
novembro, vai aumentar

a dotação de recursos ao

Corpo de Bombeiros Va'
luntários de Jeraguä do.
Sul. A garantia foi trans
mitida na quarta-feira ao

prefeito Durval Vasel pe
lo deputado Adernar Du
we, adiantando que dos
Cz$ 297 mil repassados
até então, a corporação
"Vai receber por mês�' a
importância de Cz$ ....

1.89'5.109,60. O Corpo
de Bombeiros vem ·atra·
vessand., problemas de
caixa, para - o pagamento
dos plantonistas, encur

gos sociais e manutencão
dos veículos, equipamen
tos e da sede, pelo baixo

repasse de verbas por
parte do Governo do

'------

FUTURO POUTICO
Crescem, em todo

Estado, aspecúlações em

torno de aproveitamento
de prefeitos em final de
mandato no primeiro es'

calão do governo Pedro

Ivo, O nome
__

de Durval
Vasel é cotado, milito

maís agora pela grande
vitória do PMDB. VHsel
alimenta esperança de
ser convidado, desde que
a iniciativa parta do pró.
prio Governador e, ca

so seja elevado a condi
ção de secretário de Es
tado, a pasta preferida
seria a do Desenvolvi
mento Comunítárío, pa
ra sedimentar a SUa ca

mínhada a 1990, quando
pretende correr a depu
tado, estadual' ou fede
ral.

o

Eslado eleva dotação aas Bombeiros." 'asei: colada La uDla Secretaria
o' Estado, apartír de Estado

O prefeito de Jaragué
do Sul está também preo
cupado com o desemtlil�
so' de cerca de Cz$ 200
milhões, para a folha de

pagamento de novembro
e dêcímó-terceíro salá-
rio, uma vez qUe não tem
previsão do montante de
retorno do ICM e ,uo
FPM. Para o final do ano,

j� está definido que ue

19 de dezembro .a: 09 de

Janeiro haverá férias c'o·
letivas, período em que
funcionarão somente os

serviços essenciais. co

mo coleta de lixo, irriga
ção, tesouraria e os plan
tões.

-Síntese
FÓRUM DE

EXPORTAÇÃO
o 19 Fórum Catarinen

se de Exportação será re

alizado em Florianópolis
nos próximos dias 27 e

28, no auditório da Fíesc.

O evento tem a prorno
ç ão do Cecesc, bancos

Chase do, Brasil, Cacex
e das empresas Eliane,

Weg e Diário Catarínen
se. O Fórum destiná-se a

proporcionar uma análise
conjunta e ampla das 'es
tratégias e oportunida
des do comércio exterior.
O diretor-presidente da

Weg, Eggo.n João da Sil
va, será um dos pales
troantes e depoentes-

BAZAR DA APAE
O Grupo de Mães da

APAE, programou para
Os dias 2 e 3 de dezem
bro, no pátio' do Super
mercado Breithaupt. na

Reinaldo Rau, das ,9. às

19 horas, o Bazar d'a A

legria, com a venda de

doces, bolachas, enfeites
e outros para o natal. A
APAE de Jaraguä do Sul,
nas mesmas datas. estará
representado em Chape
có, no Congresso Esta
dual das APAEs. Irão

quatro representantes.

SEMINÁRIO DE MECA
NICA
Em promoção conjun

ta do Departamento Re

gional do Senai, Fiese e

Ciesc, realizou ontem,
sexta-feira, em Jaraguá
do Sul, o Seminário de
Manutenção Mecânica,
que reuniu cerca de meia
centena de empresas de
todo o Estado. Foram
seis palestras desenvolvi
das durante o dia. O en

cerramento deu-se na

Arweg. com um jantar

OASE PROMOVE
A Ordern Auxiliadora

de Senhoras Evangé1'icas
Grupo 5a. Feirihäs, lj;'ea
liza no dia 19 de dezem-

i
.

_ '.___

bro, a partir das 15 ho

ras, Bazar e caíé Bingo
Beneficente, no Salão da

Comunidade Evangélica
Centro. O Bazar 'abrirá a

partir das 9 horas e os

cartões para o caíé estão
a venda" a razão de Cz$
500,00.

CRESCEM INDICES
Os municípios de maior

expressão econômica do
Estado, terão seus índices
ele retorno do ICM cres

cidos, em 89- Os maiores

são Joínvíllo (14,1%), Blu
menau (10,9%), Jaraguá
do Sul (4,1%), Chapecó
(3,6%), Criciúma (3,:)%),
I'liajaí (2,80/0)' Concórdia
'(2,8%), Brusque (2,4%) e

Lages (2%).

REDE MUNICIPAL
Está definido o perío

do de realização das ma

trículas escolares na re

de municipal. De 6 a 9
de dezembro serão feitas
as renovações e de 12 a

14, as matrículas novas.

Ael quer governar' COI CDlselho
de Administração Muni·cipal
A formação de um Con

selho de· Admínístracêo
Municipal é Uma das pr>
meíras ações que Anto
nio Zimmermann, nevo

prefeito de Guaramírim

pretende implementar,
do qual partícíperã-, to
dos os segmentos da co

munidade, tendo objeti
vo de levantar as neces

sidades, planejar e fi
xar metas. O Conselho,
assim como o incentivo
a criação de Associações
de Morador es, estão in
sertos no programa de
governo, considerando a

preocupação com o lado
social que apresenta mui-

tos problemas.
Os futuros admínístra

dores têm uma redíogra
fia completa da situação
do município, na cidade;
periferia e interior. Ao
assumirem. de . acordo
com- comentário de Zim
mermann, 'teremos, de,
nos preocupar COm a

situação do Hospital
Santo Antonio, que ,

é
caótica, assim como re

gularizar os loteamentos
e fixar um plano para o

saneamento básico, uma
vez que noventa por cen.
to do esgoto. de Guarami
rim corre a céu aberto",
disse.

Piske expõe as I:etas de' governo

A Câmara de Verea
dores, findo o processo
eleitoral, acelera os tra
balhos para limpar a pau
ta neste término do ano

legislative, onde muitos
dos atuaís legisladores
se despedem. Esta sema
na, o Executivo Muni

cipal encaminhou proje
to-de-leí buscando auto
rização para doar uma

área de 4.324m2 para a

Associação dos Morado
res do Bairro São Luís,
localizado r/a rua Irmão
Leandro, para a constru
',:;ão da sede e, também,
repassando Cz$ 10,5 mi-
lhões a Arsepum. para ... ' A •

,a compra de �estas ße ;'" �concorre premlosnatal aos servidores :ÔJ,l!: "r.
nícípaís.

" '

ARIAMA

Adernar Píske. prefeito
eleito de Schroeder, tro

ca de cargo no dia 19 de

janeiro e também de res

ponsabtlídade- Ex-v:erea
dor e atual vice-prefeito,
o mais jovem sdmínís
trador público da mícror
região tem várias metas
a perserguír, segundo re

velou esta -semana ao

"Correis, do Povo". Piske
enumerou, dentre outras,
a pavimentação de ruas

centrais d'a cidade a

conclusão do ginásio de

esportes, o incentivo a

construçã-, de novos lo
cais pára a prática do

esporte e lazer (quadres
esportivas), ampliação do
sistema de iluminação
pública, galerias de águas

Járaguá do Sul/SC,' de 26/novembro a 02/12/1988 • Ano 70 - � 3.516' Cz$ 100,00

Do Legislativo

pluviais e de esgotos.
além de assistência . 'ao

agricultor.

Pretende, também, au
xilier o desenvolvímen
to industrial incentivan
do a instalação de no

vas empresas" ímp.untar
a coleta de lixo urbano
e, ainda, ampliar e' re
novar a frota de veículos
e máquinas, "isto dentro
das possibilidades e dos
recursos orçamentáríos
disponíveis", acrescentou.

Eleições 88
Nas páginas :3 e 9 desta e

dição, OS números finais
das eleições do di'a 15 em
Jaraguá do SuL com a vo

tacão nominal de cada
candidato e uma análise
da comportamento do
eleitorado, principalmente
em relação aos votos em

branco para prefeito.
Conííral.

Colabore com a

APIE e

seu

APIE

compre
bilhete
NOEL

AJUDAP" o BRASIL
_

É..• ' DAR O MELHOR DE SI
pELA COLETIVIDADE.

EXPOSITORES CROMADOS
MOVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL

'.
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ARTE STUDIUM GALE-

JARAGuA "DO, sui (sq, DE 26/11' A 02112 DE 1988, , C O R R,EI,O DO p<"'va

Sociedade ,_,or __dentro e por foraRIA - Inaugurou dia 023,
sob o comando de Cláu
dia Píazera Pacher. a

.prímeíre galeria dEl arte com nosso apoio).
de Jaraguá do Sul, na

o RuY ARSEGO - Psiqui

rua Coronel Procópio atre. escritor El artísto
o

Gomes 481; . A galeria plástico, que através da

esölI:á aberta ao público fotografia apanha fla

expondo obras de artis- grantes da . naturem e

tas de Jaraguá e de fo- transforme em belas to-

ra. Cláudia Pacher. de- tos que podem ser vis-

coradora de profissão, a�
,

'tas na Studium· Ruy

creditou na arte e sentiu Arsego traz de Joínvílle

qUe Jaraguá tinha espa- 9 quadros espetaculares,
iYo para a cultura. (Co- que não podem deiX\1r de

ragem e arrojo são duas serem vistos.

qualídades que devemos HERNANDO M. MON·

parabenizar, desejamos TANHES (PROFETA)
sucesso e hipotecamos Assim é conhecido o ar-

nosso apoio). tísta colombiano que já
.JANICE' BREITHAUPT - demonstrou seu trabalho

Expondo na Galeria, Stu- na New Art, exposição
dium, colocando para fo-, que reuniu artiStas 'de
l\i o qUe' lhe incomoda toda América Latina, em

na alma artística, filha Nove Iorque. Profeta

de Jaragué . do Sul, acre- está no Brasil há três

dita que o povo vem a anos, residindo atual-

cada día mais prestígtan- mente em Jüinville. I7Ja
do os eventos culturais. sua opinião a arte plás-.
(Janíce. nós qus já co- tica tem o reflexo de du-

nhecemos o seu talento as épocas: Di Cavalcan-

desejamos a contínuída- tilPortinari ie a época
de do sucesso). moderna, existindo ago-
DENYSE DA sILVA - ra uma'explosão da a1:-

Artista plástica, contras- te, onde os jovens es-

tando a
o cerâmica com o tão mais ínteressados na

plástico, dedicada na arte' do "que em política.
sua arte, expondo na Ga- Profeta -também está
leria Studium, 22 peças expondo na Studium.

maravílhösas. ainda em {Compareça e veja que

caráter, oficioso, deverá realmente as obras ex-

estar. acompanhando to- postas são dign�as de se-

do o grupo da Arte Stu- rem vistas. Vamos in-

dium em exposição em centívar ii cultura em

Natal. (Parabéns, conte Jaraguá do Stino Apoio:

Coruja
A melhor opção em artigos infanto-juve

nis e bebê para a estação Primavera-Verão.

R. Rio Branco 168 - Jaraguá do Sul - Fone n�0695

IOIAS - RELÚGlOS - PRESENTES

PRESENliF�

,
SBMPRE O' MELHOR PRESENTE

Marechal FloFiane n9 29 - Fone n - 1911

CarinDOSO
A ROUPA INFANTIL

Avénirda Getúlio Vargas, 91 _ Jaraguá do Sul ,

Malhas Fred.
BAKUN - A propagan
d\'! é a alma do negócio
e este jovem empresária
no ramo. de publicidade
conhece a verdadeira al

mal do negócio
(a propagandal temos à
certeza qUe a mesma a

tenção que ele dispensa
às 'pessoas, também o

f\3.zo aos produtos que
anuncia.
BRUNO BREITHAUPT -

Diretor da Com. Ind .

Breithaupt. fundada em

9.12.26, vem desempe
nhando belo trabalho no

comércio não �ó de Ja
raguá, mas em toda a

regíêo . Sob sua batuta

encontramos 717 colabo
radares, nesta cadeia de
22 lojas. 'Dinenismo é a

mágica deste sucesso.

DR.' IRINEU BIANCHI
- Juiz,Eleitoral da 17a'.

o

Circunscrição, parabéns
pela forma democrática
que conduziu as eleições
de 1988 em Jaraguä do
Sul, sendo justo nas in

terpretações da lei e per
feito no cumprimento.
AUTÓGRAFOS - Terça
feira, na Sala de Exposi
cões o da Biblioteca Dr.
Fritz Müller, em Blume
nau, aconteceu o lança
mento e noite de autó
grafos do livro "A Igre
ja na Colonização Ita
liana no Médio Vare- do
Jtajaí', de \lutaria de A
léssio Berri. proprietário
do Nela Hotel, de nossa

cidade.
BAILE DÖ HAWAI -
A ASSOciação Atlética
Banco do Brasil progra
mou para o dia 9 de
dezembro, em sUla sede
social, no aIto da coli
na, ,o Baile do Háwai.
com o Grupo Musical 4a.
Reden:ção. Promete su

cesso como em anos
,passados. '

NORMALISTAS - P'ara
marcar' os 25 anos de
formatura, a primeira

Osmar Martins

turma de normalistas'do
Colégio Divina Providên
cia reúne-se neste - sáiJ:1a.
do, 26" para um

o encontro
de confraternização, no

próprio educandário. Be

leza ...
OS WEEGE - O querido
� simpático casal Wan

der (laurita) Weege. do
ou um �lefone à Rede

Psminina de Combate o ao

Câncer. Sempre apoian
do as boas iniciativas

,

,da comunidade, o casal

desponta na sociedade

[araguaense.
CONVENÇÃO ARGI -

Dià 28, a Carroçarias
Argi realiza em depen
dências do Senai, a 5a.

Convenção Nacional de

Vendedores. Na pauta,
análise do ano de 88

o

,e fixação de metas e es,

tratégias de vendas Ifd
ra 89. Bola branca
VITRINE VIVA - Eri

ka Modas, ali na rua Rio

BI"anCO, promove neste
sábado, a partir das Iüh,

vitríne viva, com desfi
le de maiôs e bíquinis
que farão o suc.esso na

temporada. As mane

quins serão Irma Mar

quardt e Sibeli Cordei
ro.

PISCINAS - Serão rea

bertas hoje, dia 26, as

piscinas do Baependi .

Serão €'xclusivas aos as

,saciados quites com ·a

tesouraria e que tenham
efetuado OS exames mé
dicos, cujos tíckets estão
a venda, ao preço de :

Cz$ 1 mil.
NA ARWEG - Dia �' de
dezembro, a Arweg rea

liZ'a o baile de' encerra
menta com a 'entr,ega de
troféus às equipes. Pro

mete reunir grande nú
mero de associados, e

será animado pela Or

questra "OS' Vilanenses",
de Blumenau.
S, E R AMIZADE
A Sociedade Amiz�de
promove baHe -público

YoãO eA�·a··� ..

(:1 { �,�
Moda infanto·juvenil' para realçar a

elegância de seus Athos. Ulli 'carinho
,

_

especial para o. 'seu 'bom gosto. ,

Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul Sc.

J JóIas, ,'r�À,gh.,§; pulseiras, anéIs, alianças,
prataria, artigos em ouro e tudo o ÍI1éÜs para
presentes Da

o

Reloioaria
Marechal Deodoro 443

I

,Ivenida
e GetúÍió Va'rgas n° 9

neste sáb,adO com a Or

questra "Os Montanari".
E para o Natal, a. pedida
é com o Conjunto "Os
Frenéticos" e dia 31, o

reveillon COm o
-

Musical
Cruzeiro do Sul.
DRA. MARILZE '_ Uma
mulher volta: ao Legislar
tivo j.araguaense A o

dontólog'd, Marílzs Mar-'

quardt passa a, integrar a
Câmara. como vereadora,
a partir de ja:neiro. Em
1972 havia sido eleita
Ieda de Souza (hoje sra,

Lusitano) .

ZIGUE·ZAGUE - Oswal

do Espíndola Filho é o

novo Gerente Nacional
de Vendas da Argí . .

�
.

Casal Aristides (Marlene)
Panstein recebe hoje
para um jantar, o Gru

po De Repente ..-. A
demir S\:lntos, da CKAT,
trocou idade dia 22.
CA�SAR'S NEWS
Circulando o Caesar's
News, boletim informati-,
vo de lazElr e cultura, ide
alizado por César Silva e

Hale Betersan Guimarães.
Quinzenal, ,o ínformativo
é uma edição da Cae
sar's Club. Uma boa ini
ciativa.
ANDR�A / MILTON
Na agenda dos casamen

tos elegantes de novem

bro, realizou-se sábado,
no Rio -Molha, de Mil
ton Malocht Júnior e An
dréa Sardá , São filhos
de .Antonio (Anita) Sar"
dá e de Milton (Angela)
Maiochi .

DENDROBIUN - Encer-
.rou-ss día 23 a Ia. Festa
da Orquídea e do Ver
de, no Àgropecuáriö.
Em setembro do prOXI
mo ano, a AJAOR pre
tendEl realizar a 1\1. Ex
pos1ção de Dendrobiun,
qUe são as conhecidas
olhos de boneca.

'

BIBE KOHLBACH
Empr.esário de destaque
na s'Dciedade jarag1,laen
se e o maior incentiva
dOr no campo esportivo.,

,

Nosso esporte
o

seria de
aUo nível se todos cola
borass�m.

QUEM VEM - Est�rá
dia 3/12 enD., Joinville
(Harmonia qra) e dia 4'
no Carlos Gomes (BIu
menau), o humorista Ju·
ca Chave, com o seu

show Enfim Livre (de
quem?).

NO 'CALENDÁRIO,
dia 24 - Di� Nacional
de AÇião de Graças; 25
- Dia Universal do Do

adqr de Sangue; 28' -

Dia do Soldado Desco-
, nhecido.
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Quantidade de valos brancos
.

e nulos

P. í\ GIN·� ..

9 representantes, Contra
3 do PDS e 3 do PFL.

O partido majoritário so

mau.' para o legislativo,
19.183 votos, o PDS
7.913. o PFL 6.568. o pT
921, o PL 745 e o PDT
404 votos. Votos em

branco 854 e anulados
1 .459. Os partidos de

oposição. no conjunto.
somaram 16.551 votos.
ou 2.632 a menos que o

PMDB.
Outro registro que le

va a questionamentos ..
'

O candidato a prefeito
Altevir .Fogaça (PFL). fez
somente 2.244 votos,
mas os candidatos a ve-

Jaraguá do Sul conhe
ce. desde a última sexta
feira. quando encerrou

se a apuração dos votos

no Centro Esportivo do
Sesí, a composição da
Câmara de Vereadores
para a próxima Legisla
tura. que começa no dia
1.9 de janeiro. com- a pos
se dos eleitos. Baixada
a poeira da refrega elei
toral. os 15 vereadores
eleitos de J�raguá do
Sul começam a articula
ção para eleger o futu
ro presidente do Poder
Legíslativo, qUe deverá
pertencer ao PMDB. por
ter feito maioria.

A Câmara terá gran
de responsabílídaría no

novo texto constitucional

enden pela diferença. a

tíngíndo, pera prefeito,
somando a votação de
Bauer, Fogaça. Mannes
ê Sávío, Um total de
12.811 sufrágios, con

tra 16.998 de Ivo Ko
nell, com um diferencial

Marisol faz doações a hospitais

de 4.187 pro-candidato
vencedor. De se regis
trar. também, e baixa

votação de Fogaça
(2.244), de Sávio (1.264),
de Mannes (1.107) e a de
Victor Bauer (8. 196) .

Os votos em branco,
para prefeito, somaram

7.393, um índice muito
alto, para 845 votos nu

los. Os "brancos" fo

ram 2.778 superíores a

soma total dos votos de

Fogaça, Mannes e Sévío
MurifIo, que foi de 4.615.
Os votos em branco e os

nulos, por exemplo, so

mados, representam 8�218,
superior a votalção do �e-

.

gundo cOIoc·ado no plei
to, Victor Bauer. Ou cer

ca de 28% do total de
votos válidos para pre
feito, que foram 29.809.
À vereança, na nova

composição o PMDB fi

ca com uma bancada de

Oito novos vere adores vão oxigenar a Câlara el 89

maís. se aproxima ..

Muniéípio terá. nova Lei· Orgânica

readör . do seu p:irtidd
6.5,68 (ou 4.324 a me

nos); fio PDS. Bauer ''fez
8. 196 votos e os candida
tos a vereador 7.91:)
maís os 404. votos do
PDT, a que estavam co

ligados, representando
8 . 317. Isto induz. an\1li
sando príncípalmenta .

o

desempenho' eleitoral de
Fogaça, que os .eleitores
do partido ou votaram
em branco e nulo, ou

descarregaram em .ou

tros candidatos a prefei
to. A primeira hipótese
(voto em branco; é, a

primeira vísta, a que

Passadas as elesções,
os números frios dos re

sultados levam a uma

reflexão sobre o resul
tado das urnas em Jara
do Sul. O PMDB con

quistou uma vitória in

contestável, que . surpre-

Os Drs. Alvaro Felipe
da Luz e Vicente Augus
to Caropreso, .

Chefes dos

Corpos Clínicos dos Hos

pitais São José e Jaraguá,
respectivamente, agrade.
cem. publicamente. 'a es

pontênea colaboração da
Marisol S.A.. Indústria
do Vestuário. nas pesso
as de Gilberto Pradí
Floríani, gereute de re

lações jurídico-trabalhf:,
t\:1s da empresa- e Dr.

ç:ilênio M.. Rodrigues,
médico do trabalho da

empresa, pela doação de

Adernar Winter, do

PMDB, e Luiz Zonta, do

PDS, foram os vereado

res meís votados em 15

de novembro, em Jara

guá do Sul, e tiveram e

xatamente o mesmo nú

mero de votos: 1280.

Curiosamente, têm pra
ticamente as mesmas ba

ses eleitorais. O pMDB,

que teve uma grande vi

tóría para o cargo de

prefeito, elegeu nove ve

readores, um a maís do

que a atual composição,
enquanto o PDS, de seis

atualmerite caiu para
três e o PFL, que tem
um vereador, terá, a par
tir de janeiro, uma ban

cada de três representan
tes. O PDS foi o gran
de perdedor, tendo redu

zida a bancada em cin

quenta por cento.

25 mil blocos de receitas
médicas para os dois no

socômíos da cidade.
A atitude mereceu a

pl-ausos, uma vez que a

classe empresarial sem

pre está atenta as difi
culdades dos nossos hos

pitais, que penam com o

incompreensível descaso
da Previdência Social.
Espera-se que outras do

ações voltem a aconte
cer, pois nunca as enti
dades estiveram necessi
tando tanto de auxílio co

mo agora ,

A renovação havida
foi pouco superior a cin

quenta por cento. Dos

quinze eleitos, sete ve

readores, compõem o a

tual .qusdro na Câmara,
isto é, foram reeleitos,
sendo 4 do PMDB, 2 do
PDS e 1 do PFL. Pelo
PMDB, elegeram-se no

die 15 de novembro os

seguintes: Adernar Win
ter 1.280 votos, Balduino
Raulino 1.012 votos, Lu
ís Alberto Oechsler
1 .002, Guida Bruch 827,
Heins Edgar Raeder 789,
Almiro Antunes Farias

Filho 725, Marilze Dorn
busch Marquerdt 690,

Álvaro Rasá 677 e Heinz
'I'heilacker 649 votos.

Pelo PFL foram eleitos
Evandro Toreaziní Lis

cano com 540 votos, J0-

sé Gilberto Menel 523 e

sé Ramos de Carvalho
com 462 votos. Pelo PDS,
Luiz Zonta com 1.280,

Álide Pavanello 628 e

Reno Schwartz 632 vo

tos.

OS NOVOS E
REELEITOS

Os representantes da

nova safra de vereado
res' de Jaraguá do Sul

são: Balduíno Raulíno,
Guido Bruch, Heins Rae

der, Marilze Marquardt.
Heinz Theílacker, Evan

dro Tomaziní Líscano,
José Ramos de Carvalho
e Reno Schwartz. Reele

geram-se: Adernar Win
ter, Luís Alberto Oechs-
ler, Almiro Farias Fi-
lho, Álvaro Rasá. José
Gilberto Menel, Luiz Zon
ta 'e Álido Pavanello.

principalmente porque
caberá a ests poder a

missão de elaborar a Lei

Orgânica dos Municjpi
os, que será o arcabouço
jurídico em que se apoi
ará o desenvolvimento
de Jaraguã do Sul, a par
tir das decisões do fu
turo prefeito, com dispo
síções legals sobre a lei
do solo, tributos, meio
ambiente,

.

posturas mu

nicipais. cultura. saúde,
educação, turismo, enfim,
Um elenco de prioridades
'e de necessidades dos
novos tempog que levam
aos constituintes muni
cipais e ter que tomar
atitudes e decisões, onde
acima de tudo' esteja
marcado' pelo bom senso

e espírito comunitário.

FDL PROMOVE AUTO-DESENVOLVlMENTO

Dentro da proposta de
auto-desenvolvimento do

empresário-lojista, uma

das metas d\1 diretoria
da Federação dos Dire
tores Lojistas de Sànta
Catarina presidida pelo
empresário jaraguaense
Udo W�gner, estão acon

tecendo encontros regia'
naís em diversos pontos
do Esta.do. Neste sába
do, 26. em Xanxerê, de-

senvol-se o 2.9 Encontro
Regional de Lojistas do
Oeste, onde serão pales
trantes Ilda Monn. Con
rado A. De lima, Lother
Díetsr Maas, Samuel
Schubert e Udo Wugner,
que enfocará na palestre
do início da tarde a ne
cessidade da participa
ção do empresário na

sua entidade de c:-dsse.

. AgradeCimento
Agradeço de coração a todas as pessoas que

depositaram em mim o seu voto de conííança
em 15.0.88, agradeço aos cabos eleitorais, os
companheiros do meu partido, enfim a todos

. que de um modo geral colaboraram na minha
campanha.

.

Quero parabenizar aqui os 15 Vereadores
eleitos, e também o Prefeito e Vice, e desejar
� eles uma gestãb��;��·�!Uuno sucesso. onde obje
tívo final seja se�ie\'!"e�"acima de tudo, o bem

da Comunidade ���ti<se.
Rmlo' �dethr[\ Flortaní
29 Suplente de Vereador-PFL
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J�;RAGUÄ ' DO' SUL' (SC), DE 26/11 A 0'2/12 DE 1:988 DO POVOCORREIOJ!'A.GINA

�dital 16.371 de 14.11;88
Alírío Víelra e Vâildéli-

ria Jagíe!sky .

Ele, brasileiro, solteiI'o,·
eletricista, natural de

Massaranduba, neste Es

tado, domiciliado· e resi-"

dente na Rwa Antonio
Carlos Ferreira, i .676,
nesta cidade. filho de

Nestor Rosa e Bernardi

na Machado Vieira - E

la, brastíeíre. solteira,
b'Ol'dadeira,. natural de

. Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na Rua

José Theodoro Ribeiro,
nesta cidade, filha de

Wendelinos Jagiel�ky e

Thereiinha Junckes Ja

gielsky -
Edital 1'6.378 de 14.11.88
José Atadeu Varela de

Chaves' � Maria Delour·
'.

des Schweitzer
Ele, brasileiro, solteir_o,
mecânico, natural de Sao

Se�stião do Sul, Lebon

Rêgís. neste Estado, do-

miciliado' e residente em,
Ilha da Figueira, neste
distrito, filho de João

Alves de Chaves e Er

melina Soares varela -

Ela, brasileira, solteira.
operária, .natural de Taió,

neste Estado, domicilia
da e residente em Ilha
da Figueira, filha de Eu

rico Schweitzer e Elis�

betha Schweitzer -:
Edital 16.379 de 14.11.80.
Nelson JustiD� Diego e

Lenia Töwe
,

Ele, brasileiro, solteiro,
estampador. natural de
João Ramalho, São Pau=.
lo, domiciliado e resíden
te na R. Rio Alma, nes

ta cidade, filho de Joã,o
Justino Diogo e Ernes-!
tina Augusta de Jesus -'

Ela, brasileira, soltei�,
costureira, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente n� Rua

Rio Alma; neslte. distri
to, frUha de Bruno Töwe
e Adi Gaedtke Töwe .;_

Edital 16.380 de 14.H.88
Adilson Elior de Souza e

Maria Silvana Fronza
Ele, brasileiro, solteiro,
auxili'ar de escritório,
natural de Curitiba,Pa
raná, domiciliado e resi

dente na Rua Canoinhas,
44, nesta cidade, filho de
Aldo de Sou2ta e Egina
Sanson de Souza - Eia,
brasileira, solteira, enfer-

.

meira, natural cl.e Otad
lio Costa, neste Estado,
dómiciliad\l e residente
na Rua José Emmendör
fer, 60, nestd cidade, H
lha de Lauro Frcmza é
Nadir Fr.onza f-
Edital 16,381 de 14.11.88
Aloisio Schiochete e No·
eli Gust
Bole; brasileiro, solteiro, (
operário, nalural d� JQ•.:t-,

A1\íIVERSARIAN'I'ES

Fazem anos hoje: 26

'Sra. Adelína M. Híntzr:
Sr.

.

Geraldo Wernirig�
haus, Sr. Bolando M�r�

celino 'Gonçalves, Sr. ,

O�mar Duarte (Joinvíl
Ie), Sra. Berta Lessmann,

Maria Irma Tomelin

Dia 27 de novembro
sr. Júlio Ferreira fi

lho, SI\1. Mairian Vier

g�tz stínghen. Sr. Artur
Perath. SITa. llse Nor

ma
.

Joenck. Sr. G�r:liard
deorg Hermann (Coru
pá), Fernando Bhlert Fer

nandes, Cláudia Meh

ler, Terezínba Glowatz
kl
Dia 28 de novembro
Sra" Alba, espose Pas

tor Ingo Píske: Sra. Ca
tarina Panstein. Sr. Er
wino Siefert, Deyvi Ivan
Schiochet [Joinville], A

genor Mannes, Nilson
Lippinski
Dia ·29 de novembro
Sra- Maria Corres Fa

gundes de Oliveira, Dr.

Clayton Karam (Curítí
ba), Sra. Guisela Lange
Fríedel. Sra. Ernestina
Dutl'la Fernandes, Minam
Daíse . Fernandes, Luís

Carlos Kamchem,' Vanes
Sá Cristina Eggert
Dia 30 de novembro
Sra. Neldi Maria

Pscheidt, sr . Venâncio
Nicoluzzi, Sr. Dalmari

.

'l3êm'8, . Sr. André
.

Fodi.

Sril. Maria, Madalena'
Morbis Krause, Sra. Elsa

Lange, S ô n i a Maria
Schroeder (Rio Negro
PR), Arecy Maria da Cu
nha, Lori Hoffmann, 0-
lívio Schiochet, em Join

ville
Dia 1.9 de dezembro'
Sr, Alexandre Haake;

Karolina, filha Paulo Ro
berto (Maria de Fátima)
Ba:uer; Sra. Amantina
Neckel Mahnke, sr" Heins
Moeller, Jaime José Fe

lipe, Elcina Baumann;
Wilhams Roberto, fillho
Antonio Carlos (Marcy)
de Oliveira
ma 02 de dezenibro'

. Sl'Ia. Elvira Henschel
Bauer, Sra. Olga D. Pi

eper, Sra. ViFgínia Bor
tolirti, Humberto Franco

Mayer, Sra. Inês Ni.co
luzzi Spézia, Sra. 'Neila'
Maria ·Copi Mendes, Sr·
Adolfo L�ffin, Sr. José
Scheuer, . Rosalina Taba
rel!i, Rosângela Salete
Winter, Marcos César
r,rosskopf (.l'tf)ij1.�K�l. ,

Prlclamas de Casamenlos
.
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Onera; <lo R�

giswo Civil do 19 IMtrito da Comarca de Jaraguá do Sul, &-
11ado de Santa Catarina, Brasil, faz &aber que co_mparecerum e8)
Cartório exibindo es documentos exi2idos pela lei, a fim de so
habilitarem para war.' (la seJl,'lÜDtes:

.

çaba, neste Estado, domi
ciliado e residente '

na.

Rua 'Irmão Leandro, 152,
nesta cidade, filho de

Dornelío Luiz Schiochete
e Idalína Plorianí Schio
chete - Ela, brasíleira,
solteira; operária, ne tural
de Maripá, Paraná, domi
ciliada e residente. na

Rua Irmão Leandro, 160,
nesta cidade, filha de
Naldo Gust e de Amélia
Gust _

:Edital 16.382 de 14.11.88
Edilson Luiz Maciel e I

vonir de Patíma Cami
lo

Bole, brasileiro, . solteiro,
funcionário público, do
mícílíado e residente na

Rua Rio de Janeiro, 115,
nesta cidade, filho de
Arthur Maciel e Avelina
de Souza Maciel ---1 Ela,
brasileira, solteira, bal
conista, natural de Co

rupé- neste Estado, 'do
mícíliada e residente na

Rua JOsé Pavanello, 240,
nesta cidade, filha de

.

Belarmino Camilo Filho
e Maria Alcida Soares

'�Oamno -

'Edital 16.383 de 16.11.88
Maul"O Erchinger e So·

raya Bealrice Ramos
Ele, brasileiro, solteiw,
1 epresentante, natural de
Jaraguá do Sul, domicili
ado e residente na RU'a

Joinville, nesta cidade,
filho de Arthur Erchin

ger e Edla Suneit Erchin
ger

_ Ela, brasUeira,
solteira. bancária, natu
ral ,de J\1raguá db SuJI,
domiciliada e residente
na Rua Angelo Schiochet,
298, nesta cidade, filha
âe Darcí Felipe Ramos

e Irena de Souza Ra
mos -

Ed�tal 16.384 de 14.11.88
Jaime Borges de Campos
e Carmes Regina Çardo.
so

Ele, brasileIro, solteiro,
operador de computador,
natural de Itaqueia, São
Paulo, domiciliado e re

sidente n\l Rua Max Doe

ring, nesta cidade, filho
de Adílio Borges de

Campos e Diva Vieira de

Campos'� Ela, brasilei
ra, balconista, natural de
J\lraguá do Sul,

.

domici-

liada e residente na Rua

Joaquim F. de Paula, 891,
nesta cidade, filha de
Odi João Cardoso e Ero
tidi Sabel Cardoso r+:

Edital 16.385 de 16.11.88
Adelir Gl�tz e Mana.
Mafalda Barb9Sa
EI�, brasileiro, solteiro,
índustríärío, natural' de
Catanduvas, neste Esta
do, domiciliado e resí
dente na . RU:a Antonio
Schmídt. ein Ilha da Fi
gueira, neste distrito, fi
lho de Daniel Glatz Neto
e Anilda Glatz .

_ EI'a,
brasileira, solteira, do
lar, natural de Jaragué
do Sul, domiciliada -e re

sidente na Raa Arvelíno
Borba, em Ilha da Fi

gueira' neste distrito, fi
lha de Alirio Barbosa e

Margarida Níelsen Bar
bosa _.

Edital 16.386 de 16.11.88
Heriberto Farias de Sou
za e Janete Aparecída
Stolf
Ele, prasiieiro, solteiro,
estampador, natural de

Palmeiras, Lages.. rieste
Est'8do, domiciliado e re

sidente na Rua João Car
los Stein, nesta cidade,
filho de José Jardini de
Souza e Waldemira Fa
rias de Souza - Ela, bre
sileira, solteira, operária�
natural de JoinviUe, nes

te Bostado, domiciliada e

residente na Rua João
Oarlos Stein. nesta cida
de, fiiha de' Francisco
Stolf e de Darci Terezi -

.

nha Stalf _
,

iEdital 16.387 de 16.U.88
Sandro ela Silva e Cds·
tiane Maria Zimmer

mann,
:Ele,' brasileiro, solteiro,
Comerciante, n'atural de
São Bento do Sul, neste
Estado, domiciliado e

resid€mte na RUa Ervino
Enke, 45, nesta ddàde,
filho de Adolfo da Silva
e Olga da Silva - EI!a, I

br·asileira, solteira, auxi
Har de escritório, natu
ral de Jaraguá do Sul,
domiciliada e . residente
na Rua Acre, 48, em ja
raguá - Esquerdo, neste
distritQ, filha de Antonio
Zimmermann e O�ir Fa
gundes Zimmermann _

NASCIMENTOS

25 de Outubro
Luísa, filha de Vicente

(Sally) Caropreso; Lucia
n�, filha de Adelir (E
vanilde Hanemann
26' de Qutuhr()
Tassío, filho de Osmar

(Salete] Derete de Ange
lo
27 de Outupro
Alana- filha de Arqui

medes (Odete) Fe1ippi
28 de Outubro
Nadir, filha de Paulo

(lvete) Schwirkowiski
02 de Novembro
Willy Gustavo, filho de

Willy (S�ndra) Sonnen

hohl
03 de Novembro
Cílharde. filha de An

tonio (Marli) Fraga; Ca

míla, filha de Josoé (He
lena] Fortkamp
94 de Novembro
Janaína- Iílha de Antô

nio (Marlene) Eger; Eloi
sa, filha de Jairo (Maga�
li) Pedrif Fernando, fi

lho de Teofilo (Judite]
Kalataí
05 de Novembro
Josíne, ftlha de Geral

do (Silvia) Berns
06. de Novembro
Ana Lucia, filha de

Marcus (Mariléia) Go

mes; Thádia, filha de
Laércio' (Doroti) Macha
do; Juliana, filIh'a de Rei
naldo (Elmira) Friese
08 de Novembro
'Letícia, filha de Paulo

(misabeth) Martinelli;
Jenifer, filha de João

(Maria) Ribeiro de Ma
cedo
09 de Novembro
Adriano José, filho de

Flávio José (Odil\l) Brug
nago; Ana Paula, filha
de Helton (Romilda) Har
mel.
10 de No.velDbro
Camila, filha de Gil

Son (Inesita) Concer

Barão do·Rio Brarnco, sala 4
'

FONE: 72.2607
.

®":�.t\,z
... ,,.� ...

.

.

,
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.

Respeite a sinalização do lrãn$ito.. todos responsáveis peia segurança.
--���----.-------�----�------�--------------�------�

:'L'ú C 'i ODespaehan-'te
ao Forum, Fone: 72 - 0589
Vargas, 26 - Folie: 12 - 1261

junto a Aulo Escola JaraguäEm"
Av.
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Getúlio
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CORREIO. DO

\

Edital 16.388 de 16,11.ap
�g_ar' 'Kasu)ke e Bill"
4ä�emndg '.. .

-aie" brasileiro, �olteiro,
mecànico de manuten
cão, natural de Massa

randube- . neste E�mdQ,
domícllíado e residente
na Rua Roberto Ziemann,

nesta cidade, filho de
Norberto Kasulka e Re

sida Gaulke Kasulke
'Ela, brasileira, �lteirtl,
auxilíar de escritório, na
tural de Agrolándie- em

Trombudo Central, neste
Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Domin

:gßs Sansan, 640, nesta

cidade, filha de Herber

f� Henning e
.

Reinild'.l

l�-e�ning -

Ji'.d!tal 16.389 de 16.11.88
Wilwn Correia e Katia

Apàreclda MaffezzoIli
. Ele, brasileiro, �lteiro,
,op�rário, natural de Ja

taguá do Sul, domicilia-
do e residente na Rua

�!oaquim Francisco de

Pabla, nesta cidade, fi

lho de Valdemíro Ante
IÜO Correia f� Maria de

Lourdes Correia - Ela,
b�sileira, solteira, do

Iar, natural de Corupá,
neste Estado, domicilia
'da: e residente na Rua

2�9, 'n.9 159, em Jaraguá
�squerdo, neste distrito,
filha de Avelino Maffez
zoll; e Romílda

. M�ffez

zollí -

Edital 16.390· de 16.11.88

.Cópia recebida do cartó-
.

,.10 de Guaramirim-SC
Lauro Klann e Maria

Vanderleia da Luz

Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, natural de Ja

raguá do Sul,' domicilia
,do e residente na Rua

541;71, em Rio da Luz,

n�ste distrito, filho de

Engelben KIann e de

Lina ,Krüger Klann
Ela, brasileira, solteirtl,
industriária, �tural de
Guaramirim, neste Esta

do, domiciliada e resi
dente na Rua Athçmasio
Rosa, 1.159, em Guara

mirim, neste Esmdo, fi

lha de Adão Isaura da
Luz e Arnilda Silveira
da Luz _:_

Edital 16.391 de 16.11.88
'Sovenir Tomasi e Elisa
bete Meurer
Ele,' brasileiro, solteiro,
�ndustriário, natural de
Jacinto . Mach�do, neste
Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Padre
Mirandinha, 2:)'9, nesta
cidade, filho de Silvio
Tomasi e Salute Beletini
Torrmsi � Ela, brasileira,
solteira, bancária, natural
de Jaraguá do Sul, do

miciliada e residente em

Nereu Ramos, neste dis
trito, filha de Lino Meu
rex: e Isabel Ferrazm'

Meurer -

EdÍtal 16.392 de 16.11.88
GerSOn" Karsten ',e Marta
Botchardt
Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de contabilida
de. natural de J\iraguá
do Sul. domiciliado e re

sidente na Rua João
Doubrawa, 253, nesta ci

dade, filho de Arno

Karsten e de Mausi Beh

líng Karsten .._ Ela, bI\:i

síleíra- solteira, operária,
natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e resi
dente na Rua João Dou

brawa. 253, nesta cida

de, filha de Bruno
.

Bor

chardt e Lydía Kupas
Borchardt -

Edital 16.393 de 11.11.88

Cõpía recebida do cartó
rio de Guaramir1m'SC
Carlos' Cesar Ferrari e

Paulícêía Antunes de Li-

ma. .

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, natural de

Rio do Oeste, neste Es

tado, domiciliado e resi

dente na Rua Alberto
Santos Dumont, 337, nes
ta cidade, filho de Ar

cângelo Ferrari é Ema

Ferrari - Ela, brasileira,

solteira, industriária, na

tural de Valões- neste

Estado,
. domiicili�0a e

residente em Guarami
rim, rieste Estado, filha

dê Oswaldo Antunes de

Lima e Therezinha -Miler
de Lima -'

Edital 16.394 de 11.11.88
.

Elvis Andreatta e Adria
na Dias
Ele, brasileiro, solteiro,

químico, natural d� Ja

raguá do Sul, domicilia

do e residente na Rua

Guaramirim, 266, nesta
cidade, filho de 'Orlando
Andreatm e Ester Vai

laUi Andreatta - Ela,

brasileira, solteira, pro
fessora, natural de Ja

raguá do 8ul. domicili'a

da e residente na RUd
Erwíno MenegottL 8 \,

nesta cidade, filha de

João Dias e Fedelia Ma

ri� Lucilda Lenzi Dias -

EditaI 16:395 de 11.11.88
Amauri Eichstädt e Ave

nir Wackerhage
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja'

raguá do Sul. domicilia
do e residente em Rio

da Luz' l, neste distrito,
filho de Edemar Eichs
tädt e Lonida Strelow
Eichstädt - Ela, b�\isi

leira, solteira, operária,
natural de Taió, nesté
Estado, domiciiiada e, n�

sidente em Rio C�rrb·. I,
neste dis*ito, filh�' ;dé
Udo Wacl{erha�e- e J.,,<f
rit� Wackerhag� -- 'l
Edital 16.396 de 11·11.88
Eleomar Blunk' e Rdsa
Pereira

Ele. braSileiro, pt�iro.
motortsta, natural de

Jaraguá do Sul, domici·
líedo e resiaente em

Três Rios do Sul. neste

·distrito. filho de Ingo
Blunk e Mathílde Sebold
Blunk -- Ela, brasileira
solteira. do lar, natural
de Jaraguá do Sul, domi

ciliada e residente em

Éstrada Itapocu Hansa,

em Nereu Ramos, neste

distrito, filha de Pedro

Pereira e Ondina Sera

fim Pereira -

Edital 16.391 de 11.11.88·
José Ariél Guenze e Ma

rta Oswalda Santos da

Cruz
Ele. brasileiro, solteiro,

guarda, natural de M�
rra. rieste Estado, domí

ciliado e residente em

Três Rios do Norte, ne�
te distrito, filho d� Eml

lio Guenze e de Maria

Juraci Queiroz
- Elta,

brasileira, solteira, do

lar, natural de Ponte

Alta, neste Estado, do

miciliada e r�sidente em.
Três Rios do Norte, nes

te distrito, filha de Se

bastião Rel� da Cruz e

Vilma Santos da Cruz -

Edital 16.398 de 11.11.88

Cópia recebida do cartó

rio de Guaramlrim'SC
Valdir Olíaní e Rita Ma-

ximiano
Ele, . brasileiro, solteiro,

impressor gráficp, nat�
ral de Presidente Get�
lia, neste Estada, domI

ciliado Ei residente em

Guaramirim, neste Esta

do. filho de Alais Olia

ni e Iraci Cunh� - Ela,

brasileira, solteira, ope

rária, natural de Alto

Benedito Novo, em Be

nedito Nova, neste Es

tado, domiciliada: e re

sidente na Rua Urbano

R�, 39, Vila Le:nzi, nes

ta Cidade, filha de Ala
tir Maximiano e Marga
rida Maximie.Ilo -

Edital 16.399 de 11.11.88

Rogério Kuntze e J'ocelei

Aparecida Silveira.
Ele, brasileiro, sölteiro,
operário, natural de Ja

raguá do Sul, domicilia
do e residente na Rua

Alfredo Schum�nn, la

teral,-254, nesta cidade,

filho de Frederico Kunt
ze e Vanilda Isaura Sa

bino Kuntze - Ela, bra
sileira, solteira, bancári\'i,
natl�ral de Vacaria, Rio

\ Grande doSul. domiciliada
e ;esidente na Rua Er

nesto Lessm�nn, 87, nes

ta cidade, filha de Fur
tunato Silveira e Zaira

Aparecida Thiwes Sil
veira �

Edital 16.400 de 18.11.88
Leonizlo Zink e· Denise
Baehr
Ele, 'brasileiro, solteiro,

meclnieo, natu'l\\l de Pa·
lOtina..paraná, domícílíe-
do e resídente hã Rua

Goiás, em Vila Lenzi' nes·
te distrito, filho de Wil
berto Zink e Lonida Zink
- Ela, brasileira, soltei
ra, ppelári6, natural de

Joínville- neste Estado,
domiciliada e residente
na Rua Goiás, em

.

Vila
Lenzí. neste distrito" fi
lha de Reinaldo Baehr

e Ana Martim Baehr -

Edital 16.401 de 18.11.88

Dalmír Florês e María
Sueli Cardoso
EIe, brasileiro, solteiro,
operário. natural �de Ja

raguá do Sul, domicilia
do e residente ne Rua A
fonso Bartel- 130, nesta
cidade-filho de AleX\ln-.
dre Vid�ll Flôres e Leonor
Turisani Flôres - Ela,
brasileira, solteira, ope
rária, natural de Rio do

Oeste, neste Estado, do

miciliada e residente na

Rua Joaquim Francisco

de Paula, 891, nesta cida
de, filha de Odi João

Cardoso e Brotídí SabeI
Cardoso -

Edital 16.402 de 18;11.88
.

Silvio Sizs e Luzia Jussa
ra Barbosa
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja

raguá do Sul, domicilia
do e residente em Ilha
da Fígueíra.. neste dis
trito, filho de Tomaz
Sizs e Vitalina Keske Sizs
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jara

guá do Sul. domiciliada
e residente em

-

Ilhta da

Figueira, neste distrito,
filha de Alirio Barbosa
e Margarida Nielsen Biu
bosa -
Edital 16.403 de 21.11.88
Jair José Cristovão e

Walqriiria Lange
:Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural' de Ibi
rama, neste Estado, do
miciliado e residente na

RUa Bernardo Dorn
busch, nesta cidade, fi
lho de David Cristovão
e Leonor Müller - .

El\i, brasileira, solteira,
industriaria, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na Rua
Bernardo Dornbusch, nes
ta cidade, filtta de Euri
co Guilherme Lange e

Isolde Maske Lange -

Edital 16.404 de 21�11.88
João Carlos Ropelato e

BerUMe Travalha
Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, natural Çle Jta

raguá do Sul, domicilia
do e residente na R.Ü�
Santa Terezinha, eIlJ:,\1$�
reu Ramos, neste distti'-.
to, filho de Waldir Rope
Jato e Ana VAmir Bana
Ropelato � Ela, brasilei
ra, E:.olteira, costureira

natural de preaidénte'
Getúlio,' neste EsUldo, do·
mícrlíäda e re..$idente na

. RUà LUís Sai'\i; i1.513.
em Nereu Ramos; nestê
distrito, filha. de Genesío
Travalha é Nat�lina Tia:
valha �

.

EditaI 16.405 de ll·.H.oS
. (

Roque Jaroczinski e Oc11-
la Helena Adrovandl
Ele, brasileiro,' solteiro,'
estofador, natural de
Massaranduba, neste Es
tado, domícílíado e resi
dente em Ribeirão Mo
lha, neste distrito, fi
lho de José Jaroczinskí
e Pasqua Derettí Jaro
czinskí - Ela, brasilei
ra, solteira, vendedora.
natural de Jaragué
do Sul. domiciliada e re

sidente em Ribeirão Mo
lha, nesta distrito, filha
de Bruno Adrovandi e

Ida Tecíla Adrovandi -

Edital 16.406 de 21.11�88
Ne! Bourscheídt e OUvia
Donat
E-Ie, brasileiro, solteiro.
operário, natural de Cai
baté, Rio Grande do Sul,
domiciliado e riE$idente
na Rua 400, em' Jaraguã
Esquerdo, neste distrito.
filho de Beno Reinaldo
Bourscheidt e Ana Maria
Boursdleidt - Ela, bra
sileira, solteiro, operária,.

·

natural de Marechal Cân
dido Rondon, Paraná- dO
miciliada e residente na
Rua 305, 1)9 399, em Vila
L�lau, neste distrito, H-

· lha de Osvaldo Donat
e Gertrud . Anna' Droese
Donat -

Júri no, dia 28
O Tribum:tl do Júri' da

Comarca de Jaraguá do
Sul, tern .sessão marcada
para o dia 28 de novem
bro, segunda-feira, às
1:)' homs, no FÓrum. Na
ocasião será julgado o

acusado Pedro Neves,
qUe na noite do dia 21
de maio de 1988 atentou
contra as vidas de Plad
dia Nunes de Almeid'a e

Jorge dos Santos Padilha,
desferindo-se três golpes
de faca em cada' qual'no
barracão pertencente a

·

Construtora Anes. que
rEtilizava obras de ampH"
ação no Parque Fabril
Weg II.

O Dr. Irineu Bianchi,
Juiz de 'Direito da 2a.
Vara presidirá a sessão,
9nde atuarão, também,
o Dr. Aristeu Xenofontes
Lenzi, Promotor de Justi�
Ç'd e o advogado de de
fesa, Dr. Walter Luiz Ri
beiro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POVO
. � _. '.. 'EStaCJo, de 'Santa Calàtiná
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'Preféitúra Municipal de Jâràgu,f do Stil
'

�;

DECRETO N.9 1:788/88, '

"

. :' ) 'i '",c

Suplementa dotações do Orçamento vígenté ,

O PRBFEITÕ MUNICIPAL' DE JARAGUA DÖ SUL no uso

das atribuições que lhe são conferidas e com base na Lei Municipal
N5' 1.151/87 de 1.9 de dezembro de 1987;
.'

DECRETA:
Art .. 1.9 _ Pica aberto um crédito suplementar no valor de

Cz$ 77.500.000,00 {Setenta e sete milhões e quinhentos mil cruzados)
para reforço dos programas e verbas abaixo díscrínados, constantes
do Onçamento vigente, ti saber:
0101 -; Câmara de Vereaderes
0101.01010012.001 _:_ Manutenção das Atividades da

, Câmara de Vereadores
'

101.01 _ 3·n.1 _ Pessoal Civil ..... , ... L..... ". Cz$ 10.000.000,00
0301 -'DiVisão de Pessoal

'.

0301.03070212.004 _ Manutenção da Divisão de
'Pessoal

. ,

301.04 _ 3.1.3.2 _ Outros Serviços e Encargos .. Cz$ 1.000.000,00
0301·15824922,005 -<' Encargos Sociais. com o lAPAS,
IPBSC e FGTS

'.

.

'301.09 _ 3.1.13 _ Obrigações Patronais Cz$ 8.500.000,00
0301.15844942.007 _ Contríbutção ao Programa de

Formação do Patnmônín do Servidor Público
301.13 -.- 3.2·8.0 ,_ Contribuüção pera Formação do
Patrímônio do Servidor Público _' PASEp Cz$ 2.000.000,00
0302 - Divisão de Material

' ,

0302.03070212.008 � Manutençã-, da Divisão de Material
302.03 _ :;0.1.2.0 - Material de. Consumo Cz$
0303 - Divisão de Serviços Gerais
030:;0.03070212.009 - Manutenção da Dívísão de
Serviços .Gerais
303.05 - 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos
0402 - Divisão de Tributação

-

0402.03080302.021 - Manutei:l)ção da. Divisão 'de
Tributação.

.

402.05 - 3;1.3·2 - Outros Sergíços e Encargos .. Cz$ 5.350.000,00
0501 - Divisão de SaÚde e Assístêncía Social
0501.13754282.024 - Convênio com Secretarm
da SaÚde

.

501.04 ___. ;)'.1.1.1 - Pessoal Civil .. .. :........... Cz$
0501.13754282.025 ___.. Manutenção dos Serviços
de Saúde \, .

,

501.12 - 3.1.3.2 - Outros 'Serviços e Encargos
0501.15814871.003 - Implantações de Creches
e Centros Comuzutärtos
501.18 - 4.1-.10 - Obras e instalajções Cz$ 1.000.000,00
0501.15814872.027 - Manutenção dos Serviços .de
Assistênci\"l
501.23 _i 3·1.2.0 - Material de Consumo Cz$ 1.000..000;00
501.24 - 3.1.3�2 - Outros Serviços Ei Encargos .. Cz$ 100.000,00 I

0601 -_ Divisão de Educação
0601.08421882.029 - Manutenção da Divisão de
Educação
601.04 - ::;.1.1.1' - Pessoal Civil .. .•. Cz$ 21.400;000,00
601.05 - 3.1·1.3 - Obrígaçõss Patronais Cz$ 1.800.000,00
601.08 - 3.1.3.2 � Outros Serviços e Encargos .. 'Cz$ 1.000.000,00
0601.15824952.034 - Encargos com Irmtivos da
Divisão de Educaçãd
601.17 .,._ 3.2.5.1 - In.ativos r•• ' •

• •
• • ••••• Cz$ 1.300.000,00

0102 - Divisão de Eshadas de Rodagem
0702�16885342,044 - Manutenção da DiVisão de
Estradas de' Rodagem

'

102.04 - S'.1.2.0 - Material de Consumo Cz$ 2.500.000,00
702.05 - 3.1.3.2 - Outros Serviços e Enougos Cz$ 1.000.000,00
0103 - Divisão de Serviços Urbanos
0703·16915752.046 - Manutençã.o dos Ser,�ços
Relativos a Vias Urbanas

.

703.06 - 3.1.2.0 - Material de Consumo ,- ... " .. Cz$ 5.000.000,00
703.07 i- 3.1.:)'.2, - Outros Serviços e Encargos .. Cz$ 2.000.000,00
0802 ...,_ Divisão de SeZYiços Públicos
0802 .. 09512691.014 _.- Implantação e Extenção de
Eletrecidade Ruml

'

802.03 - .4.1.1.0 � ·Obras E' Instala.ções Cz$ 9.000.000,00
T .o T A L -:" . 'IO! •••.•••• oe. '••••• ':" •••••• '. __ •

•• Cz$ 77.500.000,00
Art. 25' �, O rec�nso para abertura do presente crédito .'fIu

plemerrta:r: co:rrerá por conta do "Excesso Provável de Arrecad�ç'ã(j"
a verifi'dllr-se no dec orrer de novembró de 1988.
,

, Art. 3.9 _. E'ste Decreto entrará e;m vigOr na data de sua

publicação, re'Vogadas; as) dispo�;ições' 'em contrário.
.

Ja l\ig.uá do Sul, 08 de no.vembro de 1988.
, '. DURVAJL. \ ;iA� ,EL - Prefeito Municipal
FEDRA LUCIANA K 0[' JEU. -' Secretária de Administração e Finanças

-------�--------------------�-_.--------�--------------------..----..-- �

'.
• ... � • �. I

.

300.000,00

Cz$ 300.000,00

850.000,00

Cz$ 1.500.000,00

! '

i
'

. \,'

,A. Revista SCALA;' da so básico no sentido de

República Federel d�. se ajudar através de pra
Alemanha. 'na edição zos de amortízaçêo maís

relative 'aos meses Setern-
'

.

longos, facílítação de ju
bro/ .oiltubro/88; circula roé � amortização da dí�
com um editoríal que va-' vida. Com isso, se

:

de
le à sua transcrição pê-' .lineia uma" estratégia
'l� importância' que vai global que fíxa deveres

, representar à economía .' tazribém para os credores.
do Brasil, na questão da Todos sentem-se respon
dívida externá. sáveis por uma pausa pa
Bis o que diz o editorial ra QS países mais pobres
"Não existem receitas poderem raspírar, e há

mágicas, para solucíonar '

esp&ço suficiente para
o problema do endívída- iniciativas

" isoladas.
mente no Terceiro Mun- Bonn, P. ex�"já remiu DM
do. Se os credores, consí- 4,2 bilhões de .dividas de

derando tudo, estabele- 24 dos menos desenvol:
cem o vaíor da dívida vidps países do mundo.
em 2000 bilhões de: DM, somand-, isso maís da
então. um mortal' não metade de todas as dívi

pode imaginar (o que das qUe já foram remidas
signifique uma tal cifra. aos países 'em desenvol
Fácil porém, é compreen- vímento- O restante, aín
der que esta. montanha da em aberto, também
incomensurável da dívi- será cancelado. Além
da só poderá dímínuír disso Bonn já decidiu a

com a participação de remissão de maís dívidas.
todos:

.

devedores, crede- Esta medida em favor dos
res e instituições finan- países mais pobres al-
ceiras Internacionais. canca um volume de
Para isso OS 7 maís im- 3,3 'bilhões de DM.
portantes �íses índus- Mas a mão flue se estende
tríalízedos, na 14a. Con-' para ajudar só poderá
ferêncin de Cúpula Econô- significar mesmo unta a-

mica Mundial em Toren- juda eficiente se pegar-
to, desenvolveram uma mos os problemas por'
estratégia que se trens- SUa raiz. Metá: alever
formou, ali, em -marco. as receitas de exporta

,:ção, melhorar os resul
tados do balanço comer

cíal e de pagamentos
e controlar com rigor
as importações de capí
tal- Além disso. deverão
ser incentivados a capa
cidade de poupança e os

ínvestimentos diretos es-'
trangeiros. Conta-se com

instrumentos já aprove-
'

dos para facilitar as a

daptações.
, Após I Toronto, o FMI
� o Banco Mundial pre
tendem �laborar pro
gramas efic\3.zes, a fim
de evitar equívocos. Se
recordarmos o quanto é

perigosa, p. ex., destrui
ção das florestas tropi-
,cais para as co.ndicionan
tes de vida no Terceiro
Mundo, ponto ptira o

qual chamou a atenção o

Chanceler Federal ale
mão Helmut Kohl, en

tão se torna claro ser

extremamente uigente
uma . estratégiç, global."

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

E x,l.i n b r ás
Cómércio e recarga de extintores em ge,ral

, Rua, ·Joinville, n.<? 2.176 _ Fone 72-182,6
Jaraguá do Sul/SC ..

As vias dos credores, e

estes são principalmen
te os 7 países partící
pantes da conferência
de cúpula, estão volta
das para a África ao. sul
do, Saara. Por detrás de
uma dívida de US$ 1:)'8
bilhões vamos encontrar
duas dúzias de países
que estão à beim da
bancarrota. Já no fim de
suas forças �inanc�ras�
eles teriam de gastar
mais da metade de suas

receitas em divisas pa
ra pagar juros e amorti-:
zações. Isso é impossível,
pois as receitas caíram
em parte de um modo,
drástico, enquanto, ao

mesmo tePlpo, as' popu
lações crescem.

I,

Na Conferência Econômi.-,
ca de Cúpula Interna
cionaL nos tins de junho
do corrente ano, em To
ronto, houve Um consen-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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festiva'l' de
.

Teatro surpreelde pela criatividade e illprovislçla.. . . .

o II Festival Estudan
til, li Mostra e I Labora
töno de Teatro de Jara

guá do Sul, realizados de
11 a 19 de novembro, no
Sindicato do Vestuário,

construíu-ss de pleno ê
xito. Promovido pela
Fundação Cultural com

apoio cultural da Kohl
bach SA., o evento con

tou com a partícípação

C,omércio otilista COI as vendas
Estamos a menos de

um mês do n�tal e o co

mércio já reage com as

vendas antecipadas, a

brindo perspectivas de
bons negócios, como a

credita o presidente do

Clube' de Diretores Lo

[ístás de Jár�guá do SuL
Rafael Dimas Nazarío .

A reação, neste período
do ano, é considerada
normal, mas Rafael, o

timista', crê no aumento
das vendas, não apenas
pelo recebimento das
ferias e do décimo-ter
ceiro salário, mas, prin
cipalmente, pelo f\lto das

. mercadorias subirem mais
do que a poupança.

.

Nós, do comércio, te
rnos 'que incentivar as

vendas, mostrando ao

consumidor que \3. valo

ri:lél!;:ão dos produtos é

Superior aos índices da
caderneta de poupança,
disse o' presidente do
CDL. Neste sentido, pre-

tende "dar uma mexida".
usando Os meios de co

municação disponíveis n\i

comunidade, despertando
o consumidor, "de que
também dispomos de
um atrativo: o nosso pro
duto".

DECORAÇÃO
DE NATAL

Na quinta-feira, dia 1.9
de dezembro, deverá ser

acionada a decoração
natalina em Jaraguá do
Sul . Com inovações, des
ta feita apresentará 176
peças em formato de
pinheiro, vela e sino, que
estão sendo instaladas
na Marechal Deodoro,
parte da Getúlio Vargas
e Floriano Peixoto. São

,
12 mil lâmpadas multi
cores que oferecerão um

visual jamais visto na
cidade.
A decoração usada em

anos anteriores será tam
bém utilizada.

Walter . Luiz Ribeira
Alexandre Dellagiuslina Barbosa

ADVOGA,DOS
Rua João Marcatto n? 13, �Q andar - sak; 206,
Fone 72-2815 _ Edifício Domingos Ch.odini

Jaraguä dO Sul-SC.

ACIJS DISCUTE SITUAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

. de 2.600 alunos, 225 a

tores maís a equípe téc

nica, bem como, de cer

ca de 800 pessoas da

comunidade que assis

tiram ta apresentação das

peças. Para. o coordena
dor do Festival, Carlos
Cezar Hoffmann. compa
rativamente ao Festival

passado este foi diame
tralmente superior, tor
nando díficil parta o cor

po de juradas indicar
os melhores e escolher
os vencedores em cada
categoria. Ele destaca
ainda o seu entusiasmo

pela criatividade e capa
cidade de ímprovisacão
dos participantes, que
enriqueceram os espetá
culos.

INDICADAS E

PREMIADAS
Três pEj:;:'as receberam

. indicação na categoria
melhor texto original: A
vida de uma professora,
Beatos da terra e SOS
natureza. sendo escolhida
a primeira,· de autoria de
Marivaldo Gesser. Co
rno melhor atriz as indi
cações foram para Re

giane Aparecida Rocha,

Andréia Ronchi e . Lútia
Longui, vencendo Regia
ne, da peça camaleão e

as Batatas Mágicas. Des
ta mesma peça, o me-

.

lhor ator foi Gilmar B.

Lopes, onde foram indi
cados também Marioval
do José, Marco Antonio
Murara e Sandro José
Chaves.
Na categoria melhor

direção concorreram Ro- \

sane' Maia Pereira, Ma
ria do Carmo de Souza,
.Alcíoní Canuto Correa
e Denise de Bem/ Irace
ma Schlögel . A' escolhi
d\l foi Maria do Carmo
de Souza, que dirigiu
"Camaleão e a Batatas
Mágicas". Melhor figuri
no (ongínalídade), indi
cadas O Patinho Preto,
SOS Natureza, O Ho
mem, Rei dos Animaisê,
A vida de uma professo
ra e Beatos da terra.
Esta última foi a esco

lhida.
Na melhor expressão,

o prêmio ficou para Luis
Tadeu Santana, da peça
A última Árvore. Fa
ltam indicados também
Pedro Bortolottí, Marco

Antonío, Fátim.ä dê tut:
des Pedrottí é Andréia
Rönchí , E na monta"

gern geral, indicadas Be
atos da Terra, O Pati
nho Preto, A Vída de
uma proíessora e Cama
leão e ás Batatas Mági
cas, sendo escolhida a

peça O Patinho Preto.
Fernanda BaI I o c k

Grossklags foi a atriz re

velação do Festival. O
júri esteve formado por
Jandíra Feijó, GilIOO.r Mo
rettí, Claríca Weidner e

Leon] da Silva.
.

O próximo Festival
está programado para
setembro do próximo a

no, junto com a �. Mos
tra e 2.9 Laboratório Cê
nico. A premiação deu-

. se na noite de sábado,
dia 19, com a entrega
dos troféus confecciona
dos pelo artíste GUida
Heuer (Blumenau) . Pa
ra a melhor atriz, me

lhor ator e revelação, a

SECET pagará uma bol
SIta. de estudos e' para a

.

melhor direção, a Secre
taria igualmente patroci
nará uni curso ligado as

artes cênicas.

A superlotação dos ô
nibus nos horários de
pico e a disparidade de

horários, que trouxe,

principalmente após a

entrada em vigor das 44

horas semanais, que re

duziu a jornada de tra

balho, uma série de
transtornos, foi discutida
na . segunda-feira entre

empresáriOS, n\3. Associa

ção Comercial. O geren
te da Viação Canarinho,
Décio Bago, expôs a si

tuação da empresa, as

Ora. Seheila M. H. Henriques Anjo
DOItOLOGIA CUNICA'

, Tratamento de dores crônicas [dores
do "Câncer", lombalgias, enxaquecas ..• lo
acupuntura aplicada a dor.

Rua CeI. Procópio Gomes 285 - Fone 72 - 2500
Jaraguá do Sul. Santa Catarina

e
r PÉRSIA..! • 801 • ESO. DE ALUMiNIO ...

� 'R!o�L�!�U!�SC• ... FONE: (047317ZG1111& �

Persianas horizontais e verticai.,
box para banheiros,

divisões, toldos, portas sanfonadas, esquadrias
e cercas em alumínío.

Consulte-nos' Fone 72-0995

Bahia .

.

.•..
'

... �spírito Santo_
Riode Janeiro '. A briSas�a�e. �Ol.

. . praias e ",ais praias.
����iif os deliciosos frutos domar, a beleza do Rio. de

Excur.sio rodoviárià �� Angra e Parati; o encanto de Vitória e Vila
Sarda: 25 de dezembro Velha; e na Bahia, amagia festiva de Salvador,
Volta: 8 de janeiro

a bela Ilha de ltaparica, a hist6rica Porto

14 dias de turismo Seguro, a sedutora Ilhéus. Este serã omelhor
PernOHe. em hot�is de r�teiro pera as suas férias de verão.
It�s�elas '

mento: três parcelas
iI ''11.96 OTNs
_'tvajá 9 seu lugär'

.
�. i�.

1i

",j�

�RAliM,·
J'UHSMOEVIAGN

.

Tel. 72 .. 3933

dificuldades, afirmando

que não está alheio ao

problema, no entanto, a

diantou qua pouca coisa

pode-se mudar, de ime
diato, uma vez que re

quer um estudo amplo da

situação, como um to

do.

Algumas propostas e

sugestões foram apresen
tadas. para servir de sub
sídios à melhoria. do sis
tema de transporte co

letivo na cidade. O ge
rente da Viação Canari
nho disse que a empresa
tem planos de expandir
se, com o deslocamento
das garagens do centro
da cidade e acrescentou
que nos últimos dois a

nos, o transporte . melho
rou em pelos menos cen

to e cinquenta por cen

to em Jar\3.guá do Sul'.

Por trás da beleza dos

Icartões de natal da
LBA ... crtancasl, Mi- !

lh;::s:e ::::ça:l�zec I
antes de enviar o seus

Icartões de natal. Pense
nos amigos.;. e nas

crianças. I
Você encontrar-i Odl,'cartões de Natal d"

LBA na PAPELARIA
GRAFIPEL LTDA. _'.lQ
lado da Prefeitura) - Fo" ,I,nes 12-0972 e 72-0137.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(FlI'dbwÍdº Plske)
Assentada fi poeira sobre as e- Com um senão: Balduínn deve"

leíções do. dia 15, � Brasil viu-se di- rá permanecer na Secretaria dã Edu-
ante de um quadro. político ínteíramen- cação, segundo divulgam, os [ornais
te novo. com o crescimento. de alguns' de hoje (23.11). Em seu lugar assu-
pequenos partidos, com destaqus do. mirá Gustavo Mfithedi. Também o.
Partido. dos Trabalhadores e, em es Sec:retário Alvaro. Rüsá deverá perma-
cala menor. do PDT, e a' reviravolta necer no Executívo, assumindo. em
acontecida nas grandes cidades cata- seu lugar Matino Lenzí. ou seja., tro-
rínenses, entre elas Joínvílle 'e BIu- carão. seis por meia dúzia, ao passo.
menau. ünde o. PMDB íot sumaria- qus no osso de Balduín., a troca só
mente apeado do. poder depois de serve para piorar o. lamentáv.el qua-
l()ngüs anos. Em J\3.raguá do. Sul a dro do.' nosso legíslatívo . Tudo. So."

mudança flcou por conta da Câmara mado e tirados os novs fora, tem-se
de Vereadores, já que na Prefeitura a impressão. de que ainda, prevalece
venceu Künell, como previsto, e com na maioria dos eleitores o. fator ía-
larga margem de votos, também co- vorecímento pessoal e direto- uma
mo os peemedebistas previam. Pre- lâmpada n\l rua, alguns tubos. em-
visão. reforçada pelas promessas de- pregos. etc. Os attos interesses da
magógicas do senhor Victor Bauer, a comunidade. como. um todo, ficam de
psrtír de sua manifestada intenção Iado , E os eleitos fiam-se na certeza
de devolver aos contribuintes a con- de que a opíníão pública não. vaí lhes
tríbujçã-, de melhoría paga pelo. cal- cobrar nada. Ninguém vai se dar ao.
çamento de ruas. Jncluslve Konell fez trabalho de acompanhar as sessões da
maís votos (16.998) que os outros Câmara e, depois botar a boca no
quatro. candidatos juntos (12.811). O trombone para reclamar. E isso, gen-

I,

I
sr. M1annes deve estar refletindo, mui- te: O PMDB tendo 9 Vereadores e o
to preocupado, com o. resultado das Prefeito, vai deitar e rolar, respalda-
urnas qus seria uma espécie de ter- do pela maioria 'absoluta no legisla-

, mómetro para avaliar-se o prestigio tivü. Eles não darão. chance aüs pe-
do PT em Jamguä do. Sul. Mil cento quenos partidos que sornam somente
e sete votos. para uma massa de seis votos nas decisões. '

20.000 trabalhadores urbanos, não. é
um índice animador. Strebe desabafou: "E como dis-

se o Pelé, este povo não sabe votar.
Só numa mesa apuradora quinhentos
votos meus foram anulados, porque
os eleitores votaram errado nta legen
da" .

08

Ora. Rita de C8ssia Grubba
FrSIOTERAP�UTA - 34047F

- Curso de Especialização pelo Método.
Böbath (neurologíel ,

- Atendimento íísíoterãpíco ,em recupe-
ração de fraturas, problemas de coluna,
reumatísmos, derrames e paralisias.
- Atendimentos ' particulares com hora

,

mercada - Fone 72-0850

',-Rua Presidente Ep1tác1o Pessoa,651

;,

ESCRITÚRIO rummco

,José Alberto Barbosa'
ADVOGJ\�O

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

Fone 72.1869 _ Jaraguá do Sul.
"'
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'
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sAVIO "MURILO PIAZERA DE AZEVEDO
I'

MURnLO BARRETO DE AZEVEDO

Advogados
, Direito. Civil _ Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Esportivo

. Novo endereço _ Mal. Deodoro .da Fonseca

Do 97 _Sala 1

'E D I T A L

Cobras & -Lagartos

,

-I-'-'-"�.-.-.-

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de

Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto. este edital virem

que se acham neste Cartório pera protesto os

títulüs cüntra:

ADILSON SIEVES Rua Joinville, 4368 ,_ NESTA
-- IND. COM. DE PROD. ALIM. JODINA LTDA
- .Estrada Tres Rios do Norte - NESTA '-

ISALONI SCHUTZE-A/C Marisol SIA - CORU
pA - JOSE MARCOS XAVIER - Rua Paulina
Dem. Picolli, sln - NESTA - NELCI ALVES
DA SILVA - Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 101-
159 - NESTA - ROVETE COM. E 'REPRES.
LTDA-ME - Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira,
168 - NESTA - Seriquadros-Quadros pl Ind.
Têxtll - Rua Pe. Alberto' Jacobs. 194 -- NESTA.

E, como os ditos devedores não. foram en

cüntradüs üu se recusaram a aceitar a devida

intimação., faz pür intermédio. do. presente edital.
para que ü�, � Os cümpareçam neste Cartório
na Rua A�tlt. . ,.' '�r,"78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar" o 'seú:llfébitü, . ou então dar razão. pür
que não o faz, sob a pena de sel:em os referidos
protestados na forma da Lei, etc.

IH/Jaraguá do Sul, 24 de novembro de 1988.

AUREA MüLLER GRUBBA �Tabeliã e Oficial de
Protesto de Títulüs.

...I �

'A eleição. pera a Câmara ,foi
um desastre total e completo. Quan
do todos clamavam por uma substan
cial renovação, o que se viu foi sete
medíocres reconduzidos e mais um

punhado de outros serem eleitos. Ve
jsmos: Ademar Winter - Luiz Alber
to Oechsler -- GUido Bruch - Almí
ro Farias'_ Alvaro Rüsá - Heinz
Theilacker (PMDB); Bvandrn T. Lis
cano. -, JOsé Gílberto. Menel (PFL),
Luiz Zonta - ÁlidQ Pavanello - Re
no Schwarz (PDS), francamente, é do
se .pra ninguém botar defeito. Sal

v�m-se dos destroços em que ficüu a

Câmara, o Professor Balduíno Rauli
no, o senhor Heinz Raeder. a DIa.
Marilze Marquardj e, o senher Jüsé
R\1mos de Carvalho, pessoas gabarie
tadas para a espinhosa missão. da Câ
mara qUe se instalará en 1 ,primeiro de
jaReiro de 89. terá de cumprir como
Id imprensa tem dito exaustivamen
te.

Neste passo cabe uma pergunta:
algum candidato. se preocupou em

ensinar o eleitor 'a votar corretamen
te quanto. ao. voto de legenda? Nem
a imprensa se preocupou com isso,
E nem a Justiça Eleitüral. Corno dis-
se um Juiz em Joinville: "Se hou
ver recurso, nós examínaremos à luz
.da legislia!:;:ão eleitoral",

----_._--
. . . . . . .

Dersinha de cütüvelo ' d\1nada,
né? ..

'Centenas de eleitores de C�ru
'pá: e Guaramirim justificaram a au

sênci'a em suas sessões eleitorais:
Não hav.ia ônibus circular no dia
15.
--------

. . . . . . .'

/

Sindicato dos Trabalhadlores nas Indústdas da ConsttUiÇão e do Mobi-
liário de Jaragúá do Sul Guaramirim Corupá e Schr!oeder,

Rua Presidente Epitáciio Pessoa, 345

Edital De I Convocação
Assembléia Geral Ordinária.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Ind:ústrlas da Constru;ção e

do Mobiliário de Jaraguá do Sul, Guaramlrtm. Corupá. e Schroeder.
convoca todos os seus assüciados, para ta Assembléia Geral Ordinária.
que fará realizar no dia 27.11.88, às 8 horas em primeira con-

vocação. ou as..
-

9 horas em segund'a convücação, em sua

sede sociar;�"" n�,; :ä�a Presidente Epitácio Pessoa, :)'45. nesta
cidade de Jaraguá ;do Sul, para delibel"arem sobre a seguinte ordem
do dia:

- Leitura,' dis<C'llssão e votação. por escrutínio secreto, da Proposta
Orçamentád'd para, o exercício de 1989, juntamente com o

,

: respectí1v'ö parecer do Cl([)nselho Fiscal.
Jaraguá do Sul, 22 de novembro de 1988,

Clemente Mannes
-Presidente-

-----_---....----.--------------- -------

, ,
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.JARAGtJA DO SU( (SC)"; DE 28711 X 02/12 ,DI 1088 : """·----'1 PXGINÄ

R.'lpll__.S afiei_is ,da Yllaçãl a vereader em Jaraguá
O' 'Cartório Eleitpral da votos. Total: 4Q4 votos. ra a 1l3genda. ,

,

11a. Zona concluiu na ter- Legenda somou 113. PARTIDO LIBERAL (PL)
ça-feiI\1, dia 22, o fecha- PARTIDO OOS TRABA- Ademir Klein 20 votos,
mente dos mapas oficiais LHADORES (PT)" Alexandre Moral Píaze-
da "atação do día 15, dos: Antonio Odorizzi Neto ra 27, Antonio Mahfud
munícípíos dê Jaraguä do 77 votos, J\1ir MUss'ina- 27, Ivo Baehr 162, Jairo A D V O 'G A DOS
.Sul � Corupê. O total de to 90, João da Cruz 105, Santolin de Oliveira 51,
votos foi de ,38.047 em João D'Ávila 56, Luiz João 'Reni Teixeira 3, Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 72-0498

Jaraguá, Os candidatos Hirschen 106 e Riolande Haurindo Salvador 141, Jaraguä do Sul-SC
a prefeito e vice recebe- Petry 118 votos. Total: Raul Zapellini 117 e Ser- • ;:====================�
rani,29.809 votos, OS vo- 921 e 369 votos na legen- giQ Luís _<:l�_9liveira, 1

tos em branco somaram da. voto. Tötal geral 745 e

1.393 e OS nulos 845 (con- PAR.TIDO DO MOVI- 196 para a legenda.
th� detalhes na página MENTO DEMOCRATICO PA�TIDO DA FRENTE
três). Os candidatos a BRASILEIRO (PMDB) LIBERAL (PFL)
vereador ganharam 31.345 Adalberto Frankowiak Adolpho Mahfud '191
votos, as legendes 4.389, 454 votos, Adejaír Balsa- votos, Aldo Klitzke 156,
Öl liirancos fOPdm 854, to- nellí 465, Ademar Win- Antonio Berns 295, CéU<:>
tãli�ndo 36.588, que foi ter 1.280, Aldo de Souza A- Eisenhut 433, Décio

(1) número base para o 422,' Alexandre Panstein Piazera 159, Evandro To-

estabelecimento do quo- 570, Almiro Farias Pílho maztní Llscano 540, Fre-

ciente eleitoral que dete- 125, Alvaro Rosá 617, A- demar Rüncos 163, Heíns
termínou as v'agas na ríovaldo X. dos Santos Edemundo Obenaus 196,

tâ:(nara por partido. O 356, Arnoldo Keiser 247, Ingomar Schünka 244,

quecíents foi 2.439. Os Atayd« Machado 450, Jaime Luiz Pedrottí 148,

YO'OS anulados ating�ram Atriz Schöllemberg 360, Jair José Pereira 48, Ja"
1.459 pare a Câmara Balduíno Raulino 1.012, sé Dalmarco Filho 222,

. Q total de votos que Celso Medeiros- 94.. Dur- José G. Menel 523; José

cada candidato a vereá- val Borb� Netõ 268, Egon Gilberto Silva 89, José
dor recebeu em JaI'aguá Schroeder 126, Flávio Ramos de Carvalho 462,

, do Sul foi sste. por parti- M· Hamburg 355, Gil- Líno Dalpíaz 287, Luiz

do: berto Luiz Klein 160, Fernando Wolf 185, Má-
pARTIDO DEMOCRÁTl- Guido Bruch 827, Gusta- rio Luiz Machado, 106,

CO SOCIAL (PDS) vo Matheçli . 628, Heíns Paulo Ademir Floríaní.

,Afonso Franzner 361 Edgar Raeder 189, Helns 399, Raul Marcos Mars-

votos, Alldo Pavanello 'fbeHacker 650 Hilber- chan 7, Reinaldo Olden-
628, Charles Harneck to Fritzke :)'38, Janeta P. burg 66, Renato Stulzer
489, Dolcídio Menel 531. Garcia 107, João Eraldo 157, Renilda Farias 108,

Errol Kretzer 445, Eugê- Müller 294,- José Boaven- Roberto Adratt 204, Ro-

lÍio Strebe 577, Harold tura 248, Lauro Pereira lando Eger 157, Rui Dor-
Ísberner 72, Heinz Thom- Oliveira 24" Leopoldo val Lessmann 222, Wal-

�en 135, Luiz H. Stinghen José Brüch 246, Lorival demar Vieira 11. Wígan-
73, Luiz Zonta 1.280, Ma- Pedro Pellin 387, Luiz AI- do Meier 387. Total 6.568
ria EliS'abet Mattedi 594, berto Oecbsler 1·002, Luiz votos. Na legenda 403�
Mário _ Schumacher 87, José Stinghen 349, Mar
Oscar Werner 180, Reno ,rtize D. Marquardt 692,
Schwartz "632, Tercílio Maririo Verdi Lenzí 630,

-yOigt 98 e Werner Schel- Moacir Pradi 445, Nor

ler 327 votos. Total: 7.913 berto Wendorff 187, Raul

votos e 1.404, para a le- V. Rodrigues 301. Ru-

genda. bens de Carvalho 303, Ru-

PARTIDO DEMOCRATl- bens Manoel da Silva
CO TRABALHISTA (PDT) 216, Walmor Vieira 179,

Alberto Taranto 100 Wilmar Klinkeski 274,

votos, Leopoldo Rowe Wilson Deretti 141. Total:
97, e Nelson Stínghen 94 19.183 e 1.904 votos I1a-

Dr. Altevir A.. Fogaça Júnior
Ora. Osvalina Vargas Radriuues

IITERIMOVEIS
I'nlermediária de'
Imóveis Lida.

R. João Piccoli, 104 - fone 72-2H7 - Jaraguá do Sul
_ CRECI 643-J.
,- IMÓVEIS A VENDA -

.1 casa em alvenaria, 152m2, nova. rua Henrique
Bortolíní, Jguá Esquerdo

.1' casa de madeíra, 100m2, próxima APAE.

.1 casa em alvenaria, 230m2, rua Campo Ale-
"

gre, parte financiada.
.1 terreno com 600m2, prõxímo do Acarat.

"Aluga...se uma sala comercial com 90m2, térrea,
edííícío Barão do Rio Branco.

Agora com Filial em Jaraguá do
------

Sul

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

I I�!��!i� ro����-!�!� R. Exp. Antonio C. Ferreira, n? ea
ENGETEC
V ALUGA

SALA COMERCIAL -.- 420m2, rua Venâncio S.

Porto, esquina JOsé Emmendoerfer. Sala comer

cíal na rua Joinville,
VENDE

LOTES - Rua José Emmedoerfer - 850 OINs:
APARTAMENTO - Bd. Miner cl 2 quartos.
Preço: 3.000 OTNs. CASA MISTA - Rua Piçar
ras (centro), preço: 1.700 OTNs. sITIO - em

NEIeu Ramos, Com casa galpões, g�ado cavalo,

Tobatta e outros equipamentos. Pastagem para
12 mil cabeças e cerca elétrica. Bananal e área

de mato fechado. Tanques de peixes. SITIO
- na

Rodovia Jareguä/Pomerode. com casa alvenari'a i
nova (285m2) terreno 70.000m2. Preço 5.000

OTNs. CASA MISTA - 170m2, Vila Baependi.
Preço: 1.]00 OTNs.

MA.SSARANDUBA
TERRENO � um lote com 600m2 - R· Patrimônio.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IN

DÚSTRIAS DE AUMENTAÇÃO
EDITAL 00 CONVO�AÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Pelo presente Edital. o SINDICATO DOS

TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALI

MENTAÇÃO DE JARAGUA DO SUL. GUARAMI
RIM e MASSARANDUBA, convoca todos os

associados em dia com \1 tesouraria à participa
rem de uma ASSEMBLÉIA GERAL tXTRAORDI
NARIA a realizar-se no dia 01.12.88 às 19 horas
em primeira convocação CÓm o quorum legal,
ou às 19h30 horas em segunda convocação com

qualquer número de associados presentes, na

sede do Sindicato na Rua' José Bmmendoerfer,
240 em Jaragué do Sul, para deliberarem sobre a

seguinte ORDEM DO DA: '

1 - MENSALIDADES;
2 - BENEFICIOS;
3 - DEpENDENTES.

Jaraguá do Sul, ,2� dé novembro de ,1988
ANTONIO NICOLIN0 CAMPOS ROSSI

PRESIDENTE ':

Fazendo parte de uma politica de evolução e aprimcramento
constantes, a 'I'ransportadora MAyER entrega à Jaraguâ do 'Sul a sua

maísnova filial.

Contando com a frota prõprta de 125 veículos e maís de 40

anos de experiência em transportes, a M AY E R entá preparada pa
ra transportar o progresso desta importante comunídr ide ,

'

Utiliz� os Serviços da MA Y E R

o BOM • fRANSPORTE

Rua C: Procópio Comes de Oliveira, 1626 T€lefone: 72-0628

�� ,..----------..�
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,OPPU'S víDEO
CLUBE E LOCADORA"

LANÇAl\iF.NTOS DA SEMANA

�Batalha, n9 CamPQ· do Inferno (gu�rra)
,o.l?rofessor -do CrÍm� (I!0llcial)

.

�Questão de Tempo (romance)
_.Deathstalker-� Guerreiro Invencível (Av.)
.Extermínador de Mercenários ,(aventura)
. Estado de Alerta (aventura)'

.

. A Menina do Sexo Diabólico [pornô]
.48 Horas de Sexo Alucinante [pornô]
E mais 1.200 vid�of..hnes para você assistir.

OPPU'S - SINONIMO DE .QUALIDADE.

Spezia & eia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator

com profissionais altamente especializados.
Rua .Joêo Januário Ayroso, 712 _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do Sul _ Sc.

ELETROLAR
---

Comercial de Peças lida.
ASsistência técnica em máquinas de costura

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

em aparelhos Arno, Wauta, Britânia, Black &

Decker, Faet, GE, Eletrolux, Fame, Pandora; For
nos Lyer, além do mais completo estoque de pe
ças e acessórios ,

Av. Mal, Deodoro. 1.309 _ Fone 12-220()

Jiuaguá do Sul-Sç:.

feri· realiza curso. de ... _ atu_alJzaç.ão:. _l,r_a __$eçretárias
A Fundação Educacio

mal' Regional .Jaragua-:
ense (FERJ), mantem a

bertas até o dia 7 de
dezembro, as inscrições
para o curso de atualiza
.ção em relações organi
zacionais para secretárias

, executivas, com 160 ho
ras e número máximo
de 35 participantes. As
aulas terão imcio no

dia 4 de março do próxi
mo ano. O curso obje
tiva estimular nas secre

tárias executivas \:l am

pliação dos seus conhe
cimentos sobre organi
zação, administração e

relações ora�'ni2tacio
nais. além do crescimen-
to d� sua eficiência e'
eficácia no exerCício da

estratégica função de
suporte à atua(ção geren
cial e decisória.
As disciplinas do curso

serão: organização e ad

ministração, comporta
mento humano na em

presa, comunicação nas

relações humanas e' or

ganizacionais, êtiqa e

profissão, etiqueta e esté
tica, redação e gramátí-

ctl, inovações tecnolögí-'
cas � secretaria ·execu

tiva. O teste de seleção
das inscritas será no dia
8 de dezembro e as ma-

ti:íclilás· irão de' 10 fi: 16
de janeiro de 1989· ..

O custo Itotal·.do curso
será de 63,26 Ol'Ns,

.

AdemirWinleragradece a volação
Com 1.280 votos, Ademar Braz Winter foi

novamente, o vereador maís votado de Jar,,-guá
do Sul, do Pl\iDB, nas eleições que aconteceram
no dia 15 de novembro. Winter, satisfeito. pela
expressíva votação, está ,'agradecendo àqueles
qUe deposítaram confiança no seu nome, prome
tendo continuar honrando o mandato, com um

trabalho essendialmente 'comunitário, '�ue 'tem
norteado a sua atuação.. Nas eleições de 1982,
o vereador recebeu 1.597 sufrágios, maior que
a deste ano-cujo decréscímnWinter atribui .ao

excessivo número de candidatos qUe o partido
lançou na base eleitoral.

.

Oro.Conl."A Comercial"S/C lida.
CORREIO DO POVO

V A R I G
Rua CeI. Procópio Gomes 290· Fone 72· - 0091

.

Jaraguá do Sul - SC

------_.- ------------------___;_---

Estado de Santa Catarína
Prefeitura Munícípal de Jaraguä do Sul

DECRETO N.'" 1.790/88
Concede contribuição à Associação Recreativa dos ..

Servidores Públicos Munícípaís - ARSEPUM' e dá ou-'
tras providências.

'

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL no-use

das atribuições que lhe são conferidas e. com base na Lei Municipal
N.? 1.151/87 de 1.9 de dezembro de 1987;

.

D E C R E TA,:
Art. 1.9 - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado

a abrir um crédito suplementar concedendo contribuição à Associação.
Recreativa dos Servidores Públicos Municipais - "ARSEPUM" no ,va

lor de Cz$ 10.500.000,00 (Dez milhões e quinhentos mil cruzados) ,e:

a despesa correrá por conta do programa ·e verba abaixo discrimina
dos, constantes do orçamento vigente, a saber:
0603 - Divisão de Esport� ,

0603. 08462�42. 040 - Contribuição à Associação Recreativa' dos Sero.
vidores Públicos'Municipais.
603.09 - 3.1..3.3 - Contribuições Correntes .. , Cz$ 10.500.000,00 .

, Art. 2;9 I_:__ A despesa decorrente do artigo anterior, correrá
por conta do "Excesso Provável de.Arrecadação" a verificar-se no de-

correr do mês de novembro de 1988.'
.

- .

Art. 35) - Este Decreto entrará em : vigor na data de sua

publicação, revogadas as. disposições 'em' contrário.
Jaraguá do SuL 09' de novembro de· 1988.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

FEDRA LUCIANA KONELL
Secretária de Administração e Ftnancas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dávio já tem' lIIçtas definidas· para Massaranduba
.�.,.

-'."
_ .._-

.

El�ito prefeito pela
segunda vez de Massa

- randuba. com 3.434 votos,
.

centra 2.105 do seu opo
sitor, Ralf Reínke. 0 can

di<m.to da unificação PDS/
PFL, Dávio Leu, obteV-e a

maíor vitória já regis
trada nos pleitos muni

cipais na "Capital do Ar
roz". A grande diferen

ça, . segundo analistas, é

�tribuída a qualidade e

a popularidade dos candi
datos Dávio Leu e Raie

mud Zímdars. este o

novo vice-prefeito, alia
da � excelente adminis-

Senai
cursos

conclui

operacionais
o Senaí - Centro de

Treinamento de Jaraguá
do Sul, realizou na noi''

t.e de sexta-feira, día 25,

na Arweg- a solenidtade
de encerramento dos

cursos operacionais, com

a entrega dos certifica
dos aos concluintes, que
estão, agora, habílíta
dos profissionalmente
para o trabalho. Os cur

sos concluídos foram de

torneira mecânico, ajus-
tador mecânico, eletri -

cista índustríal, dese-
nhista técnico-mecânico
e costureira industnal.

»

De outra parte. estão.
abertas inscrições ao

curso de desenhista me
cânico, cujo teste de se

leção será dia 12/ dezem-
·bro. Informações, no CT
'do Senai local.

tração de Zeferino Ku
klinskí e a campanha de

baixo nível, agressiva e

difamatória realizada pe
PMDB, que apresentou
poucas .propostas e men

sagens ao eleitorado.
A cada _

abertura de
urna a diferença se acen

tuava e nas nave primei
ras alertas, (Centro e

Guarani-Mirim) eram

maís de 600 votos de

vantagem.
.

O novo pre
feito de Massaranduba,
disse com oxclusívídade
ao "Correio do Povo",

qUe dará continuidade as

obras em andamento,
mas que fará inovações
na admímstração mu

nicípal, .promovendo a

descentralização, com a

criação do dapartamento
de agricultura e do de

partamento de saúdé e

assístêncía social, per-

manecendo i os tlemais
com las estruturas atuais.
METAS PROGRAMADAS
Dávio Leu informou

que a nova admínístra
ção procurará cumprir o

programa de governo
lançado durante a cam-.

panha eleitoral e entre
as grandes metas estão
a pavimentação de um

trecho de dois quilome
tros, desde o centro até o

Guarani-Mirim, a cons

trução da rodoviária em

terreno já definido para
tal e implantação da
patrulha 'tigrícola mecani
zada.
Na área social e da

saúde. pretende adqui
rir um gabinete odonto
médico ambulante, pala
levar a 'assistência médi
ca e odontológica as

comunidades interiora
nas do município ..

Barra Velha quer industrializar-se
O empreseno José

Brugnago, do PDS, substi
tuí-á a partu de 1ç de

janeiro, na prefeitura de

Barra Velha, o. também

pedessista Valter Régis.
Obteve mais de 60 por
cento dos 7.496 votos de

Barra Velha, derrotan
do o ex-prefeito Manoel
Plácido de Freitas (PMDB)
e Walter Zimmermann

(PFL.) Desde à início

da \lbertura das urnas

Brugnago esteve à fren
te de seus adversários.
O novo prefeito dese

ja fazer um govemo po

pl1lar, partícípatívo. bus-
cando tão somente e a

cima de tudo o desenvol-'
vimento do município,

cujo balneário é o prefe
rido da' maioria. dos ve

ranistas da região Nor
te do Estado.

Um dos principais í
tens de seu plano é a

criação de um distrito
industrial para absorver
a mão-de-obra ociosa do

mumcipio, oferecendo
incentivos, uma vez que,
segundo declarou o no

vo prefeito, muitas em

presas já manífestaram
sua intenção de se msta
lar em Barra .

Velha. O
balneário também será
priorizado "pois ele é
o nosso

.

cartão de vísi
tas e boa fonte de receita,
através dos turistas".

FURGOES CARGA SECA. ISOT�Rl\fICOS. FRIGORlFICOS
E CARRETAS DE 1.2 e 3 EIXOS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr Enrtci Fermi. 113 - Fone 72-1077

Diálogo�s
TER OU SER?

Ambição, eis a descrilção vívida do qUe sente

o coração humano engtajado em al�an�ar me

tas, Quem não tem alvos tem a tsndêncía de se

paralízar, se íossílízar- A ordem divina \10 hO-.
mem foi a do ser um bom admínísbrador da

criação e de si mesmo (Gên. 1:28) .. ::nquan�o
o homem esteve dominado pela amb�;a� sadl� I

(SER obediente a Deus), tudo era paratsc- ate

que seu coração se encheu. de um veneno mor

tífero, oferecido pela astúcia do Tentador.
, Foi o di'a do orgulho e da insurreiç�o, .

do levan-
.

te humano contra seu Criador (Gen. 3).' Fora.
inaugurada a ambição egoístta (TER),· que ar.
rastau infalivelmente toda a humanidade a:

um estado de rebeldia e separação espiritual
de Deus (Rom 5: 12 e 3:23); .

�s o que fez a Lei do Ter seduzir o homem?
Foi a proposta sutil de Satanás de que O· homem

seria. índependente- que não precisaria maís

obedecer as leis de Deus, que poderia Ter po
der, fuma e sabedoria como Deus, afinal seria

"deus" (Gên :)': 1-5). ore. é justamente esta hís

tória que se. repete na grande maioria dos ho

mens. Pensam que riquezas, dinheiro, bens,

incredulidade, lhes trarão. a gloria, que serão
muito Importantes, Endeusam1'e. No i€ntanjtoi.
mais cedo ou maís tarde descobrem que esta

corrida do TER, do apego ao aqui e agam, foi i

lusórío (Gên 3:7), e sentem culpa, remorso e

insatisfação (Gên 3:8). A voz divina lhes per
segue a consciência, chamando-os ao arrepen
dimento. Ninguém pode esconder-se Dele (Sal
139: 1-12). Quantos seguem nos passos de Caim,

que. pela íilosofia do TER pisam Os outros, en

gtanam e até matam, pera aumentar seu pode
rio (Gên 4)'. Quantos chegam ao desespero de
Judas Iscaríotes, que apesar de TER a bolsa e

roubá-la (lo 12:6, isto é' trapacear à vontade),
de TER obtídoSü moedas de prata por vender
seu Mestre (ganancia e traição de \lmigos leais),
e TER vendido sua fé a Satanás (incredulidade e

ateísmo), suicidou-ss (Mt 27:5). Por tudo isso, é
melhor "ajuntar tesuros no céu" e colocar o

coração
.

no Reino de Deus ·(SER) Mt 6:20,33), do
que "ajuntar tesouros sobre a terra" e "amar
o mundo" (Mt 6:19 e I Jo 2:15 - 'FEIlt).

Elsa Carlos Madke
.-----_r----- � . __

IGREJA BATISTA
Rua Emílío Stein. 120 -- Tel 72-:-1925
Encontros: Domingos 09 e 19:30 horas.

liA SOLUÇÃO E JESUS CRISTO"

-LIVROS - REVISTAS - NOTAS FISCAIS-
-TRABALHOS'ESCOLARES- ',' \ '

�

CARDAPIOS. E OUTROS \ .

RUA SÃO PAULO, 114 (Próx-;. a antiga eyrus)
.

JARAGUA DO SUL· se

& Cía- Ltda oferece aos seus clientes um desconto d 20°' tras r
.

,
e 70 e ou ras van Lagens,. ns:s

durante todo o mês de novembro e dezembro.

GARA�A \FÉR�:AS TRANQUILAS.

I

Faça
_

a sua revisão de férias
A Morettí. Jordan
revisões efetuadas

I ',ij-II
" "�c

!,!
Jaraguá do Sul/Sq _; lAvo Mal. DebQ.oro, n·'? 158 - Fones 12.1777, 72.1995 'e: 1�..Z6�4...._----------------......_-------_. .;� ....'.
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Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Pedras Trevo
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, 1.95.7 - Trevo BR-l0l
Fone 22-8956 - Joinville.

I'

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob nC? 0075

- - Escritas fiscais e eentébeís :

- Imposto de Renda
II Registro de Micro-Empresa
II

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

,,",

Ortópedia e Traumatologia
.-

DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia in�a�.
til e adulto. Membro titular da Soc. Brasilei,
ra. de Ortopedia e Traumatologie.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
PEREIRA OLIVEIRA

Consultas, Pareceres e Ações sobre:
Inventários - Separações - Divórcio
Alimentos - Cobranças - Inquilinato
Contratos - Acidentes de Trânsito
ConfÍitos de Terras - Legislação Agrária
Questões Trabalhistas - Aposentadoria e.
Pensão - Defesas Criminais e Júri.

R. J. Pereira Oliveira ......

Lauro Pereira Oliveira
ADVOGADOS

R. Walter l'larquardt, 356 - fone (Res.) 72 2194
Jal1élguá do Sul

CAT do Sesi concluiu seus cursos populares de 88
O Centro de Ativida

des do Sesi de Jaraguá
do Sul encerrou quintá
feira, dia 24, OS cursos de
corte e costura, modelis
mo em malha e tecido
plano e violão. O acon
tecimento teve lugar na
recreativa da Marisol,
às 20 horas, ocasião em

qus foram entregues os

certificados e realizado
um desííle de peças
confeccionadas pelas alu
nas dos diversos cursos,

apresentações de mÚsi
cas ao violão, exposição
de trabalhos, culminan
do com um coquetel de
confraternízação, O a

contecimento foi coor

denado pela Sr, Leôni-

Ia. MOSTRA 00 PODA

A Marisol S. A· premo
veu no día 25 de novem'

bro, nas dependência�
da SER Marísol- a la.

Mostra dos melhores
trabalhos do Programa
de Organízação : e Des

burocratização Admínís

trativa (PODA). O pror
grama constou da apre
sentação dos trabalhos,

entrega dos troféus, de

poimento da Srta. Elisa
beth Mueller. jantar de

confraternização e en

trega dos prêmios.

I' .,
INFOttMA.'flVO ItOTAItlO

O Qualrl-Meia
Cincl

-,

la. NOITE ALEMÃ
O centro Educacional

Evangélico de Jaraguá do
Sul vai realizar no dia
29, a partir das 20 horas,
no salão comunal, a

ersten deutschen Abend,
ou a primeira noite a-

.

lemã. onde as, crianças
mostrarão aos pais o que

aprenderam dentro e

Iora da sala de aula. A

coordenação ,e do pro
Iessor Bdemar Julinho
Einsfeld, do curso de a

lemão.

APAE NOEL
Está em desenvolvi

mento a campanha anual
das APAEs de Santa Ca·
tarína, 'oB '1À1l\ae 'Noel",
que vai até 30 de dezem

bro. Os bilhetes, qua con

correm a três automóveis
Gol, têm custo de Cz$
1.500,00 e podem 'ser pa

gos no Besc, caixa Eco'
nômíea. Bradesco- Ba
meríndus e Meridional.
Nestes bancos podem ser

encontrados os bilhetes.

Nos primeiros . oito
meses do ano, em SC
foram criados '20.446 no

vos' empregos, a maioria
nas indústrias de trens

Icrmacão e setor de ser

viços.

Dê vida ao Retltry: Viva-o inteasamente

RELAÇÖES PÚBLICAS
Inf�rmação Pública

Relações públicas, como Um instrument., edu
cacional, são� vitais para o clube. A fim de
convencer outros indivíduos a aceitarem sua

orgsnízaçã., é preciso, antes de mais nada, que
eles a entendam. Conseqüentemente, um con

tínuo programa de informação pública é essenci
ál
Prímeíramsnta.. analisemos alguns aspectos
de publicidade em geral. A simples procura
de publicidade .sem qualquer objetivo não é
recomendável, mas campanhas publicitárias
contínuas sobre atividades rotärías dignas de
notícilds deverão ser ímplementades sempre que
essas atividades refletirem 'o objetivo da pres
taçãci de serviço e, logicamente, sempre que
contribuíram para a ímplementação do projeto.
O programa 'de tntormaçã., pública deve ser

bem coordenado. As técnicas empregadas pelos
veículos de divulgação nem sempre são aconse

lháveis. É possível que uma certa localidade
não conte com um jornal de publicação diária
Ou não receba transrnissão de televisãa. às
vezes, o custo desses veículos é muito dispen
dioso e deseja atingir uma faixa de público maís
restrita que servida pela imprensa fulada e es
crita.

Nesses casos, há' várias altematívas: distribuí
ção de publícaçõsg de R. I. ou do clube, pales
tras proferid\1:s por rotarianos, quadros de a

nuncias para a comunidade, distribuição de
r�vistas regíonaís oficiais a escolas, bíbliote
cas. hospitais e instituições.
A Comíssãe .de Relal.:;:ões Públicas pode encon

trar e empregar outras técnicas apropriadas.
(Da Comissão de R,elações Públicas do Distrito
465, .Ano 1988/89)

----------�----------
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CORREIO DO POVO
•

Fundação: 1O d� Maia äe 1919
CGC 84.436.591/0001-34

Díreter: Eugêp.o Victor Schmickel.
Jom. Plof. ORT-SC n.9 129 e Oir. Empresa
.Jornalístlca n.9 20. Membro Efetivo do Inst.
Histórico � Geográfico de SC. Redator: Flávio
JOl:;é BrugDag� ..,..;. ORT/SC n.? 214. Repórter:
YvoDne A. S. Gonçalves - ORT/SC n.'! 219.

R�<ilaçãº, Admínístraçãn e Publicidade: Rua
CeI. Procópio Gomes de Oliveira n.? 290
Caíxa Postal 19 - Telefone (0,(73) 72-0091 - . I:
8�,2iO • Jaraguâ do Sul - Santa Catarina.
Impresso Das oficinas da Organização Contäbíl

"A Comercial" S/C Ltda.
Assinatura para Jaraguä do Sul. css J.OOO,OO
Assinatura Semestral . . .. Cz$ 2.000,00
Assinaturas Outras Cidades Cz$ 3.5QO,00
Número Avulso Cz$ 100.00
Número Atrasado Cz$ 140,00
Representantes credenciados: Bruvê Veíc. Co
tnunicaçã-, (Fpolís}, Tábul'a Veíc- Comunicação'
(S. Paulo), Propal Prop, Representações (P. A
legre) .

ASSOCIADO A ADJORI/SC E ABRAJORI

Relojoaria AV'ENIDA
As mais finas sugestões para presentes.

j6il!.3, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

REWJOARIA AVENIDA

Nil Marechal e na GetjUo Vare_

VIAÇÃO CANARINHO LTDA,

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" col?ca à, .sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. 'Deodoro, 987 _ Fone 72�'1422

.

Tubos' Santa Helena Ltda,
Tubos de PCV [eletrodutos], Tubos de ,Concreto,

Tubos de Polietileno (mangueira preta).
Fábricá.:: Rua Joínvílíe, 1016 _ Fone 72-1101

Escritório: Rua CeL ProcÓpi0 Gomes, 99

Ff"Qe 72·0066 _ Jaraguä do Sul _ SC

E HORA DE BRILHAR

Lanznaster
Jóias, relógios, alianças �

presentes finos é com a nove

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 _ Jaf·3guá do Sul.

�n�.� ""

Foto L OS S
Fotografias _ equipamentos de eine

íoto _ som e vidé.o. 'i '''.

Marechat Deodoro 302 Fone 72-0181

"A Histórla de nossa ..te Dlo pode ficar só na saudade".
'

O Passado s.6 é Impor.tanfe se o seu tempo fOI bem empregado.'

CONFIRA A HIST()RIAu. Barão de ltapocu
II

....._

HÁ 40 ANOS
- Em 1948, as pessoas, as. mi

norías é claro, eram maís de aparecer
do que ser. Prova disso era a resul
tante de um avíso pela imprensa, pe
la comissão encarregada da díreção

.

dos negócios da construção do Giná
sio São Luiz, assinado pelos srs. Wal
demar Grubba - Prefeito Municipal,
Ernestó Czerniewicz - Jndustríal,
raustino Rubini - Industrial e Ir .

Ernesto José - Marista, solicitando
"às pessoas que se comprometeram a

auxiliar financeiramente o empreendi
mento da íntalação de um grande gi
násio, nesta cidade, a hondade de se

aprestarem no sentido de poderem
fazer a entrega e maís uma prestação
do auxílio subscrito".

- Na Igreja Matriz de São
Sebastião, recebiam das mãos do vi

gário Alberto Jacobs, a primeira co

munhão, os trígêmíos Lino. Mário e

Chiquinho, filhos de Francisco Alber-
.

to Voigt e d. Hedwíg L. Voigt.
Com -9 anos e nove meses de idade
cursavam OS inteligentes meninos o
2.9 ano primário do Grupo Escolar
São Luiz onde, graças à sua força de
vontade e dedicação aos livros sem

pre ocupavam os primeiros lug�a
res.

- A Câmara Municipal aprova
va indicação do Presidente Jango da
Costa, aprovada pelos vereadores
Frederico Vasel - UDN, Albrecht
Gumz - UON, Willy Gérmano Gessner
- PRP, Max Thi.eme J r. - PSO, Luiz
Maes - PSD, Augusto sartí - PSD,
Carlos Rutzem - PSD e Octaviano Tis
sí - - UON a recolocação da placa co

memorativa do primeiro encontro 'en
tre o Presidente Washington Luiz e o

futuro Ministro da Viação - Victor
Konder, na divisa entre Jaraguá e

Blumenau (hoje Pomerode), retirada
durante a revolução de 1930. Devia
se ao Mín , Konder a criação da A
gência Telegráfica e o aterro e cons

trução de parta da I!:I.tual Av. Getú-
Ho Vargas, nesta cidade.

.

• .. HÁ 30 ANOS
- Em 1958, no día 8 transcor

ria o centenário da veterana Socieda
de Ginástica de Joínvílle, realizando
se aí uma Exposição Industrtal, que
funcionava como Feira de Amostra
em seus recintos, a primeira Fei�a de
Amostra a realizar-se em Joínville.
com duração de 8 dias. Comparecia
aos festejos uma equipa suíça (olím
pica) de ginástica.

- A Câmara de Vereadores de
Jaraguä suspendia a sessão de .....

14.10.58, em homenagem póstuma ao

falecimento de SS. o Papa Pio xn.
mas o Ver. Augusto Sylvío Prodoehl
.usava da palavra para Um discurso
post-mortem. focalizando a ação cris
tã, benemérita, de SS. o Papa Pio
XII, seus empenhos nos campos mun

diais da política, da economia e da
sociologia entre Os homens, povos e

nações, traçando um paralelo entre a
I caridade usadas por Nosso Senhor Je
sús Cristo e observadas pelo glo-

ríoso Papa durante a sua 'gestão pa
pal na pacificação dos homens é seu

programa pontífícaj nas suas mensa

gens, discursos, homilias, alocuções,
encíclicas e cartas apostólicas, defen
dendo a sua tése: a Paz é fruio da

Justiça!
.•. HÁ 20 ANOS
- Em 1968, a Associação Co

marcial e Industríal de Jaraguá do
Sul completava o seu 30.\> ano de e

xistência, recebendo associados e au

toridades no Itajam Tênis Clube, com
a posse da nova diretoria para o pe
ríodo 1968/1970. Usavam da palavra,
na ocasião, o sr. LUiz Ferreira da Sil
va (Chíboca), secretário; Rodolfo Hu
fenuessler. Vice-Presidente da ACIJ;
o preíeíto em exercício, Ver. João
Lúcio da Costa e o representante do
Presidente da Câmara, sr . E. V.
Schrnöckel.

\
- O prefeito em exercício Jo

ão Lúcio da Costa, encaminhava no

mês de novembro de 68 um ímpor-.
tante projeto de lei à. Cêmara Mu
nicipal. dispondo ·sobre. o Departa
mente Municipal de Turismo, tratan
do especificamente do turismo 'em
nosso meio. O assessoramento desse
departamento se daria pelo Conselho
Municipal de Turismo, composto de
um representante do Dep. de Obras
Públicas, da Imprensa," ela ACU, do
Rotary e Líons, não devendo ultrà
passar o total de 15 membros.

� O "Correio do Povo" era

convidado pela Assembléia Legíslatí
va para assistir a conferência do
Min. dos Transportes, Cél. Mario
David Andreazza, tratando de �ssun
tos relacionados aos síistemas rodo
viários e portuäríos, subscrít., pela
Dep- Fernando Viegas, secretário. Á
última hora foi cancelada a conferên
cia, em virtude da presença da Rai
nha Elizabeth lI, da Inglaterra em
nosso país .

... HÁ 15 ANOS
- Em 197:)', no dia 6 de novem

bro, re\llizava-se a abertura da Con
Corrência Pública para o asfaltamen
to da SC-36 e SC-SO, trecho Jaraguá
do Sul a Guaramirim, em Floríanöpo
l�s e que era de ínteresss, da região.
Entretanto, segundo se soube, não
houve nenhuma proposta daquele
trecho, o que motivou a ACIJ a en

dereçar ao Gov. Colombo M. S',Üles e
ao dr. Paulo Mueller Aguiar, Sec.
dos Transportes, demonstrando a a

preensão da classe empresarial e so
licitando . providências para a urgente'
conclusão das 'mencionadas rodovias.
O. caso servia' posteriormente para
um rífítí entre a classe empresarial e.
o governador, onde não fartam vin
culados os recursos do ano de 1968,
que foram destinados ao asfaltamen
to de rodovias na Jlhecap .

.

- }?�9ro',NolJasco, em Às Mar
gens do Itap8cu, comentava as coisas
do do dia-a-dia e falava do milagre
brasileiro: "Os f�hulosos índices do
espantoso "milagre brasileiro" eco- r

.Jômico-financeiro são um fato.
.'.

, .. - _._-'-_ .. _.�-,._- .--_{..;
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I Confecções 'Sueli Lida

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, '1.085 e na

Rua Reínoldo Rau, 530 - Jaraguá do Sul - SC

ARTIGOS DE FABRICAÇÃO
. PRÓPRIA;

A PREÇOS DE CUSTO.

,Clínica Veterinária
, SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWElT ZER

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações
raio x, internamentos, boutique ..

Rua Joinvllle, Dl_) 1.118 (em frente ao Supermercado Breíthauptl
Fone 12 .3268 - Jaraguá do Sul _ Santa Catarina

Marcenaria São José

América Latina Compalhia de Seuuro!l
Fundada em 1881

Há mais de um século:
Nosso prêmio é sua confiança

RESIDENCIAL TOTAL
O seguro total da sua residência.
Treze coberturas em uma só apólice, garantembs riscos de incêndio,
tumultos. desmoronamento, roubo, vendaval, desentulho, responsebtlí
dade :::ivil, aluguel, despesas Com mudança, dinheiro, despesas extra

or?lnarias, e air-da morte, invalidez e assistência médica causadoj, por
acídenta aos seus empregados domésticos.
Consulte nosso representante:

-

Portas e Janelas de Madeira
de

.

PrImeirissima Qualidade
Faça.nos uma visita

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

ou

consulte-nos pelo Fone: 12-0241

Cli:max Magazine
TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFANTIL

Jaraguá do Sul _ Av. Marechal Deodoro 260 _ Fone 72-0968

Guaramlrim _ Rua 28 de Azosto, 1.334 _ Pono 73-0259

Corretora de Seguros A. Garcia Ltda.
R. Exp. Gurnercimdo da Silva, 90 1 Q andar - sala 02 Fone: 72-1788

Informe'Paroquial
Paröquía São Sebastião

lYfENSAGEM - Iniciamos o tempo d_e �repa·
ração para o Natal: o Advento. No Advento cele

bramas' a vinda de Jesus na hístóne dos homens

para lhes trazer a. salvação. São quatro semanas du
rante as quais nos preparamos para escolher a vinda
do Senhor. O Senhor veio ... O Senhor vem ..

' O Senhor
virá... POr isso' estamos vigilantes pare reconhecer
na vida de nosso mundo os sinais que manifestam
a sua vinda. Estamos atentos no empenho da cons

trução de uma cidade nova que se chamará Senhor

nossa-Justiça.
CASAMENTOS: Hoje, dia 26, na Matdz

- às 16h15 - João Maria Rosa/Margarida Travas
sos, Mariolando Rita Rosa/Eliane Cezário e José E

lias Eissm\:l.nn/Elisabeth Voigt; às 17h15 - Valdir
Francisco Ribeiro/Teresínha Kniss e, Cis 18h i- Jo
ão Hernatskí/Vanda Salvador. Na Barra do Rio
Cerro, às 17h30 - Osvaldenir Fabíano/Sírlene Sil
veira, 18h - Ademir Fagundes/Rosícler Bruch e

20ht5 - Sílvio Mainka/Solange Manske , Em S. Crís
tovão às 17h30 ;_ Marcos César Meldola/Rosane
Hackbarth , Em São Judas, 18h - Valmir Maurício/
Rosane Zimmermann e, às 20h, em Santa Luzia, Gil
mar Luiz De Marco/Cínara Rúbía Pavanello.

MISSAS: Sá�do às 16h em Santa Cruz e 18h
em São João. Na Matriz, São 'Judas, Säo Francisco
e São Pedro às 19h e, às 19h30, na Capela São José.
Domingo às 7, 9 e 19h na Matriz; 8h - São Judas,
São Luiz; 9h30 - N. Sra. Aparecida, N. Sra. do
Caravággío: 16h --:- N. Sra. do Perpétuo Socorro e

às 17h, na Cohab ,

Posto de Vendas MarcaHo
.Chapéus, bonés, viseiras, camisas, saorts,

bermudas e cordas.

Em frenle à fábrica. - Amplo estacionamento.

Chalé
IMOBILlARlA E
REPRESENTAÇOES LTDA.

Rua Remoído Rau 61 _ Fones 72-1390 e 12-2321
• LOJA ESTOQUE e ponto comercial. Kalíp

so Modas ao lado da Prefeitura. N. B. ótimo
ponto comercial, preço a combinar. GALPAo
INDUSTRIAL em alvenaria com 2.10Om2, ter
reno 1.500m2, lato Rodovia Jaraguá-Corupá, ó
timo para indústria, depósito e transportadora.

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

rique Bortolíní, Jaraguá Esquerdo. Em alveaa

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

busch, px. Weg II. 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, Restden
clal/comercíal, 2.230m2, rua CeI. Proc. Gomes,
px. Famac- Além de outros terrenos, casas, apar
tamentos, áreas industriais/comerciais e cháca
ras .

.. �__----� .a�_�-__. ___a..

((
,.

.

O respeito mútuo é o caminho do entendimento e da busca de conquistàs comuns.
I � •

"do
Vamos construir e preservar a nossa Jaraguá do Sul, mais humana e acolhedora•

..
:r .I\"'.f' �IIJ"

.

S'u",
A

weg.tem.,_�O"r<iUIhOdOdesempenhOdeseusco��rador�edOtrabalhOdagenteordeiradeJaraguã do Sul: r���o ajuda"�spitais, "creches, entidädes fiJantr6pícas, colaborando para
que a CIdade mäQtéima suas tradiçõeS:

J

""".....
· ��VWelJ,UmG l'orrG�Jir ". lY!i
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CORREIO DO U'PAGINA;

Finalistas da 2a. Divisãl
;

Weu/Malwee disputai em Blumenau
.

Desenvolve-se neste
final-de-semana (26 e 27),
no Centro Esp.ortivo do
Sésí, em Blumenau- a

etapa estadual d\l Olim
píada Sesiana. reunindo
empresas campeães de
todas as regiões do Esta
do, n\1S diversas modali
dades. Jaraguã do Sul es-
tará representado pela
Weg, no futebol . suíço
veterano e bolão mascu-

Iíno e, pela Malwee, no

bolão fetninino. As equi
pes classificados irão ao

Oampeonato Sulbrasilei
ro, nos dias 9, 10 e 11 de

dezembro, em Curitiba.'
O Centro de Ativida

des do Sesi •. está encer

rando a programação es

portiva para a tempo
rada que foi repleta de

movímenteção no decor
rer do ano.

VoUbol vai aos Jouuinhos Abertos
o Congresso Técnico

dos '1.9s Joguínhos Aber

tos de Santa Catarina
definiu, sábado, as cha

ves da competição nas

modalidades coletivas,

\:1ssim como os locais dos

jogos e os conselhos ar

bitrais. A solenidade de
abertura dos Joguinhos,
na ocasião, foi confirma

da para o dia 29 de no

vembro, às 15 horas, no

Ginásio Onofre S\1nto A

gostíní , Eles serão dis

putados por 67 municí

pios. em 10 modalidades,
reunindo cerca de 2.700

pessoas, entre atletas e

dirigentes. até o dia qua
tro de dezembro.

Jaraguá do Sul partici-
pará nos Joguinhos A-

.

bertos apenas no 'volibol
feminino, cujos jogos a

contecerão no Gtnásio de

Esportes do Colégi.o San
ta Terezinha .. Na Chave

A estão, além de Jera

guá, Brusque. Lages e

Concórdia. A deleg\1ção
jaraguaense ficará aloja
do no Colégio Santa Te
rezinha. em Curitibanos,
sede dos 1.98 Joguinhos
Abertos de Santa C\:1ta
rína, promovidos pelo
Governo do Estado/Se-'
cretería de Cultura e Es
porte e Prefeitura de Cu
ritibanos.

Curso de arbitragem inicia dia 2
Com a vitória de 1 a

O sobre o Malvíce. o Bo

taíogo ratificou a sua

classificação parta a fase
semifinal da super Ca

pa de Futebol 50 Anos

Tupy, como líder da
Chave A. O Opérário de
Mafra c/ o empate sem

gols contrar o XV de
Outubro, de Indaíal, foi
o segundo classificado
da Chave. Na outra par
tida progremada. o Amé
rica venceu o Caça e Ti

ro de Blumenau por WO.

Agora, Botafogo e ope- ,

rárío irão jogar contra
Atlético e Estiva, de São
Francisco, os clasifica-

dos da Chave B·
Até o dia 30 de no

vembro, estão �abertas
na Liga Jaraguaense de
Futebol. das 14 às 18h�
30min, as inscrições
p/ o cursa de arhítragem,
destinado à árbitros,
bandeiras e representan
tes. Segundo o presiden
te Waldemar Vieira, se

rão 20 dias de cursos,

com aulas - teóricas e

práticas. Dentre os pales-:
trantes virão Dalmo Boz
zano e Alcides Mafezzolli,
este último. [araguaense,
da Escola de Arbitragem
da Federação Paulista, de
Futebol.

vãl ser
Ser.ão conhecidas na

tarde de domingo, as

duas equipes que dis

putarão o título do Cam

peonato da 2'a. Divisão
de Amadores da Liga
Jaraguaense de Futebol,
na série melhor de três
pontos. No final-de-se
mana passado. na cate

goria de aspírante. Pon
te Preta e Amizade em

pataram sem abertura
de contagem- enquanto o

João Pessoa goleou o

Grêmio Garíbaldí por 4
a L dando rumo impor
portante pare a conquis
ta da vaga e do título.
Nos títulares, Amizade
e Ponte Preta ficaram

Estatísticas
, f

reladão
A Divisão Municipal

de Esportes forneceu as

estatísticas finais do 69

Campeonato Aberto de
Futebol de Salão - 1988,

cujo campeão foi o Mül
ler Transportes, vice
Transportes Franzner. 39
e 49 lugares, Flamengo e

Doces Schíochet- Foram
realizados durante o cer

t'ame 135 jogos, marca

dos 451 gols. (5,6 por
partida), 1 pênalti assina
lado e nenhuma expulsão.
O artilheiro foi Toto
(Flamengo) com 17 gols
e o goleiro menos vaza

do o Darci, da Müller
Transportes. O troféu de
equípe disciplina foi
conferida a equipo de
Doces Schiochet e o a

tleta revelação é Van
derlei Rubiní (Franzner
Transp.).
Os custos de arbitra

gens, compra de dois
suínos e dos troféus e me

dalhas somaram Cz$ '.'

368.723,00. Descontados
os valores pagos pela
inscrição (total de Cz$
19'8 mil),.a Prefeitura
pagou Cz$ 170 mil para
a cobertura das despesas
do Campeonato,

conhecidas neste
iguais no marcador - 2
a 2 - em Cuaramírtm e,

em Garibaldi, o Grêmio
derrotou o Guarani pelo
placar de 4 tentos con

tra 2.
Na tarde deste sábado,

dia 26, nos aspírantes.
jogarão João Pessoa x

Garibaldi e domingo, Pon
te Preta x Amizade. Nos
titulares, iniciando às
16 horas, Guarani x Ca
ríbaldj ,e Ponte Preta 'x
Amizade, decidindo as

vagas na categoria. Ne

partida disputada do

mingo passado em Gua
ramírím, onde Amizade

e Ponte Preta .empãta
ram a 2 gols, o auxiliar
Silvestre Junkes fói 6�
nímalescamente agredído
por dirigentes e atletas
do Amizade, causando"
lhe ferimentos.

Junkes procedeu eXa

me de corpo de delito
e registröu queixa-cri
me na Delegacia de
Polícia'

.

de Guaramírírn.

para abertura do com:
ponente 'inquérito en-
volvendo dírígentes e

três jogadores do Ami
zade, que o agrediram
covardemente.

do (T®PICOS)
r- A cME de Schroeder concluiu domingo o

Campeonato Municipal de Tiro ao Alvo, em realiza

cão desde agosto, entre quatro sociedades. Foi cam
de um total máximo de 4.800 pontos: em 29 Soco
de 11m total máximo de 4.820 pontos; em 2.9 Soc.
Bandeirantes com 4.742; em ':J'.9 C'dça e rriro Brací
nho com 4.739 e em 4.<'> lugar Soc; Rio Camarada,
com 4. n9 pontos. O melhor atirador foi Norberto
Weiss (467 pontos) e o segundo colocado Hílmar
Rubens Hertel (472), das Sociedades Schroéder III e

Bandeírentes, respectivamente.
- Marcellus Malhas, Poço Granc:Je, Zonta e

ARG são as equipes finalistas do Campeonato Muni
cipal de Futebol de Salão da CME de Guaramírím.
No día 24 aconteceu a' primeira partida entre ambas
e novos confrontos estão programados para o dia 02
de dezembro. no Ginásio de Esportes' Rodolfo
lahn.

- O esporte ficou, infelizmente, sem ninguém
a defendê-lo na Câmara de Vereadores. Raul Rodri
gues (l/ME), Waldemar Vieira (UF), Aríovaldo xe
vier dos Santos e Durval Borba Neto não lograram
êxito na "loteria" eleitoral, recebendo votação \1-

quém das sxpectatívas , É de se lamentar o ocor

rido.
- O meio pesado Mauro Mahfud participa

neste sábado, dia 26, em Campo Grande, integrando
a Seleção Catartnense de Judô, das disputas do
Campeonato Brasileiro Estudantil. Mauro Q inte-
grante da equípe Kohlbach/Ç. A. Baependí ,

-'

ADVOGADA'
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras _ acídentes de tránstto - !n

ventäríos - cobranças e advocacia em �erilL

Rua r�inoldo Rau. 86 - saio 4 Fone 72-271 I

Novo telefone:

?12-3154

fERV'íCllO'
Jaraguâ do Sul
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- Prefeito eleito Ivo Konell pr�t�'rÍde, até 15

de dezembro- anunciar o seu secretariado. E� en

trevísta no final da apuração. disse que já esta ou

vindo Os camj:>anheiros e que não vai haver diSj:>e_n
sa dos atuais.- 'Pode, no E!.ntanto, haver remaneja
mento.

.

Duas das atuais secretarias devem ser des

dobradas, parti aliviar a carga de trabalho: a SECET

e a Secretaria que () próprío ocupa,

Sexta-feira, 18, subiu fumacinha branca no

Sesi. Tínhamos, Oficialmente, n()vos preíeíto e ve

readores, VitÕria.--'já esperada do PMDB a prefeito
e a' conqu�ta de nove eadeíras na Câmara, centra

t.:ês cada. qual do PDS � PFL. Dos onze, candídatos
dil atual Câmara que cºncorriwn ii, r�el�ição, sete
voltaram e quatro foram "reprovados'·. Poueo vai

mudar; a partír do ano que vem, parece.
._ Considerando a possível chamada para as

secretari�s de Belduíno Raulino, Alvaro Rosá (Win
ter também), entram os suplentes Gustavo Mathedi

e Merino Lenzi. pouco acrescentando ao Legíslatívo ,

Bxcelentes nomes que enriqueceriam a Câmara, �l

guns com vasto cabedal de conhecimentos e de s�r.,
vi;ços não se elegeram. O eleitorado, agora, nao

poderá maís reclamar dos vereadores-
.

- Nada existe de oficial, tudo ainda flutua no

terreno das especulações, mas se ....comenta que os

tucanos poderão entrar na roça. do PMDB. Explican·
do: um novo partido poderá ser formado em Jara

guá, o PSDB, tendo a frente um ex-prefeito e ex·de:
putado, que estaria articulando. E pelo visto podere
estrear até no tcgislativo Municipal. O estrago, se

acontecer. será DO PMDB.
- O, PMDB comemorou, com justa razão, a

sua vitória, com tudo o que tinha direito. Na festa,
não apenes peemedebístas. mas também de outros

partidos. Tinha até pedessísta que 'foi comemorar a

derreta de Victor Bauer. Na querta ii noite, três
caminhões, percorrendo as ruas centrais, dístríbui
ram para 'Ü público 3 mil litros de chope. A concen

tração .foi defronte a Ferroviária.
.- A Câmara de Jaraguä do Sul. terá, pela

segunda vez, uma mulher. A Dra. Marilze Dornbusch

Marquardt- esposa do Olavo, foi eleíta. a exemplo
de sua colega Ieada de. Souza (Lusitano), em 1972.

Outra mulher, María Elisabete Mattedi, ficou como

prímeíra suplente do PDS, mas 'pelo visto, deverá
ter sua chance de estrear no Legtslattvo, em 89, com
a licença de um vereador efetivo.

- Na nOva Câmara de GU\1ramirim, um fato
curioso., Três membros da mesma família serão ve

readores, a partir de janeiro. João e Waldir Vick
são Irmãos, vizinhos e adversários políticos. FOI\3.m
reeleitos. Agora, o primo Afonso Vick ,reforça o

Úme. No Executivo, pelo menos um nome está ga
rantido para uma secretaria: é Francisco Schork, o

vice-prefeito de Antonio Carlos Zimmermann.
- Alido Pavanello (PDS) e Alvaro' Rosá

(PMI>B), cumprem,' a partir de j'aneiro, o terceiro

'mandato como vereadores· Ambos são de Santa Lu·
zia, terra dos duqueses (não é Frei AUdo?), que ce

deu dois outros vereadores para Joinville, eleitos no

dia 15: Teresa Campregher Moreira (PMDB) e Ro
berto Bi�oni (PDS).

- A bolsa de especulação Ja cOrre e nomina
como provável futuro presidente da Câmara Ade·
mar Winter, do PMDB, campeão. de votos igual a

Luiz Zonta, do PDS: 1280. Isto se Winter não for

aproveitado numa secret\3.ria, como também se espe
cula.

- Foi excelente o trabalho dos escrutin..adores
e de todos os envolvidos direta ou indiretamente
com a apuração dos votos. Merecem os parabéns!.

CA�*SASSB
,·,Energia com gosto de café.

Já faz algum tempo que
as práticas de ínterco

muníceção social passa
queles que lhes possam ram por transforme
tocar mais de perto. ções. O executivo dis-

, É por aí que se ídenti-
tanciou-se des ditigen

fica a formação de lide-
tes das classes- produ

ranças nas cédulas do
toras. O legislatiNo en

Estado. trou em conflito com
Não é um transitório

o executlvo. A própria
governo estadual que "oposição" cruzou os
pode se dar ao luxo de

braços pra ver circo-pe:
enxugar as microrregi-

gar fogo. E todos sai
ões. SÓ por que os seus

ram chamuscados. Oito
burocratas querem redu-

dos 15 edis não foram
zír pela metade o que reconduzidos.
todo o estado já A socied�de fi:cou a
demonstrou qua histori- pätíca ao processo. Os
camente deve permane- movimentos reivindica
cer como está. tóríos dos trabalhadores
Tudo o rnaís que se

Ievantaram labaredas quefizer é uma violência não passou de um fogocentra o que nasceu na- fátuo. O capital e o trs
turalmente, E o embasa- balho ainda é olhado
mento falso de premissas com mais senso humani
deu no que deu em resul- tário do que n\is regiões
tados eleitorais, klei On- onde se prega aberta-.
de o nosso município. mente a luta de classes.
foi uma excesão. . mas

O município é o sorna
justamente por falta de tório desse estado de coi
identidade e de liderança. sas-
As urnas mostraram Em termos de união

grandes lições. ou de projeção, além
O partido situacionista fronteiras, estivemos em

exerceu o seu papel de extrema penúria. Ac\3.
aglutínador e milhares de chapante. como diria al
dependentes lutaram guém. Com raras exce
com unhas e dentes a I;ões a imprensa escrita
continuidade de seus em-

e falada não tem pene
pregos. Questão de so-

. tração em outras áreas,
brevívência, com todo respeito e a-
Os jovens surpreende- catamento. Na televí-

ram em 15 de novembro -

tã tisao. en ao, es ivemos
e seria bem diferente em estado de lástima.
o resultado se fosse as- A Pérola do Vale que é
segurado o voto aos 16

o 3<;> no leM, o latíno
anos. americana disso, sul a-
Os trabalhadores de merícana, daquilo e ca-

Jaraguä não são os de pital daquil' outro, das
S. Paulo. O salário. da- empresas qUe trabalham
qui compra muito maís em OTN e vendem pro
que o da -megalópole dutos à' base de d�lar,
paulista. Por iSSQ os simplesmente foi igno"lulas da, vida" não con- rada.
seguem galvanizar o Não por que Corupá
trabalhador do Vàle do t tnão merecesse ra a-
Itapocu. As eleições mento diferenciado, que
provaram. A política é. sangue do nosso san-
partidária e sindicalista gue, mas a séde da mi
passa pela boca do es- crorregi.ão não é mais
tômago. '

da época da pedra lasca
Os números demonstra-da em que se precisa es-
,ram, também, o quanto friar os ânimo!?, para de
de desacerto nos dire- pois apurar os votos
tários mumclpais: um dos concorrentes \los
candidato a prefeito ob- vários cargos.
teve mais votos para As TV's mostraram
prefeito do que em nú- flashes constantes de
mero igualou mais para municípios como Ourol
vereadores. qderança do CapinzaL M\lravilha, Mo
candidato a prefeito ou delo, etc. ci-dades mui
rejeição doS' candidatos to bonitas, mas sem �
� vereador? expressão OU pujança
Um outro candidato de Jaraguá, tiveram um

a prefeito obteve menos destaque que leva a crer
votos que ös dados aos que a filosofi'a naquela
seus candidatos a vere- região é outra em rela
adoro Rejeição do can- ção a quem está cercado
didato a prefeito mas de Joinville, Blumenau,
preferência peia sigla Itajaí e adjacênci\ls.
partidária? A "Grandeza pelo Tra-
Tudo isso deve mere- balho" do nosso brasão

cer Um sério estudo so- ficou arranhada. L�meh
bre os distúrbios inter- távelmente!
nos dos partidos. E. V. S. 11.88

Depois da refrega eleitoral .

PRIORIDADE DA UNIÃO EM JARAGUA

.-------- ------------------------------------------------------------

Passada a campanha
eleitoral que manteve o

PMDB no govemo muni

cípal, nada melhor do

que agora, voltar a re

pisar o velho tema sus

tentado por este sema

nário com rel�ção à

projeção de Jareguá, a

lém das suas fronteiras
territoriais,
Melhor dizendo, dentro

dos limites físicos dos
municípios que formam
a microrregião da
AMVAU, obviamente
comandado pelo muní

crpio mais representa
tivo que é. Jaraguâ.
Não é de hoje que in

sistimos
.

numa afirmação
desta região no seio ca

tarinense. A AMVALI
que deveria representá
Ia, defendê-la e projetá
la, com o advento do
atual governo estaduaL
ficou apenas no repre
sentativo papel de exis
tir de direito, mas que
não chega mesmo 'd, se

afirmar como entidade
de fato, talo seu esvasía
mento pelos setores pala-

, danos, em cujas paredes
estamos como atrelados
a entidades como sub-
servientes das quais
historicamente sempre
procuramos nos eman

cipar.
Interesses de cargos

e
.

garantías de venci
mentos fazem desfilar
nossos representantes
como meros bonecos de
pantomima.
Escrevemos, expuse-

mos nosso ponto de vis
ta e temos certeza de
qUe em seus arquivos
existem. as séries de ar

tigos que divulgamos,
mostI�ndo aos seus ad
ministradores um im
portante ponto, dos
mais abrangentes e a

tuais do direito brasilei
ro -

o Direito Municipal.
Sublinhamos com tin-

tas fortes as divers'as
estruturas do governo
municipal, a necessi
dade da de;siCentrali
zação do poder e a mai
or autonomi'a do gover
no local, a necessidade
da reforma tributária,
tratando da orig·em e ca

racterísticos de todos os
tributos municipais, ho
je consubstanciados na

nova Carta Magna.
Demos ênfase à neces

sidade do associativis
mo entre mqniicipios
de identidade éöfitUitl'j'os
vínculos essenciais entre
práticas democráticas e

participação dos cida
dãos nos' problemas co

munitári'Üs, a partir da-
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