alfredo Horst, Sra.

Ivone Mascarenhas Sckí
ba (Curitiba), Sra- Priscil
la Monaín Silva Moura

(Curitiba), João Maria

de Godói.
Dia 22 de novembro
Sra. Çecílía Karsten,

Sra. Esmeralda Schmitz
Vegíní. Sr. Camilo Andre
atta. Sra. Celina Winter
Bartel (Ponta Por,ã-MS);
Arminda Küsster, Srta:

Rogáti\1 Krüger, Orlan
do Panstein, Leandro
Karsten.
Dia 23 de novembro
Sr. Comendador Heinz

.

Rodolfo Kohlbach, Sra.
Sidonia Szils Gielow"
Sra. Odila Pirmann Sou
za; Sra· Zulmira Couti
nho Müller, Regin� de
Fátima Morbis.
Dia. 24 de novembro

Sr. Herbert Schneider,
Sra. Selma Bruhns (Join
ville), Jorge Nicolau
Black, IlanaMércia Stüpp
(Blumenau), Sra. Carolina
Freiberger;
Dia 25 de novembro
Sra. Ol.tarina HoÚer

dos Santos, Sra. Catarina
W. KHzberger, Alessan
dra Cristina dOs Santos,
Sra. Hermínia Tomasel
Ii, Sra. Oltqrina Scheuer.

Ele, brasileiro,' solteiro,
operário, natural de Taiõ,
neste Estadó. domicilia
da e residente em pstra

�a Növa, neste distrito,
fIlho dE! Ari Venturi e

Olimpia Maria Venturi.
Ela, brasileiI'a,

.

solteira,
do lar, natural de Jara�'
guá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Ervi
no Menegotti, 727, nesta
cidade, filha de Seb\1sti
ão da Rosa e Mercedes
da Rosa -

.

Edital 16.363 de 10.11.88
Urbano. Urbanski e Sale
te Lennert

Ele, brasileiro, solteiro,
estampador, natural de
Senta-Maria-Benedito No
va, neste Estado, domi
ciliado e residente na

Rua Francisco Hruschc

k�, nesta cidàde, fi,lho de
VIcente Urbánski e Ro
salia Urbanski. Ela, bra
sileiI\1, solteira, 00 lar,
natUral de Jaraguá do
Sul, domiciliÇida e resi.
dente' na Rua Francisco
Hruschcka, nesta cida
de, filha de Paulo Len
nert e Aldine Jäger Len
nert -

03 de Novembro
Luís, filho d,e Lauridr

(Osmarina) Soares; Mai
co, filho, _' de Fridolino
(Madise) Kanis; Thiago,
filho de Carlos (Jane)
Padi,lha

�espe1te trânsito. ,S.OO1OS todos responsa'veis 1
,

pe a segqrança.------�----����sinalização doa

L ú C i O
JaraguaEm

Av.
Junto Escolaae Forum

Vargas,
Fone: 12 - 0589

26 -- Fone: 12 - 1261
Autofrente

6etúlio
e a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_.

PAOIN:A:
Tr'

gh�tti e Luzia Wint,er
,.

RangheJ;ti.

A primeira turraa de
normalistas da Escola
Normal.Oi'\tina Provídên
cía. hoje Colégio Divina
Providência, reúne-se no

dia 26 de novembro pró",
xímo. pata um coquetel
de contretemízeção pelos
vinte e cinco anos de
formatura. Será nas de

'pendências do próprio
Colégio e deverá reunir

proíessores e alunes pa
ra Q reencontro. carre

gado de saudosismo e

emoção. de rememora

ção de Um tempo mar

cante na vida de cada'
qual. Foi .a prímeíra tur

ma de 2.9 grau (Norma
listas) do Díyína, Provi

dêncilli!e z�l<i'so e exem

plar est�bel�.cim,�:p.to de
ensino; prestes a comple
tar o seu, septuagésimo
ano de existência.
Os integÍ�tes da tur

méj. são; os seguintes: Ri
ca-rdo Peldens, Tito Flá
vio T.éixeirà, da FoÍlse�a.

.

A�zilda da Costa Bas
tos. Àriet'� Silva 'Müller.

Dagmar Rosa B�ck. Dul�'
ce Maria Satler Busareí
lo. Qusl1etd!l! ��!ç)l) _K!&!�- t •

se Schumacher, Elvira da
Costa Malheíro,

.

Evanir
Pereira Lima Pradh He"
lena Maria Neves Steu

ernagel. Jlze Fischer
Hasse.' Irmã -Clemíída,

Irya- Teresínlta Satlérl
Isolda Maria Kínas st�
ínskí. Jandíra Iris· &ubi-
ni Costenaro.. Laurínda>
Dalprä 'I'omazzellí, ' Ma
ria Aparecida Nascimen
to Tones, Maria Célia'
Braga Hansen, Maria He
lena Balloc).{ Pereira, Ma
ria -Ma�aJ�!la;_ Vasel

Stupp,__��!jª 9tílta Bus
sarello _Giqvª"Ilellp. Ma
rília Cordeiro Ni(l,o)uz�i,
Mâir ,-Bu���ii�r�t. �;c.isl,
Ma:qra ,.silvia, _º�. -Abr�y
Schnatder Wiest. Odinéla
Estef\'illla' ,

.

Ruhini Mar-
,-! •

- / \)! ..
'

�

. chetti, ,Rosfi Aid�l•. l:���z
ris Schiochet. Ruth Horst
KleiPe. Sebl!,i� �i1rlq�h
EmQly�d�Jf�r. ,) \Van!Í�!;
n� . Buss�rel!o li�uß�h�a�. e
Zilca. Müller Rank.

.J< • J. .... ,

Edl�l ,:16.364 'de ,tO.l1.88 �'na Rua _'Hermann� lja: fiacl)., Bla ,brallileira" guelra. nesfe
.

distI1to

Edegar AntÔnio 'Klein. zio, ne$ta.�cida�!
-.

iilh� solto natural d Londrína, filha de Osvalào Ran-

e �nlse Maria Katcha- de lovinPlf�ã�1).ailQ Lo- Pára.n@.,., aonuclliada:,e re-

N II I d 63
ii

lallr{fW� pes ,Fi:1ho- � Maria,_�np· si.deAte· na Rua. Ernesto OII,I,IS as;, e / urCII.. IU.I' 1_ '

Ele, brasileiro. solteíro. ra Mac�dQ. Lop.es. .Ilíl\:l...
•

L8B�:Ql611�I,_n9 565�, nest_?
p:í:J.bi�itário,

.

natural
.-.

d� brasi�ira,' solt�iia. ,ad"'.. .tidade.. filha. de Irene
Guafamírím. neste Esta- minis��âtora,. natural de ,Ro,sa de- Bqt.l�a"
do, domiciliado!'! r€$ir, AngeliBa, nesta- ;Estado., Edital )6.373' (Je .11.11.88
dente na Rua João Pic- domiciliada e residente 'Wanöedei F�iuandes de
colí, 166, apto, 102, nes- na Rua Domingos Sarr .

'

Olíveíra e Leoni Neves
tá cidade, filho de An- son, 514, nesta, cidade. Ele, brasileiro, solteiro.
ItoniQ Leonardo Klein e iLIha de João Wéndolino pedreiro, natural de Gua-
:.Mària' Pavanello- Klein.'. Boemg,.'e Zita We.lter Ba- revera-Paranã, domícílí-
Iha� brasileira; sÖlt�ira, ,ein�., ado e residente na Rua

qabêleiJ:eira, naturel de, Edital 16.369 de 10.11.88 <Onélía Horst: 565, nesta
JárÀguá do Sul, domícl: ClaudiQ.el .Sandro. Leont, cidade. filho de João
Itada e residente na. Rua " e GUsla ,KélSSJler" Ferll,Glndé$ c de Oliveira,
Jósê:JmmerrdGl,e:rferi t.126� Ele, brasíleíro. solteiro, e Z;Uda, ferreira da Cruz.
nesta cidade, filha ,de - indu8tl"i·áriÇ>. n6-tural de., Ela, braslleíra solteira,
Alcides Katcharowskí . e Jaraguá do Sul, domícíli- dia_ristª. natural de No-

l�*ema Katcharows- ado- e residente na Rua, ,va Tebas-Pjtanga�Parqná.
Id ."'- Jorge Lacerda. 515. 'nesta domiciliada e residente
J$ifal 16.365 de 10.1.1.88 cidade, filho de José Le- na Rua On�1ia Horst, 565.
João ·Carl�, Salvador e oni e de Dirce' Ma:üa, nesta cidade. 'filha de

, Ane Lori Laube Tafner- Leoní- Ela, brasí- Leodorice Neves e Ana

SIe;' brasileiro. solteiro. lera, solteira. escriturá- Marinhake Neves.
rttontador., natural

.

de . ria. natural de Jaraguá Editai 16.374 de 11.11.88
éribúIIla, neste Estado. do Sul, domiciliada e re- Jaime Weiter e TAnia
<fôIbieioliado e residente sidente na Rua Neí Fran- Regina Ciserio
dá Rue. Antonio Schmídt. co, 583,' nesta 'oidade; fi·· Ele; brasíleíro, solteiro.
���ta cidade. filho de lha de SHbertb Kassner vendedor. natural de Jo
Manoel Roque Salvador e Teresinh\1' Pelense Kas'" 'inville. neste Estado. do�
e. Maria- Ana Salvador. - sner. miciliado e residente em

f�, . brasileira. �lteir\'i, Edital 16.370 de' 10.1·1.88.. Bai-rro loão -Pessoa; nes

à�rária, natural de, Pa- Julelnei·, Gullguen e Orar- te distrito; filho de Wer
loHna-paraná• domidlia- ci 'DobrowolskJi· ner Weiter e Gerda Lan
da e residente na Rua' Ele, brasileiro. solteiro. ,ge 'WeIter. Ela, brtlsHeira,
ÁI:i.-kmio Schniidt,' nes.ta . oper4rio. natural 'de Rio solteira. comer-Ciá'rià. na

�«i'ade. filha de Gerha,:rd', Negro, Paraná, ·dGmid· tural' de Joinville, neste
tahbe e Metania Riegel liado e residente -na '-Rua-- Estado; domrciliada e re-

If.â'ube. 3�1. n9 196, �m< Jaraguá-. sidente em Santa Luzia,
,attal _ 16.366 de UU1.88 EsquerdO, nest-e, distrito; neste .. distrito. filha de

J�tpael Corrêa e Avelina - filho de Nelson GUilg'aen Antonio Carlos Ciseriö e
Peietra Koster. e Lourdes -GuilgueDl. ··Elà, Ono-riBa'· dos. santos Ci-
Bie. brasileiro. viúvo. brasileira. solteire� auxi--- seria·'

f�rÍ'oviário, natural de liar de esCritório. natu- Edital 16.a15"-de 11.11.88
são Francisco do.sul, (SC) tal de ·Papanduva. -neste Aladtlit Bonatti �e Eienir
domi'Ci1iado. e residente Estado. domiciliada e re- ApaFecida de Carvalho
ék Estrada Nova,·; neste sidente na:· Rua' 331,·,n9 Ele't brasileiro. solteiro.
distrito. filho de An- 196.' em JaIttgu:á-&quer- industri'ário, natural de
tôhio 'Melquiades Cotr� do, neste distrito" filhd DoutOr Pedrinho. neste

e,Guilhermina Lopes Cor- de Antonià Dctbtowolsk:i. Estado. domici"liado e

r�à. Ela, brasileira, viú- Edital 16.3-71 -de' -10.HJ88 '. residente -na RU5 Fran-
va •. do lar. natural de Ja- Lourival iöffler' e Cássla- cisco Zacharias Lenzi.

raguá do SuIo. domiciliada Margarete: Behli�g 419; -nesta cidade. filho

� residente em �tada Ele. brasileiro, div6rcia- de Arestides Bonatti e

Nova. neste distrito. filha do. comrdante. natural Fiorentina Bonatti. Ela.
de Teodoro Antonio pe- de }oinvilIe.· neste Este" brasileira. solteira; auxi-

teira e Maria Gonçalves.· do. domiciliado e resi- li�r de admiqistração. na-
Edital 16.361 de 10.11.88 dente na Rua- Alberto tUral de Corupá. neste Es-
J'oio do Carmo Santos e Klitzke. 175, nesta cida- tado. domiciliada e resi-
Dlrl'ene de Fátima Bonfim de. filho de Arthur Löf- dente na Rua Henrique.
Ele, brasileiro. solteiro, fler e Luiza Atlgusta Löf- Nagel, nesta 'cidade, fi

operário natural de Gua- fler· Ela., brasileira. sol- lha de Victor Pereira de

rapuava-Paraná, domici- teira. auxiliar 'de escrttó- Carvalho e Tercilia Pe-

liado e residente na Rua rio. natural de Jaraguá reim de Carvalho.

Lourenço . Kanzler, 426, do Sul, domiciliada e Edital 16.316 de 11.11.88
nesta cidade, filho de residenfe' na Rua Tomás Adilson' -J-osé Gonçalvés
Antonio Aristides dos Francisco d Góes, 123, e Isolete Teresinha Ran-

Santos. Ela. brasileira. nesta cidlide. filha de ghette
solteira, do lar. nat-UJial Egort Be�ling ,e Iracema Ele, brasileiro, solteiro.
de Pitanga. Paraná. domi- MarlZariqe: Behling. operário, nattlral ,de J�-
cili�da e residente' na Edital'16.372 de ,1.1.11.88 raguá do SuL domicilia-'
Rua Lourenço Kanzler, CÓPia-,re�ebida,.d(J Cartó- do e residente na, R4a
426. nsta ·cidade. filha de rio '·de' Q9fUpát. SC.. ";'1. .. '. Alagoas. l{>0. em Jlhq ��
Antoniö Mendes Bonfim 'Sergio �rtlni"" e Q�bfj Figueira. neste dist:&itG
e Suzana Gurski Mendes. de. �B�ll� ,; �tJi.,j�, �t$��' filhö de Francisco GQh�
Edital 16.368 de 10.H.a8 'Ele, brasÜeit-Ó,<:;; _

-

'. çâlves e Rosa Leonir.
Jovtno - Maebado �Lopes natural de- COI�p',t ," Gonçalves, Ela,. l;>rç�ilei-,
Neto e Rosita ,�ing" Estado. domidli�d(}�·�l-re- ra. solteira, operária. na;,

Ele, bJ:1êSilei,ro. sQl�ei.rQ, sidente n'l RU;ä. Rólserto tunll de Luís Alve!i.",nes-.,
i.ndus'trilÍrio. 'natura:!, de Seidel, n9 1.142. em Co- te Estado. domfcniada
SãO' Fmn.cisc-o cl:o·Sul,(SC) rupâ. neste EstadQ, filho e residente na Rua A]?-

'domiciliado e residente de Arthur MarÍítli e J.- loaS. 160, em Ilha da Fi-

Com 1 _200m2 e' custo
de Cz$ ,1120 .;milhÕes, foi
inauguI\ldo -uo dia 11. o

Centro. Social Municipal
"Wolfgange Weege", na

Barra -do· Rio, Cerro,
comp1exa- que reúne. em

prédios. contíguos, posto
de saúde. creche, e pFé- '

.. Q prefeito DurvaL Na
escolar. Pa:r:aJ o secretá- ,s.el man-ifes,tando�se so

rio lioen€<iado,}de· Saúde. bre a obra. .ent1iegu�1 à
Ie Bem"SsllalF Sociel, "I,Ivo comunidade, da Baílla"do
KOllE�II.., l'fOi uma :ri�va

.

Rio.CeFIo e adj8cências,
etapa do ,programa... so- elogiou..a inieiatilVa da
cial . ,da -

. administração Ma4:wee doalldo 'o ten'e
Vasel ·que se cumpriu. no. onde a muniGi!pali
em teH�no doad@ pela dade .ergtl€u um Ceatro
M�lweet cabelldo a co- Social "que· ,é um .Qrgu
múnidade ,.saber- usá-lo lho para ·a nosst'!. admi
conveni.elilltemente,' sen- ,nisitraq:�(j):�.

tindo-se responsável pe
la sua consewaçã_ot� A·
quela altur-a ainda: Gan
didato a preteito. Kon�U
afirmou qUe 188 obras, so
cialis·, serão estendidas no
seu, gove.mo.

o índice de emprego
no primeiro semestre
deste ano no Estado foi

positivo, segundo pes
quiS\} do' Sistema Nacio
nal de Emprego, ligado
ao Ministério' do Traba
lho. Foram admitidos no

período 217.443 traba

lhadores contra 201.184
demissões. represemtan
do Um acréscimo de
1.38% em relação a ja
neiro. Segundo ayàliã
ção do Sine. este. i\l:t;tês-:t.
cimo nã9 é dos meiltcß�e�r'
mqs ,em relação a 1987.

vislum,bra uma recupera
'i;:ão da economia como

um .todo.
Os setores .que mais

� r - �, • f f

�bsorveràm riiã'O-de:oõra
foram serviços (38%). in
dústria de transformação
(25%). administração pú
blica (17%) e com�rcio
(11.4%). Jaraguá do' Sul
foi o sétimo mumClplO
de Santa Catarina que
m\3.is admitiu trabalhado
res no primeiro semes�
tre de 88. totalizando
1.424•. contra 5.914 des

ligamentos. Florian_ópo
!is lidera em número de
admissões. com 20.811.

seguido de BiumeQ-alJ
com 19.831, Joinville
com 16.001. Criciúma
com 11.208. 'Itajaí c�m
10.840 e Lages com ' ..

7 . 538 admissões.
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.CORREIO DO POVO

Prolesso.res da Escola de .Música 'da SelR 'Iarão. concerto dia' 22:'
Na próxima terça-fei

ra, dia- '22, a Escola de
. Música da Sociedade

Cultura Artística de Ja

raguä do Sul promove o

Concerto dos 'Professo-

BananicuUures foram ao Uruguai
Um' grupo de produto- compradores para a re-

res .de banana de Guara- gião. A idéia da viagem
mirim, acompanhado pe- surgiu de uma reunião
lo extensíomsta da Aca- realizada pela, Acaresc
resc, Alcíbaldo Pereira e Associação Comercial,
Germann, esteve na se- Industríal Agrícola de
mana passada .no Uru- Guaramírím. uma vez

gUai � na Argentina, pl que
.

nove bananícultores
verííícar "in loco" a já comercializam para
chegada do produto o Uruguai, porém. a

naquel�s mercados e tra- venda é feita através da
tar sobre a possíbílídade íntermedíação

'

de ex

de Eie conseguir bons portadores pa':llistas..
COMARCA DE JARAGUA DO SUL

.JUIZO DE DIREITO DA 28.. VARA DA
COMARCA DE JARAGUA DO SUL
E.D I T A L 'DE P R A ç A.

'

O Doutor lrineu Bianchi, ],uiz -de Díreíto da
2a. Vara da Comarca de Jaraguá dQ Sul, Esta�
dQ' de Santa Catarina, na forma da Lei etc •.••

FAZ SABER (em resumo, art , 681 do

cPq, o seguinte: "Venda em ia.: Praça: Dia
1.9.•.12 ..88, � .10:�'O horas. Venda em 2a.. Praça:
Dia 16,.12.88, às 10:30 horaa., por quem mais

.der e maior lance oferecer. LOCAL: &Jilício
do.' FÓrum desta Comarca. EXECUÇÃO N.9
1..963, em que é requerente SE:R.RANA S. A.
DE MINERAÇÃO � requeridos IND. E COM.

De M.AJ)ElRAS ELDORADO LTDA. JOSÉ JAIR
.

CANI e s/mulher HILDA KERBERT cANI e

SILVL'\IO CANI e s/mulher PIERINA MACOP
pI CANI.• BEM A SER PRACEADO: 1.9) Um

terréno rural conteneo a área de
. 480.900,�

ms2.,
.

sem benfeitorias, localizado neste muní-
.

cípio. 'fundos da Estrada Ribeirão Grande do
Norte, dístante 8 km, do centro, íazendr, fiiTen
te ao norte com terras de Pedro Bísoní em

570.00 ms ., travessão dos íundos .ao Sul com o

travessão geral da Serra do Boi em 710,00 ms.,
estrema do. lado dir�i1:o ao Les1i'.J cem terras de
ManOßI g. da Costa S.A., em 500,00 ms.. edo
ledo esquerdo ao Oeste COm terras do Domínio
Dona Francisca Ltda., em 1. 000,00 ms .., consta
como cadastrado erroneamente no INCRA sob
n.9 801.062.003.310-:8., avaliado em Çz$ •.....
2.300,000,00. TOTAL DA PRAÇA Cz$ .. ·· ....
.2.300.000,00. FICAM DEVIDAMENTE INTIMA

. DOS OS REQUERIDOS TENDO EM VISTA
QUE O SR. OFIClAL DE JUSTIÇA NÃO OS
ENCONTROU. Nos autos não consta qualquer
ônus ou recUrso pendente ..

' DadC) e passado nes'"

ta, cidad� ·de .Jaraguá do Sul, 15 de setembro
de 1988. Eu, (Amadeus Mahfud), Escrivão Ju
dicial, o subscrevi.

IRINEU BIANCHI
Juiz de Direito

res, onde todos mostra
rão para o público, 110s
diversos Instrumentos. o

bras de consagrados com

positores, como Tele
mann- Scarlatti, Bach,

. Handel, Mozart, Schu
bert, P. Gaubert- C. Mon
teíro. Dvorah e Kha
chaturían. envolvendo,
desta forma, várias épo
cas da história da mÚSica,
desd.e· o período barroco
até o moderno-
A data de 22 de no

vembro tem um signifi
ced� especial. É que
há 61 anos 'é comemo-

.

rado no Brasü ri Día do
Músico e da Música. O

responsável pela sua

criéll;:ão foi o clarínetís
.

ta Domingos Mazzeo.

gi:ão que escolheu o dia

pOr ser consagrado a San
ta Cecília, padroeira dos
müsl:i.K;os. J\.. SCAR prer .

tende, com o concerto,
envolver além do públi
co os músicos profissio
nais e amadores, para
marcar a data.

O custo do ingresso se

rá de apenas Cz$ 300.00.
Os protessóres partíct
pentes do Concerto se

rão: Adriana Fischer, Ai
do José Gums, Cilene

SluminsKy Gums. Blisa
Henning. Luiz Fernando
Melara, Marcésí Zíe-
barth, Maria Eunice D.
Barbosa, Neusa S. Stange,
Vânia de Camargo Kraag
e Voldís Bleazar Sprogís-

Mais energia' para Massaranduba
A Celesc inaugurou no

día 11, o alímentador Blu
menau-Massaranduba, que
vai aumentar a capaci
dade de transmíssão de

energia .
·para Massaren

duba, beneficiando prin
cipalmente '0 setor pro
dutivo da região. A .0-

bra, com 21,5 quilômetros
de .extensão; teve ínícío
no dia -25 de abril e exí
gíu investimentos dª- or
dem de �'1.063 OTNs.
Com o alímentador. meís
de 4 mil consumidores.
serão beneficiados ' com

a . melhoria . na qualídade
da energia recebida.
Segundo os técnicos da
Celesc, .e dísponíbílídade
de energia para o mu-'

nicípio pratícamente ',do
brará, sendo que . algu
mas' indústrias, como. a

Incomax., prevêem uma

produ'ção três vezes mai
or pare o próximo anQ,

.p�lo 'aumento da energia
disponível.
O alimentador está liga

do à Subestação Blumenau
II e vai eliminar os pro-
blemas existentes':n:a re-

que. principalmente no

verão, estavam preju.cli
cando o desenvolvimen
to econômico da cidade.
Pala este. ano, conforme

informações da Agência
Blumenau da Celesc, .se .

o alímentador não' fosse
construído, 18, previsão e

ra de que o Distrito In
dustrial de Massarandu
ba . (atualmente com seis
índústrías) teria que pa
rat no horário de píco.
das 18 às 22 horas. A
lém disto. li cultura do
arroz, que responde por
80% da atividade, econô
mico do 'munícípío. esta
ria prejudicada, já .que
as bombas de irrigação
teriam qUe parar, em .

vários horários face às
.

fl1equentes queda� nos

ni-veis de tensão.· ,

As principais' indústri
as be,neficiadas são a'
Incomax Metalúrgica,
Marisol,

. Cooperativa Ju
riti. Madeireira· sento
Antonio, Sularroz, Indús
tria de Madeira Lazzari,s
e Cerealista, Lafin.

'CORREIO '00 POVO'. 72-0091

EspíritoSanto_
RiodeJaneiro

.

� brisa s�a�e,;of,
,.,.' .

praias emais praias," ,,'
'.,

"

os deliciosos frutos do mar, a beleza do Rio. de
.

Angra e Parati; o encante de Vit6ria e Vila
Velha; e na Bahia, amagia festiva de Salvador,

·a bela Ilha de ltaparica, a hist6rica Porto
Seguro, a sedutora Ilhéus. Este será ,o rtiel(1or.

r�teiro para as suas férias de verão.

Excur.sio rodoviária
Sarda: 25 de dezemb�
'Volta: 8 de janeira

"

14diasdeturismo
Pernoites em hotéis de
três estrelas
Pagamento:Ws pareei
,de 21,96QTNs

. Reserva já 9,seu lug�

'ARAIiUA.
JUUSMOEVlÁOB4$

.

Tel. 72-.3933.

SEle desUna
recursos

escolas'
à

A Secretaria Especial
de Ação Comunitária, da
I Presidência da Repúbfí
í ca,

.

repassou novos' re"

cursos para pequenos' re
paros' e hortas à escolas
da região.' As Rícíérí
Marcatto, Ribeirão Rodri
gues e Rio da Luz Vitó
ria receberam Cz$ 30
mil, as Escolas; Alto Ga
ríbaldí e Estrada Oaribal,
di Cz$ 80 mil, Escöla Vi
la Chartes Cz$ 200 mil,
Escola Francisco de Pau
lo Cz$ 125 mil; em Gua
ramirim foram contem
pladas as Escolas Ouatí
(Cz$ 60 mil), Brüderthal
I (Cz$ 235 mil), Germano
Laffín (Cz$ 350 mil) e

GuamiraIlga-Açu (Cz$ ..

600 mil).
I

Para.material de con-

sumo e manutenção, e
Secretaria da Educação
do Estado repassou as es-

, colas, um total de css
:>�3 mil, para aquísíção
de papel. g�z. clips,
grampos, pincéis .atômí
cos. fitas de máquinas e

cedemos- A Prefeitura
de Massaranduba r�e
beu a última parcela do
convênio do tmnsporte
escolar, no valer de Cz$
1,5 milhão. Nos próxi
mos dias será assinado
um termo aditivo ao

convênio. .

para o supri
mento da defasa,gem

.

e

xistente entre o 'valor
conveniado e o real.

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE:72.2607

PRECE A S. CLARA
Fazer 3 pedidos sen

do t de negócio e 2

impossíveis. Rezar 9 di
as 9 Ave-Marias, que
mesmo Seúl fé será a-

.

tendido. Rezar com u

ma vela acesa e no

'99 dia deixar queimar
até o fim· PUblicar no
99 dia. Agradeço .

A�radece - R.F..•C.J.
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Conselho Consultivo do Senai reitera urgência na ampliação do Cl
A program\:llção de cur

sos para 89 e a ampliação
da escola foram Os assun
tos principais da pauta
d� reunião do Conselho
Técnico Consultivo do
Senai de Jaraguá do Sul,
realizada no dia 11, dírr"
gida pelo diretor do Cen
tro de Treinamento, Al
cino de Araújo. O empre
sário Wilson Kohlbach
passou a integrar o Con
selho e estta semana foi
encaminhado' o orçamen
to ao Departamento Regi
onal do Senaí. onde cons

ta também pedido de re

cursos pl o reequipamen
to da escola, já inicia
do há algumas semanas,

cujos Investimentos em

máquinas e equipamentos
somam cerca de Cz$ 20

ORAÇÁO A SANTA
CLARA

Pela intercessão de
Santa Clara o Sr. todo

poderoso me abençõe
e proteja. Volte para
mim os seus olhos mí-

.

serícordíosos. me dê �

paz e tranquilidade,
derrame sobre mim as

suas copiosas graças e,

depois dessa vida me

aceite no céu em com

panhía de Santa Clara
e de todos os santos.
Em nome do Pai, do Fi
lho e do Espírito San-

. to, Amém. Fazer os pe
didos a Santa Clara, 1
de negócios e 2 ímpos
síveís. rezar durante 9
di�s 9 Ave-Marias com
1 vela acesa. Deixar
queimar no 99 dia. Mes
mo sem fé seu pedido
será atendido. Mandar
publicar no 99. dia.
Agradece. V.MS.P.

ras.

milhões.
Para o' ano que vem,

o Conselho Técnico Con
.sultivo aprovou os cur

sos de desenhista técni
Co mecânico, eletricista
instalador bobinador,
predial e índustríal, tor
neiro mecânico, ajusta
dor mecânico e ferramen,
teíro, na área de aprendi
zagem. Além destes,
cursos

. de supervisão e

gerência na área opera
cional e, cursos espe
CIaIS, o Projeto Jaraguä
VI (Supervisor de Pro
dução), Admínístrado
res de Treinamento, A
perfeiçoamento Téoníco
Mecânico e Supervisão de
Confecção.

AMPLlAÇÁO DO
SENAI

Em julho, o Senai ad
qmnu uma área de
2.000m2, contígua a áre'a
onde encontram-se as

instalações' atuais, para
a ampliação <Í'a escola.
Desde que foi inaugura
do, há mais de doze anos,
o Senaí sofreu somente
uma ampliação e os in
vestimentos río setor não
vêm acompanhando a

própria evolução indus
trial de Jaraguã do Sul e
região. Há mais de cin
co anos está sendo rei-

vindicado o aumento da
área física da escola e o

Departamento Regional
do Senaí, em esboço de

ante-projeto, prevê, ini
cialmente, um aumento
de 400m2, que o Conse

lho rechaçou, pois, se

gundo opinião unânime,
não se concebe uma am-

pliação de ár� tão dimi
nuta, quando o ideal se

ria: dobrar a capacidade
atual.
A obre é uma neces

sidade imediata e o Con
selho está apelando ao

DR/se, para rever a pro
posta inicial, através de
documento subscrito por

Matrículas escolares iniciam 2a.
Começam ,segunda-fei

ra- dia 21. as matrículas
para o próximo ano le
tivo, nas escolas da ,rede
estadual, que pretende
ampliar a oferta de esco

larização básica, me

diante garantia de acesso

a todas as crianças ne

faixa etária de 7 a 14

'anos. O período de realí

zação das matrículas vai
de 21 de novembro a 02
de dezembro para alunos
do 19 grau e de 05 a 09
de dezembro, para o 29
grau e educação pré-es
colar. As aulas vão ini- ,

cíar
.
no dia 13 de feve

reiro e o período inter
mediârío de férias fixado
Do calendário vai de 23 a

31 de julho.
Dentro do plano de ex

pansão, � Secretaria da
Educação aprovou, para
Jaraguä do Sul, o funcío
mento do CIP como escola

al, responsável p o r

54,67% do consumo total,
cresceu 5,68%. O consu

mo residencial, respon
sável por 19,72% do con

sumo total. cresceu 8,19%.
O consumo comercial.
responsável por 9,26% do
total, .cresceu 4,60% e o

consumo rural, que soma

9,14% no conjunto, cres
ceu 5,53%.
Entre os vinte, municí

pios, que mais consoo'
mem energia no Estado,
Jaraguä do Sul, no perío
do novembro-87 a outu
bro-Bê, apresentou a ter
ceira melhor média de
crescimento: 12,48%. O
número-de consumido
res qus soma hoje

regular, oferecendo desde
o pré-escolar ao 19 grau
completo. O Centro, no

entanto, consoante a di
retora da UCRE, Rose
meire Vasel. continuará
atendendo escolas arti
culadas. Rosemeire infor
mou também qUe de 21
ii 25 de novembro, serão
retalizadas as inscrições
para vagas excedentes,
nas Coordenadorias Lo
cais de Educó.ção de cada

município.

E Jaraguá uma vez maís
se destaca em concurso

escolar, a nível esta
dual. A aluna Joelma
Carvalho, conseguiu o

terceiro lugar no concur

so de redação sobre o i

doso, patrocinado pela
Promover, cuja presiden
ta é a Sra. Mariza Lo

bo Campos, esposa do
Governador do Estado·

Jaraguá é O nono' de maior consumo energético de SC

todos os conselheiros. A
emplíação das intaIa
ções, conforme estudos
das necessidades, abri

garia auditório, oficina
de confecção, oficina de

manutenção de máquinas
de costuras, salas de es

tudos, oficina de caldeira.
ria e estruturas metáli
cas, sala de tecnologia,
oficina de Ierramentaria.
sala de ciências e mate
mâtica.. de metrologia e

demals dependências,

Curso de Direção
Defensiva

Nos días 25 e 26 de
novembro. o Centro de
Treinamento do Senai de
Jaraguä do Sul realizará
o Curso de Direção De
fensiva. Estudos e pes
quisas d� trânsito indi
cam que a situação do
trânsito brasileiro é grave
onde OS índices nacionais

que refletem a seguran
ça no trânsito chegam a

ser de 5 a 10 por cento
superíores as �xas nor

te americanas e europé
ias.

. O número de mor
tes alcança a elevada ci
fra de 50 mil por ano, cu
ja idade média é 'de:>'3
anos. Os feridos chegam
a 350 mil, para Um total
de aproximadamente 1
milhão de acidentes. O
uso de leitos hospítalares
da áre'a. de ortopedia e

traumatologte, convenia
dos com o INAMPS, de
monstram que 63% desses
lettos são ocupados por
vítimas de acidentes.de
trânsito, aumentando o

número de deficientes
físicos no País.
Os prejuízos econômí

COs de acidentes ofícíal
mente registrados, além
da perda de vidas e do
sofrimento humano en
volvido, são estimados
em US$ 1,5 bilhão anuais.
TUdo isso se reflete pela
educação deficiente no
trânsito. Diante disso, o
Senai programou o Cur
so de . Direção De
às 22 horas) e 26 de no

vembro (das 8 às 17 ho
ras), cUlo conteúdo será
ministrado pelo' Inspetor
da Polícia Rodoviária Fe
deral, Bel. Emílio Miguel
Ruthes através de aulas
expositivas, discussões
em gruPo e projeção de
filmes.

'

As insçrições estão a
bert\ls até o dia 23, no
Senaí de Jaraguá do Sul,
ao custö de 1 OTN por
Darti�iPante. As vagas
são lImitadas.

Chalé
LMOBILlARlA E

KtPkESENTAÇOES LTDA.
Rua ReiBOldo Rau 61 _ Fones 72-1390 e 72-2321

• LOJA ESTOQUE e ponto comercial. Kalípr
so Modas ao lado da Prefeitura� N. B. ótimo
ponto comercial, preço a combínar., GALPÄO
INDUSTRIAL em alvenaria com 2.10Om2, ter
reno 7.S00m2, lato Rodovia Jaraguá-Corupá, ó
timo para indústria, depósito e transportadora,

• CASAS: em alvenaria, área 200m2, terreno
455m2, rua Donaldo Gherlng, lato Rio Branco.
Em alvenaria, 152m2, terreno 420m2, rua Hen

rique Bortolínl, Ja,raguá E$querdo. Em alvena

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

busch, px- Weg IL Em madeira, com 48 maís

40m2, terreno 406m2, rua. Ernesto. Sohn, px.
Sup, Sandra.

• TERRENOS: residencial, 1.105m2, rua Ferdi·
nando Schluenzen, px. Rod. Jaraguá, Residen-

.

cial/comerclal, 2.230m2, rua CeI. Proc, Gomes,
II

px. Fama,c. Além de outros terrenos, casas, apar
tamentos, áreas industriais/comerciais e chäca-

CT�

Nos últimos doze me

ses 'a energia requerida
pelo sítema da Celesc.
apresentou um cresci

mento de 6,64% em re

lação a igual período an

terior. Entre as classes
de consumo observa-se
que o consumo índustrí-

951.558, cresceu 5,16% no

período, sendo qUe o

residencial cresceu 5,4:>%
e o rural 3,990;6, segundo
a Assessoría de Estudos
de Mercado da Celesc,
A nível de consumo

(MWh), Jaragué do Sul
consumiu 12.560 MWh
em outubro e nos últimos
doze meses 140.178 MWh
o qua lhe dá a nona po
sição, tendo a frente, por
ordem de maior consumo

energético, Joinvílle,
Blumeneu. Crícíúme. Flo
rianópolis, Brusque. Ita
jaí, Tubarão e Chapecó.
Jaraguá do Sul é, tam
bém, o décimo-primeiro
em númer-, de consumi
dores: 16.652.

Defenda o seu patrímônío contra sinistros, pre-
venindo-se. Estamos as suas ordens!

Exlinbrás
Comércio e recarga de extintores em geral

II
Rua. Joinvilla n.? 2.176 - Fone 72-1826

Jaraguá do Sul/SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ora. Rita de Cassia Grubba
I' FISIOTERAPEUTA - 3404/F

- Curso de Especialização pelo Método
Bobath (neurología)
- Atendimento fisioterápico em recupe

ração de fraturas, problemas de coluna,
reumatismos, derrames e paralisias.
- Atendimentos particulares 'com hora
marcada - Fone 72-0850
-Rua Presidente Epitáclo Pessoa,651

ESCRITÚRIO JURlDlCO

José Alberto Barbosa
A D V O G' jt. Tl o

Rua João Marcatto, nr- 13 _ 2° andar. Sala 204.

Fone 72.1869 _ Jaraguä GO Sul

SAVIO MURILO' PIAZERA DE AZEVEDO
,

MURll.LO BARRETO DE AZEVEDO

Advogados
Díréíto Civil _ Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Esportivo
.,

Novo endereço _ Mal. Deodoro da Fonseca

Do 97 _ Sala I

AUREA MüLLER GRUBBA. Tabeliã e Oficial de

Títulos da Comarca de Jeraguä do Sul. Estado de

, Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem

'que se acham rieste Cartório pers protesto os

títuios contra:

EDINALDO SOARES DA SILVA - RUA DOMIN
'GOS DA NOVA. 98. - NESTA - ELMO MATHIAS
- RIO CERRO I +- NESTA - ERMINIo NO-

. vAI( --Rua Joinville, sln - NESTA - INGO
KRUTZSCH � TRES,RIOS DO NORTE - NES

TA - MARLlSE GEISLER L- ESTRADA GARI
BALDI -NESTA.

, E, como os dítos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz 'por íntermédío do presente edital.

para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artur Müller. 18. no prazo .da Lei. a fim

de liquidar o seu débito. ou então dar razão por

que não o faz. sob a pena de serem os referidos

protestadós na forma da Lei. etc.

IH/Jaraguá do' Sul•. 11 de novembro de 1988. "

AUREA MULLERGRUBBA .Tabeliã e Oficial de

Protesto de Títulos.

Cobras & Lagarios

América Latina Companhia de Seguros
Fundada em 1887

Há mais de um século:
Nosso prêmio é sua confiança

RESIDENCIAL ,TOTAL
O seguro total da sua residência. '

Treze coberturas em uma só apólice, garantem os riscos de incêndio,
tumultos. desmoronamento, roubo, vendaval, desentulho, responsebílí
dade civil, aluguel, despesas com mudança, dinheiro, despesas extra

ordinárias, e airda morte, invalidez e assistência médica causades por
acidente aos seus empregados domésticos.
Consulte nosso representante:

Corretora de Seguros I. Garcia tida.
R. Exp, Gumercindo da Silva, 90 19 andar � sala 02 Fone: 12-1188 '",

(Ferdlnando f'Me)
A granda imprensa tem-se omí- tia dos poderes constitucionais �, por

tido sistematicamente no esclareci- iniciativa de qualquer destes. .da lei
mente d\l opinião pública acerca da e da ordem".
regulamentação de inúmeros dísposf
tívos constítucíonaís, não auto-aplicá
veis. Os próprios ex-Constituintes
foram catar votos em seus Estados.
deixando a nova Constituição à deri
va, como Um ínstrumento inútil, jus
t\lmente em pontos essenciais e de
vital importância para os mais altos
ínteresses do povo e do Brasil. O
direito da greve, por exemplo. Reza
a Carta Magna. em seu artigo 9.9:

"Ê assegurado o direito de gre
ve, competindo aos trabalhadores de
cidir a oportunidade de exercê-lo e

sobre os Interesses qUe devam . por
meio dele defender".

Até aí, tudo muito bem, por
que ninguém é centra reivindicações
salariais dos trabalhadorss , Já sabe
mos que corrigir salário por decreto,
se ajuda um pouco, jam'llis resolverá
o problema. Face ao texto, porém.
alguém Pode entrar em greve por
me dá cá aquela palha? Todos po
dem entrar em greve? Afinal, esse
texto já está efetivamente em vigor.
com fonça de lei? Pois líderes sin
dicalistas estão ínterpretando o texto
ao pé da letra, como favas conta
das. e iludindo os operários COm su

as "explicações" mirabolantes. O re

sultado dessa precipitação vimos, in
felizmente, nos acontecimentos em

Volta Redonda, semana passada.
Pergunta-se: os tra11alhadores podiam
invadir e ocupar a usina? A res

posta está no parágrafo primeiro do
citado artigo:

'

"A leí definirá os serviços ou

atividades essencíaíe e disporá sobre
o atendimento das necessidades ina
diáveis da comunidade".

Como essa lei ainda não' foi
editada. p'B.rece lógico que até que

o seja, funcionários públicos e autár
quicos e 0"1tros, que trabalham em

serviços ou atividades essenciais, não
podem fazer greve. Há' ate uma lei

que f'ala disso. Ela ainda vale? No

frigir dos ovos, dá no mesmo . Servi
ços essenciais não podem parar ,

Mas diz mais a Constituição,
desta vez em seu artigo 142:'

"As Fonces Armadas. .. e des
tínam-se à defesa d'a pátria, à garl'ln-

Ocupada a usina, qUe é patrí
mônio público, e não atendida a or
dem de desocupá-la, dada pela Polí
cia Militar e pele. tropa do..Exércíto
e, além disso, face à reação dos tra
balhadores Iludidos por seus líderes
sindicalistas (leia-se CUT, PT & Cía),
investindo centra os militares com

lanças improvisadas, estiletes: barras
e pedaços de ferro e aço, OS soldados
usaram suas armas, porque tinham re

cebido uma missão: desocupar a usi
na. Cumpria preservar o império da
lei e da ordem. Aqueles confrades.
portanto. qUe comungaram da idéia
de relegar as Forças Armadas ao pa
pel de defender o Brasil sé em caso

de guerra, se colocaram íngenuamen
te ao lado dos baderneiros profissio
nais qUe vivem pelaí fabricando gre
ve. "Remember" os primórdios de 31
de marco/ôãt

Um Exército que, no ,cumpri
mento de sua missão constitucional,
não pudesse empregar os meios de

que dispõe (armas e tropas adestra

das), não seria Um Exército, mas um

bando de' múteís, constituindo-se em

pesado ônus para a Nação. sem qual-
quer utilidade.

'

O desfecho do caso foi sobre-
,

modo lamentável, porque três ho-
mens morreram no choque entre 0-
perários/Ff AA.

Explorar, agora, o lamentável
acontecimento, usando os três cadáve
res como arma para jogar a opinião
pública contra o Exército, como se

vê na tal imprensa maior. é pura
perda de tempo , Posto qUe a -solu

cão do problema das greves está na

regulamentação do artigo 9.9 da

Constituição, e no irrestrito respeito
à lei que nessa sentido vier \l ser de-,
cretada pelo Congresso Nacional.' O
problema salarial SÓ se resolve, sa-

I

tísfatoríamente através do diélogo en

tre empregados e empregadores. Não

pelo confronto armado, porque neste
último caso, o preço que os traba
lhadores terão. de pagar. será sempre

amargo e muito doloroso.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Concessionários
.
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Volkswagen terão Convenção
A Associação Brasilei

ra de Distríbuidores
Volkswagen - Assobrav,
entidade que reúne mais
de 95% d\is 140 empre
sas que constituem a

Rede de Concessionários
Volkswagen. realizará em

Recife, de 23 a 25 de no

vembro. a Convenção
Nacional da Rede VW,
a Cenassobrav. "União
com renÚlbilidade" é o

tema do conclave- reali
zado a cada dois anos,

reunindo OS associados
para troca de informa

!ções, práticas de negó
cios e outros intercâm
bios. O tema constitui a

preocupação central da

categoria, cujos níveis
de liquidez decrescem

paulatinamente e, como

se trata de dificuldade
coletiva, a expectativa
é de que, além do am

plo comparecimento à
Cenassobrav. a reunião
de Recife traduza um es..,.

tágio de
' unídade cada

vez maior, ampliando a

capacidade e melhorando
as condições de diálogo
com o fabricante - ex

plica o presidente da en

tidade" Amaury Amo
rim.
A Convenção terá uma

comemoração especial:
os 10 anos de realização
do evento, que acontece
a cada dois anos, envol
vendo os 140 Concessio
nários da marca sedia
dos no País, que buscam

A,umentos no ta.lor da apuração
O litro de leite tipo "C", o maís consumido pela

população, já está custando Cz$ 181.00 em Santa

Catarina, desda quinta-feira. O reajuste de 24,82%
foi autorizado pelä Sunab pare os estados que não

cobram 1CM sobre a venda do produto. Este é o 119
aumento do ano para o leite e, desde janeiro, o pro
duto acumula um reajuste médio de 666,66%. No

mesmo período a inflação foi de 523,34%.
As tarifas telefônicas estão também mais caras

desde o dia 11 . O aumento fOi de 25,9%. Da mesma

forma, as tarifas postaís sofreram reajuste de 26,5%
e uma carta simples custa, agora, Cz$ 55,00. Tod�s
os aumentos foram superíores aos índices ínílacíonä-
rios do período.

Os fumantes desde ontem, desembolsam mais

para suportar o vício. Os cigarros aumentaram 26,4%.
São os aumentos qUe aconteceram no <1I1lor da apura
ção dos votos

Edital de· Convocação
o presidente do SINDICATO DOS TRABALHA
DORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUARIO DE
JARAGUÃ DO SUL, no uso das suas atribuições
estatuárias, convoca todos os integrantes desta

entidade pata. se reunirem em Assembléia Ge
ral Ordinária no . próximo dia 26 de novembro
do ano em curso em sua sede social à Rua:
Francisco Fischer n? 60, nesta cidade e Estado
às 14 horas em primeint convocaçê-, com quo
rum legal ou uma hora após em segunda convo

cação com qualquer número de presentes no

mesmo local, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

1 - Leitura, . discussão e votação por escru

tínio secreto da suplementação orçamen
tária para o exercício de 1988, com o res

pectivo �Parecer do Conselho Fiscal.
2 - Leitura, discussão e votação por escru

.

tínío secreto de Previsão orçamentária
pera o exercício de 1989, com o respec
tivo Parecer do Conselho Fiscal.

Lauro Siebert
Presidente

Escritório Contábil Barni
Oferecemos serviços de contabilidade em geral
e assessoria especial às micro e pequenas em-

presas. ,

Rua .Venäncío da Silva Porto. 365 - 1 C} andar
Fone: 72 - 1492

novos conhecimentos téc
nicos, reavaliar o an

damento das empresas e,

sobretudo, manter a uni

ão da classe. Para a: Con

venção, são convidados
autorídades públicas, em

presários e especialistas
ligades ao setor auto
mcbilístico que anali
sam o momento político
nacional e suas conse

quências pare o negócio
Volkswagen.

Os Concessionários
'Volkswagen distrihuem-se
em maís de 600 municípi
os brasileiros, produzin
do uma receita bruta a

nual de cerca de 3,1 bi
lhõ�s de dólares, repre
sentando 1,2% do pIB
brasileiro, gerando 60
mil empre�oS' diretos. A
MENEG.oTTI VEICU
LOS, de Jaraguá do Sul,
através do seu diretor
admínístrativo, Mauro
Koch e esposa Lenír. es

tará presente no impor
tante conclave. A ME
NEGOm é o Concessío- ,

nárío VW para o Vale
do Itapocu.

Pense duas vezes

'antes de enviar o seus

cartões de natal. Pense
nos amigos... e nas

crianças.
Você encontrará os

cartões de Natal da
LBA na PAPELA:RIA

.

GRAFlPEL LTDA. (ao
lado da Prefeitura) - Fo
nes 12-0912 e 12-0131.

Por trás da beleza dos
cartões de natal da

,

LBA •.. críançasl. Mi.
lhares de crlançasl-

CORREIO DO POVO
para assinar. basta ligar

72·0091

Dr. Altevir l fogaea Júnior
Ora. Osvalina Vargas Rodrigues

ADVOGADOS

Rua Domingos da Nova 102 _ FOne 12-0498
Jaraguá do Sul-SC

IITERIMOYEIS
'Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. João Píceolí, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

_ eREeI 643-J.
-c, .1 casa em alvenaria, 250m2, na rua Campo
Alegre, Ilha da Figueira

'

. 1 casa de madeíre. 100m2, terreno 100m2, pró- '

xima da Apae
.1 casa com, 260m2, terreno 900m2, fino acaba
mento e píscína, no Lot. Fêníx, px. do Fórum.
.1 terreno COm 600m2, frente asíalo. rua Joínvíl
Ie

. 1 terreno com 420m2, na rua Bahia.

.....
ir:... �!�!�!i� ro���-�!&. R. Exp. Antonio C. Ferreira, nC} 68

ENGETEC
\J VENDA DE IMÓVEIS:

LOTES - Rua José Emmendoerfer - 8500TNs.
:r.ERRENO - 3.413 m2, frente em 30m com 'rua

Joinville 2 casas. APARTAMENTO - Ed. Míner
(2 quartos), preço 3.000 OTNs. CASA MISTA -

rua Pícaras (centro) - preço 1100 OTNs. CASA
ALVENARIA. rua José Menegotti (centro). CASA
MISTA com 110m2, Vila Baependl. preço 1.100
OTNs. SíTIO - em Nereu Ramos, rural, com

casa, galpões, gado, cavalo, Tobatta outros e-

.quípamentos. Pastagem pa� 12 mil cabeças com

cerca elétrica. Bananal e area de mato fechado.

Tanques de peixes.SITIO - na ROdovia Jaraguá/
Pomerode com casa em alvenaria (285m2), terreno

: 10 mil rri2, valor 5.000 OTNs
.

ALUGAMOS: Sala comercial, 420m2 rua Venân

cio da S. Porto, Sala comercial na rua Joínville

E' aparteruntos nas Edifícios Carvalho e na José

Emmendoerfer.

Igora com Filial em Jaraguá do Sul
--�------------------------�----------------

Fazendo parte de uma politica de evolução e aprimoramento
constantes, a 'I'ransportadora MAVER entrega à Jaraguá do Sul a sua

mais nova filial.

O BOM TRANSPORTE

Rua C. Procópio Gomes de Oliveira, 1626 Telefone: 72-0628

__
Contando com a frota própria de 125 veículos e maís de 40

anos de experiência em transportes, a MA Y E R está preparada pa
ra transportar o progresso desta importante comunidade.

Utílíze os Serviços da

Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Cabtrina
Rio Grande do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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l)PPU'SvíDEO
CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOSDASEMANA
Seduzida ao ExtremO' (drama)
Terror na Ponte' de Londres [terror]
Calouros do Sucesso (comédía]
O Víngador [políeíal]
Tudo pela. pedra Azul (aventura)
Chefia [polícíal]
A \ Super Fêmea (comédia)

. Star Trek-a Nova Geração II (tícção)
Elas são do BaralhO' (COmédia)

. Os Garotos PerdidO's [terror]
Os Goomes (aventura)
Prece para um Condenado (aventura)
Asas da Liberdade [drama]

E maís 1.200 filmes selades para você

assistir
- OPPU'S, SINONIMo DE QUALIDADE -

!!
_ spezia & eia. Lida.

SERRARIA E SERVIÇOS ,DE TRATOR
Madeiras para construção e serviços de trator

com profíssíonaís altamente,especiatízedos.
Rua João Januário Ayroso, 712 _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 12-0300 _ Jaragué do Sul -'- se.

ELETROI.AR
.. -'A

,C,umercial de Peças Lida.
Assistência técnica em máquinas de costura

mdustríaís e domésUcas, peças, acessórios e agu
lhas em geral.
Oferece também assistência técnica autorizada

em aparelhos AmO', Wallta, Britânia. BIack &

Decker, Faelt GE, EleilrO'lux, Fame, Pandora; FO'r
nes Lyer, além do maís completo estoque de pe
ças e acessórios.

Av. MiI:l. Deodoro. 1.309 .... Fone '12-220"

Jaraguá dO' Sul·S(-

"
II

"

I'
lr

SindicatO' dO' Comércio Varejista de Jaraguá
do Sul No Agrop'ecuário,

Festa da Orquídea
e do Verde

A la. Festa da Orquí
dea e do Verde foi aber
ta na noite de sexta-fel
ra, dia 18, no Agropecuá
rio, numa promoção da

Associação Jaraguaense
Amadora de Orquídeas
(AJAOR), entidade fun

dada no início do ano.

Estão expostas orquídeas,
bromélias e r plantas or-.

namentais, de variadas
procedências, de cultiva
dores de toda a região,
essím como do Círculo
Paulista d� Orquidófilos
e da Chácara Bela Vista,
de São Paulo.

Assembléia Geral Ordinária
EditaI de Convecaçãn :

O presidente da entidade supra, no uso de
suas atribuições, convoca OS senhores empresä
rios do setor do Comércio Varejista -de Jaraguá
do Sur pl participarem da Assembléia Geral Ordiná
ria marcada pl o próximo día 23 de novembro às
15h:)'Omin, na sede social, para deliberar sobre
a seguinte

Ordem do Dia
Leitura discussão e aprovação da previsa-, or

camentéría para o exercício de 1989.
Não havendo número legal para deliberar à
hora mencionada, If;l. AGO realizar-se-á a partir
das 16 hores do mesmo día e no mesmo local.
.com quorum previsto nos Estatutos Sociais.
Jaraguá do Sul (SC), 11 de novembro de i988.

Bruno Breithaupt
Presidente

, SfndicatO' das Indústrias da Construçãn e do MO'-
biliário de Jaraguá do Sul

'

,
"

Assembléia GemI Ordínâría
Edital de Convocação

O presidente da entidade supra, no uso de
suas atribuições, convoca Os senhores empresá
rios do setor das Indústrias da Construção e do
Mobiliário de Jaraguá do Sul, para participarem
da Assembléia Geral Ordinária, marcada para o

próximo dia 23 de novembro às 15h30min, na se

de social, para deliberar sobre a seguinte
Ordem do- Dia

Leitura discussão e aprovação da previsão or

camentãría para o exercício de 1989.
Não havendo número legal para deliberar a
hora mencionada, � AGO realizar-se-á a partir
das 16 horas do mesmo dia e no mesmo local,
com quoram previsto nos Estatutos Sociais.
.Iaraguã dc Sul (SC), 11 de novembro de 1988.

José Carlos 'Neves
'

Presidente

A FESORVE vai de 18
a 23 de novembro, com

entrada franqueada pa
ra o público. Coorde
nam a exposição Horst
Berndt e Laurita Fran
kowiak, entusiastas do
movimento. Nà aberta
ra, também, participou o

casal patrono - Rolf e

Gillian Hermann
quando foi realizado o

julgamento das melhores
plantas,

Walter Luiz Ribeira
Alexandre DeUagiustina Barbosa

ADVOGADOS
Rua João Marcatto n? 13, 29 andar - salL 206,
Fone 72-2815 _' Edifício Domingos Ch.odiní
Jaraguá do Sul-SC .

Os organizadores espe
ram que o público cor

responda aos esforços, u
ma vez que o espetáculo
é imperdível, pela bele
za das plantas e floras
expostas. No local exis
tem flores para a venda
também.

Máquinas, móveis de aço, escrivaninhas, ventUadores, móveis estofados,
fitas, relógios de ponto e acessórios em geral.

Rua Venêneío da Silva Porto n9 353 _ Pone 12_1492

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SINDICATO DAS INDÚSTRIAS;jD�o6'--JI�=================�
VES'l'UARIO DE JARAGUA DO SUL
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARlA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da entidade supra, no uso

de suas atríbuíções convoca os senhores em

presänos do setor das Indústrias do Vestuário
de Jaraguá do Sul, para participarem dá. as

sembléia Geral Ordinária, marcada para o pró
ximo día 2'3 de Novembro à!,! 15h30min, na se
de social, para deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
Leitura, discussão � aprovação . d\:! pre

visão orçamentária para o exercício de 1989;
Não havendo número legal para delibe

rar à hora mencionada, a AGO realizar-se-á a

partir das 16:00 horas do mesmo dia e no mes

mo local, com quórum previsto nos Estatutos
Sociais.
Jaraguä do Sul (SC), 11 de Novembro de 1988.
DORVAL MARCATTO Presidente

R-e�l-i-s-t-r-O Diálogo'sI'

o Colégio Divina Pro
vidência está ínformando
que abrirá suas matrí
culas no período de 1.9
e 13' de dezembro. no ho

rano comercial, como

também no horário no

turno, das 19 às 21 ho
ras. Para o próximo ano

letivo, o educandário o'

ferecerá os cursos de pré
escolar (na faixa de 3 a

6 anos), 1.9 gnau (Ia. a
. Ba.. séries regular]. su

pletívq de 1.9 grau (5a.
a 8a. séries - ginásio
em dois anos- e o 2.9
grau (cientifico). Ofere

rá, igualmente, o 1.9 ano

do científico (Núcleo) no

período da manhã e as

1\:!. e 2a. séries do 1. 9

grau na parte da tar-
de.

.

PRAZER

o êxtase. a satil'!Íalção, a alegria, o delí

cíoso. é a busca constante do homem, especial"
mente diante de tantas vicissitudes. A vida é

dura. Luta-se pela sobrevivência, por días me

lhores ,e por meís justiça. Vemos muitos lebu
tando tomo que desferindo golpes no ar. sem

saber o porque da sua luta, da sua peregrina
ção sobre o planeta. Lutam sem sentir realiza
ção, paz, propósito, apesar do que tem ou Ja

zem . Dentre estes estão os que buscam um

pseudo-prazer nas correntezas das paixões egQ
ístas: bebedeiras, festanças, gafíeíras, drogas,
infidelidade conjugal, sexo descontrolado, ho
mosexualísmo, pornografia cinematográfica e

tantas outras. Para estes a vid\:! não tem graça
sem isso. ' ' IJ

Mas é justamente isso qua não traz satis

fação. Sabe-se que por um momento a boa

consciência. pode receber uma anestesia, mas
logo depois ao acordar vem a dor da frustração
e do vazio interior. O suposto remédio do "pra
zer" foi transitório, não trouxe alívio. "Os pra
zeres do pecado são transitórios" (Heb 11:25) e

não "herdarão o reino de Deus os que tais coí

sas praticam" (Gál 5:19-21). Onde então está
o prazer? "Feliz o homem que não vai atrás
das pessoas desligadas da.Deus. qus.gostem do

pecado, e são escarnecedoras. Mas o seu pra
zer está na Palavra de Deus, e nela medita de

dia e de noite. .. e ele sempre terá sucesso em

todas as suas atividades" (Sal 1: 1-3) . Paulo

também disse que o prazer da sua vida era ser

vir a Cristo, e ter morrido para QS .prazeres do

mundo e do eu (Gál 6: 14). Seria isto anulação?
Não, bem ao contrário, é sxperímentar o mais
alto grau de êxtase e prazer que um ser huma':
no pode imaginar. Nestes absolutos é qUe está
a melhor relação de prazer. Lança-te a Eles .

Elso Carlos Madke

I'

II
II

SIl'�mICATO DAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO

MATERIAL ELÉTRICO DE JARAGUA DO SUL
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da entidade SJlpI\1, no uso

de suas atríbutções, convoca os senhores em

presários do setor das Indústrias Metalúrgicas
Mecânicas e do Material Elétrico de Jaraguá do
Sul, p\:!ra participarem da assembléia g�ral Or
dinária e Extraordínãríe, marcada para o pró
ximo dia 23 de novembro de 1988 às 15h30
min, na sede -social, para "deliberar sobre \:! se-

guinte:
.

ORDEM DO DIA
1. Leitura, discussão e aprovação da previsao
orçamentária para o exercício de 1989;
2. Apreciação da proposta do Sindicato .dos
Trabalhadores nas Indústríeg Metalúrgicàs Me
cânicas e do Material Elétrico de Jaraguá do
Sul, para '. renovação da convenção coletiva de

. trabalho a vigorar a partir de 1 de Janeiro
de 1989;
3.· Delegação de poderes à diretoria deste Sino'
dícato para negociar com o SindiC\lto Profissío
nal .

a redaição final da citada convenção:
Não havendo número legal para deliberar

à hora mencionada, a AGOE realizar-se-á a par
tir das 16:00 horas do mesmo dia e no mesmo

local
.

com o quôrum previsto nos Estatutos
Soci,ais.
Jaraguã do -Sul (SC), 11 de Novembro de 1988.
WILSON KOHLBACH . Presidente

(,

(,

EXCEPCIONAIS

O deputado Paulo Bau
er, através de 'requeri
mento aprovado na AL,
solicitou ao Governo do

Estiado· que o benefício
às famílias catarínenses
com excepcionais, adqui
rido com a Lei 6. 185,
de 1.9 de setembro de
1982, passe de 50% do
salário mínimo para mes

mo valor do piso Nacio
nal de Slalários.

II
(,

II

CÉDULA DE 10 MIL II

Começa a circular a.

partir da próxima sema

na, a cédula de Cz$ 10
mil com a efígie do ci
entista Carlos Chagas.
A dístríbuíção das cédu-
las é 24 de novembro,
segundo o Banco Cen
tral.

HONDANASUBA

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÄO. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N O A DA MENEGOTII

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua AdéUa Fischer, 239 (Rodovia BR�280)

Fone 72-2999. _ Jaraguá dó Sul _ SC.
FuRGOES CARGA SECA, ISOTÉRMICOS,. FRIGORlFICOS

E CARRETAS DE 1,2 e 3 EIXOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Burtee Fermi. 113 - Fone 72-1017

vocE .JA FOI AO TEATRO?

ESTA voes NÃO PODE PERDER.
COMÉDIA ADULTA

"'�il<.\
"III�fi

O GRUPO TEATRAL DA SCAR ESTA 'APRESENTANDO A

"QVEM CASA, QUER CASA".
ULTIMAS APRESENTAÇöES .DIAS 23.24 E 25 DE NOVEMBRO, NO ANFITEATRO DA SCAR
NÁO pERCA'. INGRESSOS LIMITADOS.

.

Apoio cultural

ij--II
_______..._---------J-a-ra-g-u-á-d-o-._S_u_l/_SC_- Av. Mal. Deodoro, n.9 158 - Fones 12-1171, 12.1995 e 1�2.614

oretti, Jordan & Cia. Ltda.
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i

Comissão realiza trabalho, de prevenção, ao uso·indevido de drolas
A Comissão Regional

de Prevenção ao Uso In
devido de Drogas, líga-
'da a Subunidade de En- ,

sino da 19a. UCRE, rea
Iiza rum trabalho de'
conscientizalçã6 para a

lunos, professores- pais
e ,a própria comunidade.

No die 11, a Comissão
reuniu' os seus membros
no Salão Cristo Rei, para
discussão de temas múl

tiplos ligados a atívída-

'de preventiva, uma vez

que o campo é vasto, ha

ja vísta o registro de
vários ossos na çidade

de uso da .cola-de-sapa
teíro. éter, maconha e

outros alucinógen0s,' sem
considerar o fumo e o

álcool, com incidência
maior, praticado por cri

anças e jovens em id'r
de escolar.

Segundo o professor
Armando Cíprianí, coor- .

denador da Comissão,

pretende-se' realizar uma

ação sistemática com

pais, proíessores e alu
nos, para inibir o avan

ço do problema, inte
grandr, o trabalho. A
partir de '1989, nas es

colas, buscar-se-á a atua
ção maís decisiva do pro
Iessor, pare a sua parti
cipação direta nas ações'
educativas de modo es

pecial às crtanças e ado-

Iescentes. visando preve
nir e reduzir OS danos à

saúde,
.

causades pelo ta

bagísmo: hábito de fumar

tabaco m cigarros, ca

chimbos e charutos.
.

o programa terá co

mo tema: "Sua escola
fuma?". Os malefícios do

hábito de fumar estão
fartamenta comprovados,
sendo responsäveís por
85% de todas as mortes
por câncer ,de pulmão,
15% das bronquites crô
nicas e enfisemas pulmo
nares, 100% dos casos

de tromboangeíts e 25%
de infartos do coração.
Os não-fumantes são
também diretamente a

tingidos. Esms são algu
mas das razões para que
se inicie já trabalho de

, prevenção,
aní .

diz Cíprí-

Jltl de' Areia Jaral·uá
SERViçO DE JATO EM GERAL.

SERViÇOS DE PINTURA.

Executamo& serviços em automóveis, cer

cas;' portões, peças antigas. bicicletas e , ferra

gens em geral.
Rua Walter Marquardt 818 (defronte O Sesi) ,

Telefone 72-2345.

NO SEMINARIO

De 3 a 5 de novembro,
no Teatro Alvaro de Car
valho, em Flortanõpoãs,
desenvolveu-se o 2.9 Se
minário Oitarinense de
Prevenção ao Uso de

Drogas, onde tratou-se
dé temas voltados ao al
coolismo, tabagismo, !dro
gas, família, l�gisla<;:ãö e
outros. De Jar\lguá do
Sul partiCi-param Marlíse
Müller (Orientadora E
ducacional do Colégio
Abdon Batista), Nádia E
lisabete Elias e Aoo Ma
ria Peters, respectiva
mente assístente e enfer
meira do Centro de A
tividades do Sesi.

DOROLOGIA CUNICA

Tratamento. de dores crônicas (dores
do ucancer", lombalgias, enxaquecas ... l,
acup'untura aplicada a dor.

Rua Cel, ProCÓpio Gomes 285 - Fone 12 - 2500'
Jaraguá do Sul Santa Catarina

, 'Orlope-dia e Ira,urnatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia ínían,
til 'e adulto. Membro titular da Soc. Brasíleí,
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 12.2218

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob n9 0075

-. Escritas fiscais e contábeis
- Imposto de Renda
- Reglltro de Micro-Empresa

Confira a eficiência de nossos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

ESTADO DE SANTA CA.TARlNA
PREFEITURA MUNICIPAl DE JARAGuA DO SUL

D E C R E T O N9 1.176/88'
Suplementa dotaçõe, do Orçamento vigente.

. .0_ PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGuA DO SUL, no Uso das
atribuiçõss que lhe são conferidas e com base na Lei Municipal NP.
.1151/81 de 19 de dezembro de 1987"
D E C R E T A:

'

Art. 19 - Fica aberto um crédito suplementar no valor de Cz$ .'.
1.800.000,00 (Sete milhões. e oitocentos mil cruzados) para reforço dos.
programas e verbas abaíxn discriminados, constantes do Orçamento
VIgente, a saber:
0401 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE .

0401.03080322.018 - Manutenção da Divisão de Contabilidade
401.05 - 3.1.3.2_ - Outros Serviços e Encargos Cz$ 300.000,00
0603 - DIVISA0 DE ESPORTES
0603.08462242.041 - Despesas com a Realização e Participação.

COm Os Jogos Regionais e Jasc
603.10 - 3.1·2.0 - Material de Consumo···,··, '

..
"
.. Cz$ 300:000,00

0802 - DIVISA0 DE SERVIÇOS PúBLICOS .

0802.10603272.051 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública
802.15 - 3.1.2.0 - Material de Consumo , .. ' Cz$ 1.100.000,00
802.16 - 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos Cz$ 2.400.000,00
802.18 - 4.1.1.0 - Obras e Instalações Cz$ 3.700.000,00

TOT A L· "',"" Cz$ 7.800.000,00
Art.. 29 ,- O recurso. para abertura do presente crédito s;uple

me�t.ar, correra por conta do "Excesso Provável de Arrecadação", a
verífícar-ss no decorrer do mês de outubro de 1988.

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 24 de outubro de 1988.
DURVAL VASEL ....•· PREFEITO MUNICIPAL

FEDRA LUCIANA KONELL _

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ii

II

II
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CORREIO DO ,POVO
Fundação: 10 de Maio de .1919

CGC 84.436.591/0001--:34
Diretor: Eugênio -Víctor Schmöckel

10m. Prof. DRT-SC n.? 129 e Dir. Bmprese
i&nalística .n.? 20. Membro Ef�tivo do Inst,
Hístöríco e Geográfico de SC. Redator: Flávio
JoSé Brugnago - DRT/SC n.'? 214. Repórter:
Yvonne A. S. Gonçalves - ORT/SC n.9 219.

Redação, Admínístração e Publicidade: Rua
CeI. Procópio Gomes de Oliveira n.9 290

qixa Postal 19 - Telefone (0413) 12-0091 --

8$.2áO - Jeraguá do Sul Santa Catarina.
Impresso nas oficinas da Organização' Contábll

liA Comercial" S/C Ltda.
Assinatura para Jaraguá do Sul . Cz$ :>.000,00
Assinatura Semestral . . .. Cz$ 2.000,00
Assinaturas Outras Cidades Cz$ 3.500,00
N(lmero Avulso Cz$ 100,00
Número Atrasado Cz$ 140,00
Répl'esentantes credenciados: Bruvê Veíc. Co

municação (Fpolís), Tábula Veíc- Comunicação
(S. Paulo), Propal Prop. Representações (P. A

légre) .

ASSOCIADO A AD.lORI/SC E ABRAJORI
;'0)

Relojoaria AVENIDA
As maU finas sugestões para presentes.

jóias. re16giOl, violôel, troféus,
medalhas e artiaOi de prataria estão OI

REWJOARIA AVENIDA

Na Mareclull e Da Get6Ilo Var...

«:FHO
.

VIAÇÃO CANARINHO LTDA,

- Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dls

posíçãoos modernes e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987
:-

Fone 72-1422

Tubos Santa Helena Ltda.
,

Tubos de PCV [eletrodutosl, Tubos de Concreto.
, Tubos de Polietileno (mangueira preta).
Fábrlcé.': Rua JQinvllle, 1016 _ Fà�e 72·1101

Escritório: Rua CeL Procópio GÕmes. 99

F�9.e 72·0066 .... Jaraguá do Sul _ SC

E HORA DE BRILHAR

Lanznaster
Jóias, relógios" allanças P

presentes finos é com à r.OVéI

LANZNASTER
Marechal Deodoro. 391 _ Jdr3gUé. do 'Sul.

Foto,
Fotografias _ equipamentos de clne '

foto _ 10m e video.

Marecbal Deodoro 302 FODe 12-0181
"

"A História de noSSll aeate não pode ficar só na saudade".
O Passado só é impor.tante se o seu tempo foi bem empregado,

CONFIR ..� A HISTÓRIA ... Barão de ltapocu

� Mas voltando à falar no Sena-
'

.dor Antonio Carlos Konder' Reis, na

época era vice-presiden.te do Senado
e assumia o exercício da presidência.
-Aí houve um I?anquete (�m Floripa, de
700 talheres -'ci se,_. dizial que daqui a-

HÁ 20 ANOS :penas i''Íi ,párticiparam: �edo engano! '

- Em 1968, eram lembrados os fa- Muito fil\'i�urhna sem que alguém
lecimentos de Josemane Eis Tobias visse, largáram-se pa,Ta a Capital.
(14)., Martinhq Rengel (67) e Wilhelm Ali, n� hora do banquete, foram
Behli,ng (78), no mês de outubro. constatar que outros',grupinhos tam-
- O dr. Jörn Soelter (casado com bém compareceram. Flalou·se 'i até

Irene Hinsching) era presidente da, - 'em traição!
,.....--------.........----....

HA 40 ANOS
- Em 1948, os díretoreg da Émpre-

Ba Sul Brasileira de Eletricidade S. A.,
de Joinville, srs, Haroldo Pederneiras
e Adhemar Garcia, divulgaram nota
pela imprensa, versando Iígações de e

nergía elétriCa ínformando q/ a empre
sa continuava lia deixar de atender no
vos pedidos de ligação de energia elé
trica destinada a fins de cl'alefai:;:.ão e

,força motriz, até 31 de outubro de
1948". O que, naturalmente, foi fator
pera retardar o progresso do muní
cípío. pela imprevidência dos ór
gãas governamentais.
- A imprensa local elogiava a

provídêncía tomada pela polícia, no
sentido de fixar os pontos de estacío
namentos dos auto, e dos hípomöveís
de aluguel, nas proximidades das es

tações férrea .e rodovíãríe. Hípomô-
veis? Sim, senhorl O táxi disputava

.'

lado a lado com o hipomóvel, o tão
admirado veículo de tração animal'
usado até bem pouco, o chamado
trole (do ingl. trolley], aquela carru

agem usada nas cenas do prefeito de
Sucupira que para não sujar as vias
públicas COm o cocô dos cavalos, man
dou aplicar-lhes alvas fraldas. Os
nossas carros de mola eram mais ar
tísticos.

HÁ 30 ANOS
- Em 1958, o novembro era des

�nados para a 2118. Exp,osição de

Flores e Artes, em Joinville, f.a.ra
cuja mostra era convidada a região
(dentre eles Jeraguä e Corupä] pira
trabalhos manuais, plantas decorati
vas e ornamentajs, Ilores de corte,
orquídeas, porcelanas e antiguidades
e quadros e pinturas.

.

- O Orçamento para 1959 recebia
emendas aditivas na Câmara Muni
cípal para o ValO Agrícola do Itapo
cuzínho, Novo Hospital, Estrada Três
Rios do Norte-Vila Chartes, Ponte do
Itapocuzinho, GináSio S. Luís, Escola'
Jaraguã, Associaição Rural, Ass. 'de:
Proteção 'e Assístêncts, a Maternidade
e à Infância, Escola Té!cnica São Luiz e
Hospital São José. A maioria dos des
ta.ques era feita pela UDN - Jango da
Costa, Fidens Wolf, Francisco Mo
drock, MurilIo B. de Azevedo, Augusto Sylvío Prodoehl <€ Mário Nicoliní
e pelo PSD Raimulldo Emmendoerfer,
Dorval Marcatto e Erich Batista. Aí
sur�iu uma dualidade, um partido es
vazIando os destaques do outro, numa.
típicaoriguinha de compadre d� mo-.

d? tal que o destaque para a construo'
Çrao da ponte do Itapocuzinho (a que
anos _?epois foi consruída pelo Esta
do] na� ficass� .com nenhuma dotação.
A sessao seguínte, iria debl:lt�r váriäs:
outras matérias, prometendo uma.
sessão bastante concorrida. J'

-

J Comunidade Evangélica Lutherana de

Jaraguá do Sul e convocava uma

Assembléia ,Geral Bxtraordânéria,
tendo por ordem do dia, a alteração �
reforma dos Estatutos Comunitários
- O Centro Catarinense do Rio de

Janeiro, presidido pelo "cataríoca"
(isto é, catarinense caríoca ou, como

diriam "caríocata" - caríoca cata
rinense) Laércio Cunha e Silva, en

víavamensagem ao "Correio do Povo"
de agradecimento pela cobertura "por
es� vibrante Orgão da imprensa -

"barriga verde", publicando sempre
em destaque o noticiário do 59 FES
TIVAL DA CERVEJA DA GUANA
BARA", com a presença da Banda
Lyra da Aurora, do nosso Rio Cerro,
motivo de estrondoso sucesso, nos

moldes do atual Oktoberfest blume
naense, onde era fígura obrigatória
o representante [araguaense. dr- Luiz
de Souza. e sua esposa loira esposa
Paula Mey.
- Uma notícia ainda não confirma-

,da: um fazendeiro de Garopaba. Mun.
de Imbituba deparou com 2 bois mor

tos no estábulo e lançou o seguinte
desafio: "Se Deus existe que me cas

tigue !" No día seguinte populares ou

viram estranhos mugidos do interior
da casa e curiosos foram até lá e rece

beram o maior susto ao se defronta
rem com o fazendeiro mugindo e com

o corpo apresentando meio boi ,e

meio homem, acorrentado em sua

própria casa. Pô! Depois dessa é bom
ii gente se benzer ...

HA, 15 ANOS
- Em 1973, na semana passada

falava-se da criação do Sindicato Fa- .

tronal das Indústrias da AlimenUição
' '

de Jareguä do Sul, Só não se disse -

tudo é que era o primeiro sindicato

patronal El se devia a sua. criação ao

senador Antonio Carlos Konder Reis,

qUe desenterrou o processo depois
de quase dois anos. E a imprensa ja
raguaense elogíava e .ação do Sena
dor Konder Reis, a sua .capacidade e

inteligência, que continua .sendo de
monstrada ainda agora. em, 1988,

quando como deputado federal teve
'destacada atuação na elaboração da
'Constítuição Brasileira.
- Abrindo os caminhos de e para:

Jaraguá do Sul. os prefeitos: Strebe
e Weber inauguravam a ponte na

divisa entre Jaraguä e Corupä, no

Ribeirão Grande. Discursos e COIl"

Iratemízação entre oS moradores, re

gados à pinga. e chopp, Palmas!
\ .
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COR�EIO DO PQVO

.�.===========================

I Confecções' Sueli; LtdÇl
FABRICAÇÃO PRÓPRIAI:.>ARTIGOS, DE

A PREÇOS DE CUSTO.

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 e na

Rua Reínoldo Rau; 530 - Jaraguá do Sul - SC

Clínica Veterinária'
SCHWElTZER

DR. W,ALDEMAR SCHWEIT�ER
Clínica de pequenos e grandes 'animais, cirurgias, vacinações

raío -x, internamentos, boutique.
Rua Joinv1lle, n9 1.1'18 (em frente ao Supermercado Brelthaupt)

Fone 12 • 3268·- Jara�uá do Sul _ Santa Catarina

Marcenaria São José
Portas e Janelas' de Madeira
de . Primeidssima Qualidade

Faça..nos uma. visita

Persianas José ElDlDendoerfer
Rua Jacob Buck, 46 (ao lado do Bradesco)

ou

consulteo.nos pelo Fone: 72-0247

ClilDax Magazine
TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFANTIL

Jar.aguá do S�l _ Av. Marechal Deodoro 260 _ Fone 72-0968

Guaramirlm _ Rua 28 de Agosto, 1.334 _ F::Jn(' 73-0259

f jarag�á} f ·

I' Produzindo -I

r desenvolvimenlo ;'"1
I· .

JARAGUA FABRIL S. A.

.

. II"
b����dJ.'
-=u_�.......

-
.

.. _".1W_.,....,_�

o respeitomútuo é <) caminho do entendimento e da busca de conquistas comuns.
ft, i�

•

do
Vamos construir e preservar a nossa Jaraguá do<?,��, maís humana e acolhedora •

. '.';'
.

'"U'''
"

""
\,'

SU',
A

weRtem,_O"rgúIhO
do

d""esempenho
de seus

Cala,
bóradores e do trabalho da gente ordeira de

.

Jaraguá do Sul, Por isso ajuda.bospitais, creches.entídädes fílantrõpícas, colaborando para
que a cidade mantenha suas tradiçõeS:

: ,eM'eg,UmGjÓrGUJiI· WEGE�oMooOES
"d

.

COLUNA EVANGELICA

CULTOS: Domingo, (último do ano Eclesi
áístíco) iis 9 horas, COm Confirmação, Coral e Santa
Ceia. CURSO: de Noivos, dias 3 e 4 de dezembro.
iniciando no día 3 às 17 horas. As. inscrições es
tão abertas na secretaria da Comunidade. LEMA DA
SEl\'IANA: .Cíngídos estejam os vossos corpos e ace
sas as vossas candeias. Lucas 12.35.

INFORME
! PAROQUIAL

Paróquia São Sebastião
CASAMENTOS: Neste 19.11, na Matriz,

10h30, Vanderlei Machado/Sirlei da Silva, 16h-15 >

- .]erri S�ingh�n/Leonida Mangelski, ROlando Baa
der.María Sateli, Nelso MrygUod/Anelori Baumann.
1!h15 - Miguel Buzínski/Cleusa A. Grim; 1811 -

Adilson Rech/Karín Klein. Na Barra às I1h:J'O -,
Moacir Lescówícz/Möníc, M. Fl'anzner' e 18h - AI
bercío Pormígarí/Rosal] Harmel , Ern Santa Luzia,
19h - 10ni Depin/lrene

-

Sevegnani e 20h30 - Amid
rildo TomazE!lli/Elizabete Ferreira. Na: Com. são
Francisco de Assis - l8h, Jorge Vizintanhe/Veno
randa Bachmann . Em São, Judas, às 17h30 - Alfre
do Hafermann/Rosajj Kreutzfeldt e no Rio Molha, 'às
20h15 - Milton Malocht ]r./Andréa Rosana Sardi.

,,'

.,'��SAGEM: Hoje é o, último domingo do
ano, litúrgíco: celebramos a festa de Cristo-Rei. Nes
se ano q�e _p�ssou,

1

vivemos mais um ped\lço da
grande _HIstona da Humànidade. Jesus como Filho
d� Deus, como nosso irmão, entregará ao Pai esses
d�as e fieses em que os homens viveram, nas maís
diversas circunstâncias, a Salvação do Senhor. Que
a nossa vida, a vida de nossa comunidade e de todo
inundo testemunhem que Jesus é nosso Rei.

_

MISSAS: - Neste sábado às 18h - Santo
Estevão: 19h - Matriz, São Luiz Gonzaga, São Judas
Tadeu e São, Francisco e às 20h - Santíssima Trin
dade .. Domingo, às 7, 9 e 19h na Matriz; 8h - São

Juq�S e N. Sra. do Rosário; 9h30 - N. Sra. Apa
recids, São Cristovão e Perpétuo Socorro e, às 17h
- N. Sra , do Caravaggio.

Poslo de Vendas MateaUo
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.

•
EID frent� à fábrica, - Ainplo estacionamento.

-ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de. transito - ln..,
'ventArlos - cobranças e advocacia em Reral.
'Rua r�inoldo Rau. 86 - sala 4 - Fone 72-2711

e
r PERSIANAS • BOI •

_

ESO. DE ALUMíNIO"

� �R!a�L!�!:U!�SC.� "- FONE: (04731724II1II5 �

Persianas horizontais e verticais,
box para banheíres,

divisões, toldos, portas sanfonadas, elquadrias
e cercas em -alum1nlo.

Consulte-nos! FODe 12-0995
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COMEÇAM AS FINAIS DA SEGUNDONA 2 ','

CORREIO DO PO VO

Ex - juvenis do c. A. Baependi reencontram-se Botafogo e Oljça e Ti-

ro empataram sem aber
tura de contagem

. pela
quarta rodada do retur
no da Chave A, da Co

pa Tupy, garantindo. a'

equipa jaraguaense a

classificação antecípada.
O Malvice foi derrotado
em Mafra pelo Operário;
por 5 a O e em Indaíal.
o América caiu diante
do � de Outubro por
11 a O. Neste domingo,
pela ú!_tima rodada, irão

jogar Malvice x Botefo
go, América x Caça e

Tiro e XV de Outubro x

Operário, nesÚl última,
será decidida a segunda .

vaga, onde Um empate à

penas classifica a equípe
mafrense.
Pelo CampeQmlto da

2a· Divisão da VF, Pon
te Preta 4x3 Garíbaldí,
definiram a colocação da
Chave A para � fase
final, para os jogos cru

zados com o. campeão e

vice da .Chave B, que
são Guarani e Amizade.
Assim, jogarão rieste do

minge>,' Ponte Preta: x A
mizade e Garibaldi' x

Guarani.

Idealizado e organiza
do Pelo Pamplona, .

Eví

lásio e o Foguínho. acon
teceu no sábado, dia 12,

o 1.9 Encontro. de Ex
Atletas Juvenis do Clu
be Atlético Baependi, do
período 68/13; nas de

pendências 'da AABB.
Às 14 horas deu·se a re

cepção, com o encontro
dos ex-craques, alguns
já apresentando "protu
berâncias" abdomínaís.
outros com calvice

/

já
acentuada e outros, ain

da, "fininhos", em plena
forma. Algumas ausên
cias foram sentidas, en

tretanto. 11 dos 25 con

vidados compareceram,
dentre eles: J.v.1:ário Pam

plana, E'vilásio Vargas"
Dinaldo

. Sanson, Oscar
Woelz (Osca], Bdelmar

Doering (Foguínho]. Hi
lário Anacleto (Manta].
José Grossl (Zecão), Víl-,
mar Chíodíní (Maíca),
Ademir da Silva [Dídí),
Hanilton Garcia (Nilti
nho). Loreno Müller (Le
na), Jorge Luís Nagel
(Preguinho), Tirso Stahe
lín, Jaime Blank, Ade
mir Fodi, Erwino Kel
bert (Polaco) e Fredemar
Rüncos (Sabiá).
Uma partida de fute

bol suíço foi realizada,
vencida pela equipe a

zul, comandada pelo Fo

guinho e Didi- Seguiu-se
uma confraternização,
com churrasco e cerve

ja, com direito a um

"show" ao violão e gaita
de boca pelo Zecão. que
mostrou seus dotes mu

sicais. -O reencontro dos

ex-juvenis azurras, foi
marcante e outro acon

tecerá em março do pró
ximo ano, quando será
reativado o EC Ferraz,
forma do exclusivamente
por ex'juvenís do Bae
pendi, em homenagem a

Leonardo Ferraz, treina
dor e grande amigo de
todos, já falecido. Na
oportunidade será for
mada uma diretoria, que
poderá ser contactada
pare jogos amistosos.

Müller é campeã
do Peladão

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas � Aquecedor Solar

RU8 Féupe Schmidt. 279 _
- Fone 72-044RA Müller Transportes

e a campeã do Campeo-
nato Municipal Oficioso
de Futebol de Salão, da

- Divisão Municipal de Es
portes. O encerramento
do Peladão aconteceu n�
sexta-feira, com alguns
incidentes, qUe culmina-

o ram com a saída da qua
dra da Cerealístj, Urba
no, que ficou com o vi
ce-campeonato. Os ter
ceiro e quarto colocados
foram o Flamengo e Do
ces Schiochet.
O campeão e vice re

ceberão troféus e meda
lhas e, ainda, suínos COm
aproxim�damente 70 e
50 quilos, cabendo aos
demais apenas troféus e
medalhas.

Feslival de Ginástica {scola,r Pedras Irevo I,

guíntes estabelecimentos
de ensino: Luiz Delfina

(Schroeder]. Roland Dorn

busch, Ilha da Figueira,
Valdete Piazera zím-

. dars, Albano Kanzler,
.

Bruno Linden (Massaran
duba), Abdon Batista,
Euclides da Cunha, São
José (Guaramírím), João

Romário Moreira e Al

berto Bauer.

o IV Festival, de Gi
nästíca Escolar da lHa.
UCRE, está maroad-, pa
ra o dia 2,5 de novem

bro, a partir das 14h30

mín, no Ginásio de Es
portes Artur' Müller.
Entre as modalidades
destacam-se a ginástica
rítmica, artística, acrobá
tica e aeróbica, que de
vera envolver em torno
de 120 alunos, dos se-

PEDRAS PARA PISO, PISCINA
E REVESTIMENTO EM GERAL.

.

As melhores pedras naturais para sua casa.

Pedras plpisos, piscinas, paredes e

revestimento em geral•

Rua Ottokar Doerffel. 1.957 - Trevo BI.-10l
Fone ·22-8956 -

-

Joínvílle.
I

============�==�I
ESORITÓRIO DE ADVOCACIA

I
PEREIRA OUVEIRA

Consultas, Pareceres e Ações sobre:
Inventários - Separações - Divórcio
Alíanentos - Cobranças - Inquilinato
Contratos - Acidentes de Trânsito
Conflitos de Terras -

-

Legislação Agrária
Questões Trabalhistas - Aposentadoria e

Pensão - Defesas Criminais e Júri.
R. I. Pereira Oliveira
Lauro Pereira Oliveira

ADVOGADOS
R. Walter Marquardt, 356 - fone (Res ..) 12 2194

JaNlguá do Sul

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA

ALIMENTAÇÃO DE JARAGUA DO SUL
ASSEMBLÉIA- GERAL ORDINARlA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da entidade supra, no uso

de suas atribuições, convoca os ssnhores em

presários do setor das Indústrias da Alimenta
.çãó de Jaraguá do Sul, para participarem da

Assembléia Geral Ordinária. marcada para o

próximo dia 23 de Novembro às 15h:>'Omin, na

sede social, para deliberar sobre a seguinte:
,

ORDEM DO DIA
Leitura, discussão e aprovação da previsão or

çamentária pera o exercício de 1989;
Não havendo número ilegal para deliberar

à hora mencionada, a AGO realizar-se-á a par
tir das 16:00 horas do mesmo dia e no mesmo

local; com o quórum previsto nos Estatutos So
ciais ..

Jaragué do Sul (SC), 11 de Novembro de 1988 -.

RODOLFO HUFENUESSLER
'

Presidente

LEIA. ASSINE, DIVULGUE
E ANUNCIE NO
"CORlitEIO DO POVO".
vocn É IMPORTANTE
PARA NOS.

Oficina Mecânica Marechal' Ltda.
Serviços de lataria, pintura e mecânica.

Retifica de mc tores de veículos de qualquer marca, a gasolina/álcool.
Peças e acesséríos para veículos em geral.

Atendimento nota dez Venha e confira.

Av. Mói. Deodoro, 1.309
Jaraguä do Sul

fundos - Fone: 12-3614
SC

72-3764

EIMElliRRIrEICI.,
Jaraguã do Sul
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'

. o prefeito Durval Vasel elegeu. com folgas, o

seu sucessor, IVG Konnel. Há dois; �nos, em 86, �l�
geu deputado um neófito em politica, o e�presarlO
Adernar Duwe e consolida, agora, a sua .llde_rança,
espelhada pela bOa administração (e �rg�mzajç.ao) .. O

,

resultado foi a respostà dada pela m�ll�na. do eleito

rado ao seu governo, que deseja ,a contínuídade.
,

• AoS partidos de oposição, foi uma lição. O PT,

que fol surpresa DO Pais, disputou a sua prnneíra elei

ção e ape!!af do desempenho não ter sido dos melho

res, deixou uma semente. O mesmo se aplica ao PL,

formado seis meses antes das eleições � que lançou
, nomes inexperientes em politica. mas CUJo, aprendiza
do foi válido. Adquiriram cancha aos prõxímos em-

bates eleitQr�.
. PDS e PFL �biain que. unidos, seria difícil um�

vítóría centra um candidato que trabalhava a, candr'
datura há seis anos, com a.'máquina da mão. Sós, deu

no que deu. O ex-prefeito Victor Bauer, com sua

primeira derrota na política, deve ter encerrado a

participação na. vida pública. Fogaça pagou pela pou-
'ca estrutura do PFL e pela rejeição do seu nome, jun-

'to ao eleitorado.
'

• A coligação, que vinha sendo costurada antes

das convenções partidárias, em agosto, poder}a, even
tualmente, diminuir a diiereD:_ça, se lançados fossem

Udo Wagner e Wemer Schuster. Ou vice-versa. ln:
teresses pessoais e egocentrismo, acabaram sepultan
do a 'coligação, inviabilizando praticamente o sucesso

eleitoral. O PMDB, favorito, apenas administrou e am-

pliou a vantagem.
'

. _
,

. pT, PL, PDS e PFL, vão penar na oposiçao nos

próximos quatro anos. Resta agor�, reunir os cac�s,
reestruturar, rever métodos conceitos. esquecer dIS

sanções e principalmente. organizarem-se s�m isto,

ficará tlifícil pensar em 1992. Deverão também tra�)a
lhar uma liderança jovem desde logo, com bom trän

.síto. pera disputar a Prefeitura, daqui há 4 anos, con

tra , .. Adernar Duwe OU Durval Vasel ,

,

• Nestas eleições, contrariamente ao resto do Es

tado, nos granâes e médios munícípíos, o PMDB de

JaJiaguá do Sul recebeu uma torrente de votos, ele

gendo a maíoría absoluta dos vereadores. A vitória.

acachapante foi recebida até com certa surpresa pela
alta diferença de votos e pelo fraco desempenho elei

toral de alguns,pà.rtldos e candidatos, muito aquém
das expectativas.

.

· O município de Corupá elegeu Ernesto Felipe
Blunk. Massaranduba elegeu Dávio Leu, Schroeder e

legeu Adernar Píske. Guaramirim,a Antonio Carlos

Zimmermann e Barra Velha, a Jose Brugnago. Qua
tro municípios não perderam o comando político. Em
Guaramírím a força. da coligação e o desejo de mu

dança acabaram derrotando a Salim Dequêch- que

previa vitória da. sua candidatura.
• Nestas eleições - e como acontece frequente

mente - Jaraguá do Sul foi praticamente ignorado
pela grande imprensa (jornais e tevês) na cobertura.

apesar '·da sua importância 00 contexto econômico �
tarinense. Está na hora de andarmos com pernas pro-
prías, poís contínuamos dependendo de "favores" e só

aparecemos em manchete quando o fato é negativo.
Isto é real.

· Empresários, poder públíc-, e comunidade, deve
ríam se unir para obtermos nosso próprio canal de

tevê. e um projeto de fortal'ecimento. da imprensa
(jornais) e da radiodifusão, apesar de já haver autori
zação para funojonamento de dtms novas emissoras
de rádio em AM e FM. Não podemqs deixar que ve

nham aqui faturàr e na hora da divulgação sermos

�ssados 'por cima ...

CAI'í: SASSI:
Energia·com gosto de café.'

Concluído o Projeto Inteura'ção Empresa I Escola
A Marisol S.A. encer

rou n'a tarde de quínta
feira, dia 17, 'com a di

vulgalção dos resultados,
o IV Projeto Integração
Bmpresa/Bscçle, que es

te ano teve como tema
"A Influência da Indús
tría de Confecção no De
senvolvimento de Nossa
Cidade". Foi um concur

so de redação, que en

volveu cerca de dois
mil alunos das Ba. séries,

do 1.9 grau e das :l'a.

Séries do 2.9 grau, de
37 escolas de Jaraguá do
Sul e dos municípios on

de a. Marisol possui uni
dades fabris {filiais)., O

diretor-presidente Pedro
Donini e demais pares de
díretoría prestigiaram a

solenidade, realizada rra

recreativa da empresa,
onde participaram, tam
bém, diretores, alunes e

convidados. das diversas'
escolas envolvidas no

programa.

Para o Diretor Admí
.nístrativo/Financeiro De
vanir Danna e para \l

Gerente de Desenvolvi
mento e Remuneração,
Elísabeth Hass, o proje
to foi considerado Um su

cesso em todos os ângu
los e deverá ser repetido
no próximo ano, ,quan
do a Marisol comemora

o seu jubileu de prata.
Os três melhores traba
lhos nos 1.9 e 2.9 graus
foram premiados, assim
como Os estabelecimen
tos aos quaís perten-

II

Nola da Redação
A circulação desta edição foi retardada: pro

positadamente, para que pudéssemos inserir to'

das as informações relativas a eleição dos novos
prefêitos e vereadores eleitos na terça-feira, día
15, cujo trabalho de competição foi ooncluído
na tarde de sexta-feira, día' 18. Agradecemos. a,

compreensão de todos. (A REDAÇÃO).

Festival de Teatro encerra hole
Foi aberto na manhã tório do Sindicato do

de quinta-feira. dia 17, o Vestuário e envolve alo-
2.9' Festival Bstudantíl nos de 5a. a 8a. séries
de Teatro de 'Jaraguá do das redes municipal. es

Sul e, paralelamente; a tadual e particular de
mostra de teatro, da qual ensino. Neste último dia
partícípam o Movimen- do Festival será apresen
tus In Actus Cênicos tado "Joãozinho Petele-

(Joinville) e o Arteatroz co", às 9hSO, pela Esco-

(Blumenau) . O encerra- la Municipal Alberto
menta acontece na tarde Ba.uer e às lOh15min
deste sábado, com dís- '-- "Boatos da Terra", pelo
tríbuíçã-, de prêmios aos grupo da Escola Ana Tö
melhotes atores, atrizes, we Nagel. Às 14 horas

direção, montagem, ce- será feita a avalia.ção ge
nário e iluminação. Os ral do Festival e pro
grupos premiados rece- , postas pare a terceira e

berão livros didáticos, diição, apresentação de
,

troféus confeccionados "Um Canto nas Alturas",

pelo artista Guida Heu- pelo grupo Arteatroz
er. [Blumenau) e, às 19h30

mín. a peça
I 'Quem Casa

Quer Casa", pelo Gru
Po Te\ltral da SCAR.

O Festival de Teatro
desenvolve-se no audí-

IJARH
•

premia 'OS prOfissionais

cem .

Os a.lunos vencedores
foram: 1.9 grau - 1.9 lu

gar Carla, Luciana Matte
di

'

(Centro Educacion'al
Evangélico), 2.9 Valdívia
Heldorn (CE Miguel Cou
to - Schroeder) e 3." Ní
vea Engelmann (Colégio
Divina Providência). Se

gundo
'

grau: 1.9 lugar
Sandra Rosângela Henn

(Dívírsa Providência], 2.9
Adriane Mara Fischer

(São Luís) e 3.9 Marco
A. Campestríní (Colégio
Giovani Trentini - Rio
.dos Cedros).

Dois mil' justifi
car-Dl o voto
Setenta e seis mil e

262 eleitores apresenta
ram justificativa eleito
ral nas agências dos, Cor
reios em 199 municípios
de Santa Oltarina. Esse
número é mais que o dO
bro dos votos justifica
dos nas eleições de
1986 e supera a maioria
dos colégios eleitorais
do Estado. Superou,
também, as, expectativas
da ECT, que não te

ve formulários suíícien
tes para atender a de
manda, que foram subs
tituídos por um, requeri
mento ao juiz da zona e

leitoral em que o elei
tor está escrito, o que é
uma alternatíva prevista
na legislação eleitoral.,

Em Jaraguá do Sul,
1.923 eleitores justifica
ram o não compareci
mento às suas urnas de 0-

rígem, sendo 1.771 atra
vés de Iormulâríos pró
príos e 152 por requeri
mentos, número que
<:Mria pera eleger dois
vereadores. Em Massa
randuba 145 justificaram
o voto, em Guaramirim
356 e em Corupá, 160 jus
tificativas.

de RH - 88
A Associação iaragua

ense dos Administradores
de Recursos Humanos

(AJARH) de Jal\lguá' do
Sul. realizou sexta-feira,
dia 18, solenidade de en

trega do "Prêmio RH-88",

agraciando com placas
e certificadoS"' os profissi
o:n'ais da área que mais
se destacaram em suas

atividádes no decorrer

do ano, assim comó en

tregues os prêmios pes
sO'as física e jurídica,
em reconhecimento ao

profissional e 'd empresa
que tenham se destacaJo
na valoriz;ação dos recur

sos humanos da comunj
dade.

A solenidade foi preSi
dida pelo presidente da
AJARH. M�uro Augusto
Minem. Na área de ad
ministra',ção de pessoal
foi agraciado InvaldQ
Gruetzmacher (Marisol),
segul1ança e medicin\l do
trabalho Rogério Zim

(Weg), administração de

cargos e salários Milton
sthneider (Indústrias
Reunidas) e na ár.ea_ de
treinamento, Pedro Rmlo

Pamplöíla (Jaraguá Fa

bril) .

O advogado José Bene

dito de Campos, da
ACUS, recebeu o Prê

mio RH-88 (pessoa física)
e a Ma.risol S.A. (pessoa
jurídica). E recebeu ho

menagem especial o Sr.
Euclides Emmendoerfer,
da Weg Química.
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