
A 'cidade está sendo agf'"
tada com ti notícia da
próxima aprovação, pe
lta Câmara de Vereado
res, do PLANO DIRE
TOR PARA JARAGUÁ
DO SUL.
Corno se sabe, o projeto
fOi enviado pelo preíeí
to municipal, em 18 de
dezembro de 1986, ao

legíslatív., jaraguaense,
após a conclusão e ela
boração do PLANO DI
RETOR por técnicos do
GAPLAN (Gabinete de
Planejamento do Estado)
'e a Prefeitura Munici

pal.
Desde então permanece
no Iegtslatívo local sem

qualquer providência, a

W:!sqr do espaço de tem-

PIIIO Diretor d,a 'Cldade
po qUe decorreu para
'amplos debates em tor

no da matéria, da maís

alta. importância e rele-·
váncía para toda a co

munidade, pois, é ta par-
. fir de sua aprovação e

sanção pelo prefeito é

que será o guia em que
a adminístração pública
deve-se basear para o

perfeito crescimento e

desenvolvimento da ci

dade séde do municí
pio.

o executivo, através de
reuniões

.

com elementos
representativos dos vá
rios bairros debateu o

assunto € encaminhou, no
centro, às entidades nela
localizadas: paro. opina
rem sobre o plano, o que
aconteceu' da parte de
algumas delas, em espe
cial a ASSociação Co
mercíaí e Industríal de
Jaragué do Sul - ACIJS,
-, a qual encaminhou
ao prefeito Durval Va
seI ponderações, em face
da análise e exame das

\.
.

peças que se constituem
em documentos da pro
posta, dizendo à certa
altura: "Jaraguã do Sul
é, sob o aspecto de seu

desenvolvimento econô
mico e social, uma cida-

Q_
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-Uma J,unta de Conciliação para Jaraguá-
Segundo notícias transmitidas pe

lo presidente da Fiese, Milton Fett
novos órgãos da Justiça do Trabalho
Juntas de Conciliação

.

já estão

prontas pata serem instaladas, mas

que, infelizmente, estão retidas na

Casa Civil da Presidência da Repú
blica.

De acordo com a informeçêo de
vem começar a funcionar a partir de
1989 nove juntas de conciliação e

Julgamento, nos municípios de Ara- r

ranguä, Canoínhes. Ita i aí, Jaraguá do

Sul. Videira, Xanxerê, Plorianôpolís.
Crícíúma e Joinville ,

A solicitação dos empregados e

empregadores já é antiga e através
de sucessivos pedidos foi atendido pe
lo presidente José Sarney, COm o en

caminhamento de mensagem do CDn

gresso Nacional criand., as novas jun
tas,

O presidente da Fiese esteve em

Brasília no dia 18 do mês p. p.. le-

.

vendo a solicitação dos empregados
e foi colocado na reunião estadual
do pacto social, o que vem de en

contro à reivindicação da presidente
da 12a. Re�ilão do Tribunal do Tra
balho de Santa Catarina, Juiza Ione
Ramos.

No dia 21 de novembro o sr , Mil
ton Fett, em audiência, pediu espe
cial atenção do presidente e urgên
cia no encaminhamento da mensa

gem ao Congresso qUe ele classificou
como "forma a garantir que já em

1988 sejam implantadas as novas jun
tas de Concilíação e Julgamento, f·a

Ce ao considerável aumento das de
mandas trabalhístas'' em nosso es

tado"

Daqui fazemos veemente apelo
aos representantes catannenses . no

Congresso para qus _§_� detenham e

aprovem tão oportuna medida que
vísa atender o relacionamento de pa
trões e empregados.

Eis que agora. após fe
ridas as eleições, para
limpar as gavetes, como

se costuma dizer, rejeita
dos 60% de seus integran
tes, já no apagar das lu
zes de uma legíslatura,
não sobra espaç� nem

temp., pera que ocorra
A Casa da Amizade um debate sereno e equi-estará colocando à ven- .Iíbradn para dotar Jara

da as famosas bolachas, guá do Sul de Um instru-
A Casa de Amizade le- nhã. no pátf!O de estado- 'aventais, panos de pra- mento que poderá vir

S tos e enfeites natalinos. t 1va .ao conhecimento dos namento dos upermer- a ser ata mente desvir- Vale a .pena esperar
interessados : que estará cada Breithaupt. na tuado.

" .

.

.

mais um pouca para ela-
reall'zando o BAZAR DE confluênc]'a da· Rua;. ,hX- A Casa da Amizade a- Como "'1 a

' ......!..,...,·"'''b- n
t

' U 1 s, em 04�0ó')·'tf."" örar um plano democrá·
NATAL, no dl'a 9 do cor- ped. ebbo I-Iarry HadH.'ch gradece o pres igiamen- munl'cI'pI'OS "h '''�I'''Ô'�'>'�t'' d

.

'U � , vlzm 05,.",)'1' "

•• ': ICO e que participam
rente, às 9 horas da ma- com a Reinoldo Ra.í:i. J to;

nosso, e!U qUe os pla- todos para o bem comum.

Bazar de Nalal

de 'eom características
sul generis, formando o

conjunto um tipo de cul
tura donde sobressai um

perfeito convívio entre a

indústria e o povo, por
exemplo. A realidade
demonstra este fato: to
da a cidade desenvolveu
se em torno de alguma
indústria, como pode ser

constatan., não só no

centro, mas principal
mente nos diferentes
bairros - Barra do Rio
Cerro, Rio Cerro, Rio da
Luz, Ilha da Figueira,
João Pessoa, Santa Luzia,
Nereu Ramos, Oachaça
Velha, etc".
A ACIJS, em seguida,
aborda aspectos sobre
ZONEAME0iTO DA Cl"
DADE (ZonaMista Central
Zorra Mista Díversííícada,
Zona Residencial Exclu
siva e Zona Predomínan
temente

.

Industrtalj e o

PLANO VIÁRIO e passa
a oferecer sugestões [-'a
ra a existência de um

PLANO DIRETOR" rea

lista, objetivo e com

patível com o desen
volvimento desejado pa
ra a nossa comunidade".
Solicita finalmente, .

a

ouvida da Associação dos
Engenheiros e Arquite
tos. Uma nebulosa não
deixa constatar por que
as ponderações e suges
tões não seriam recebi
das pelo executivo e que
"ag possíveis alterações
devessem acontecer na

CAMARA MUNICIPAL",
. deixando a impressão
de que o projeto saira

perfeito � acabado do
executivo.

Dois anos se passaram
sem que fosse examl
nado ou disícutído pelo
legíslativo, 'falecendo
aos interessados a fa
culdade de concorrer
com sugestões para 'a

primorar Um documen
to de tamanha impor
tância.

nO's díretores se suClC!em,
um' atrás do ou�roJ ci"
da prefeito implantando'
o plano à sua imagem;
transformando o seqüên
cíal admínístratíva hum
verdadeiro' inferne, sem
contar os altíssimos cus
tos pagos pela sua ela
boração.
E não seria justo q/ aque
les q/ pouco oU nada fíze
ram em seis anos - tives
sem, agora, a iniciativa de
infelicitar aínda mais a

comunidade tão sofrida
ao ·longo de tantos anos.

Alguma coisa' falta para
completar o quadro. 13
é isso que precisa ser en

contrado. Sob pena de
comprometer a unidade
de entendimento da co

munidade que será atin
gida cama um todo.
O Planejamento integra
do do zíesenvolvtnrento
econômico e social, o Sa
neamento . básico, abas
tecimento de água e rede
e esgotos, o servi Ço de
limpeza pública, o uso

do solo, o transports e

sistemas viários, o apro
veitamento dos recur
sos hídricos e controle
da poluij.;:ão ambiental
e outros serviços incluí
dos numa listagem am

pla poderá, estimular
um extenso e reiterado
confronto entre rsuníc+
pios, como parece su

gerir o Vale do Itapocu.
cidades servidas pelo
mesmo rio ou seus aflu
entes, ligando problemas
que são comuns .1 Corupá.
Jaraguä do Sul, Schroeder
e Guaramírtm, ests últi
mo o receptor de todas
as mazelas dos quo lhe
-antecedem topograüca
mente, tornando impos
sível a concílíação de

ação de múltiplos gover'
nos autônomos,
A matéria é complexa
demals para ser decidida
em tão pouca tempo. No
Municipío e SÓ nele de
verá estar a ·estrutura d.e
governo apta à convi
vêncía pluralista, pre
servadora da identidade
das minorias e ímplan
tadora de cidades aco

lhedoras pare seus habi
tantes, que nelas sentem
alegria em morar.'

Lugar. em qus cada um

deles possa se auto-rea
lirzar.
Como gente, não como

mero.número ou compo
nente anônimo da massn
disforme,

Ft!RIAS CONTIGO - SE VOCE ME LEVA� - Te darei satisfação no " • R T ß' M ßsilêncio e ajudarei a conhecer melhor o que ,gosta. sou seu amigo LIVRO. N

iii

EXPOSITORES CROMADOS
MOVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL
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OSMAR MÀRTINs
MAi.WEE-'- Malhas Mal
we�:-de Jaraguá' do Sul'

b�tipa 'hoje"
.

o 39 lugar'
em melhor d�sempenho
dentro do Brasil" A Ga

zeta 'Mercantil·no seu ba

lanço anual de, 198,8
aponta uma rece�ta _111'"
qiiída de css 2, 1 �llhoes
perdendo para Henng do

Nordeste e. Tecnor
o

res

pectivamente �9 e 2· lu

gàr
�ERVIÇO SOCIAL nA
INDÚSTRIA _ SESI .......

O Sesi encerrou nesta
última' 'semana Q4

.

cur
sos --de Corte e costura,
03 'em modelísmo em Te
cido Plano ·é Malha. a

lém de Formação musícal
,. V�lotlã0 �c, que contou
com 176 alunos. Os cur

sos foram realizados em

Sehroeder no Centro de
Atívídades e na Assoei
ação Recreativa Kohl
bach. a partir de 19 de·
fevereiro de 1989 novos

cursos estarão sendo mi

nistrados.
.

I ENCONTRO MUNICI-
PAL DE CRIADORES DE
PEIXE

.

É com imensa satisfação
que acusamos o recebi
mento do convite feito
pela

. Secretaria da Agri
cultura .do Abastecimen
tö . e da Irrígação- atra�vés'da Acaresc. para o

encoritro Municipal de

criadores de Peixes, que·

será realizado dia y8 de

dezembro na Câmara

Municipal de Sc:hroeder,
cujo principal e conhe

cer as perspectivas, .. �a
, . cultura no mumcIPlOpisi

ama
e região. Do prngrarn

� .....'", Abertura às 19hs.
C01��

" I'Introdução à PI�ICU -/tura às 19h15 Filme

pisiculitura às 20:30hs. e

. Debate às 21 :{)Ohs.
S

, CORPO DE BOMBEl�O
O Corpo de iBombeHO�
voluntários de, Jarag�a
do Sul promovetê no d�a.
16 de dezembro

.

as

20:00 hs na S�de d.� co::poração 'Um Jantar fes

vo de fim de ano, on?e
na oportunidade havera a

entrega da comenda
"ORDEM DA MAC!l:A
DINHA" aos voluntano�
Hermínio Lucíolí e Jose

Carlos Neves pelos 20

anos de serviços ininter

ruptos prestados "d esta

corporação. (seria I?uito
bom se todos segmssem
seu exempló) Parabéns
'l'RABALflAlJ,OR: AL
GUEM ESl�4JjWANDO
POR vode;; ,�ú'

O Serviço S'ocial da In
dústria está inaugurando
no',Çeritro de Ativi,dades
"dd' SESI, de Jartlgua do

.' S"ul',,·trin 'laboratório de

NO CINEMA
O eine Jaraguá estará

apresentando a partir de
hoje até terça-feira, sem

pre no horário jias 20h,
"Os Nerds Saem ee Fé
rias". O filme é uma con

tinuação da série de 'a-
.

venturas de uma turma
de adolescentes, iniciada
com a

I

'Vingança dos
Nerds", os quais estão
sempre em luta centra
os bandos rivais de ou

tros colégios. Ainda na

tela-quente do Cine Jar
guá, de sábado' a quínte
feira, às .22h, assistam
Um filme estremamente
erótico, Com cenas de
sexo explícito "As A
mantes dé Um Jumento.
Rigorosamente proibido
para menores de 18 anos.

.

Sociedade" :por dentro e por 'fura Osmar Martins

o tempo talvez irá nos

dizer, eontínueram as,

mesmas panelinhas a

comandar o Município,
o pstado e o País.

Análises Clínicas.
. O laboratór'io é maäs
uma obra de amplo al

cence social que, além de
atender aos Programas
de Saúde do Sesi- estará
a disposição da classe
trabalhadora e seus de
pendentes, bem como às
indústrias, especifica
mente através de Convê
nios, pai preços subs-idi
ados, com 9 objetivo maí
or de ampliar e facili�
tar o acesso do .trabalha
dor a estes serviços.

denda para 'os Estados
Unídos que só no mês
de novembro registra
ram 2.315 casos e em se

gundo lugar Uganda na

África. O .país menos
contaminado da Europa
é a Finlândia Com :=i2 ctl

sos, (Não morra de amor)

ARWEG _ Os conse

lheiros da
.

Arweg será
que agiram corretos. Se
rá qUe não perceberam
que tem gente querendo
se promover política-

.
mente. Sentimos que
o mesmo sucesso do
grupo WEG sob o co

mando do Sr. Eggon João
da Silva não é o mesmo

na Arweg sob outros co

mandos (Particularmente
falta integração].

GOVERNO FEDERAL -

O pacto social firmado
entre trabalhadores. em

presários � Governo foi
pré-fixado em 26,5%. Ho
je o índice de inflação é
de 26,920;6 ou seja maior
qUe o pacto, esta é sem
dúvida a segunda maior
taxa de inflação regis
trada pela história ecO
nômica do País, porém
não ficamos só nisto, ve

jam Os senhores que os

salários. serão reajusta
dos em 26,05%. o aluguel
semestral será calculado
em 258,30% equivalente
aos mês 43,05% os 'ali
mentos

.

foram reajus
bados em 29,52%, e vai

por ai a íora, vejam tu
do subiu mais do que o

salário, será que o povo
continua merecendo os

governos mentirosos que
aí estão, até quando va

mos aceitar esta sitwa-'
cão, o que não consegui
mos' entender é qUe fala
se em renovação, porém
aqui mesmo em Jguá .não
aconteceu isto. A Câma
ra de vereadores conti
ríuou com 07 pessoas que
já haviam sido eleitas.
Será que o povo gosta'
de sofrer? será que o

o povo foi comprado?
será qUe o povo foi ilu
dido e deixou-se levar pe
la conversa fiada de
alguns que ai se apresen
taram postulando cargos
eletivos? Não sabemos,

PRISCIIt-A :GONÇALVES
DE CASTRO - Está co

msmorando 0'1 (hum) a

ninho a paixão e ternu

ra dos pais Claudio (Tito)
Alberto de Castro e Clei
dy Syrlene GonjÇalves
qua completou dia 30/11,
porém avíso aos baixi:
nhos que a festinha sere
día 03/12 às 15:00 hs. na
residência' dos Pais -

Rua Germano Horst, n?
100 (lateral da Rua Join

ville.) Parabéns pequení
nha pelo Nat.).
WILSON KOHLBACH -

Pelos méritos da compe
tência, liderança e ide
alismo, irá receber do
jornal a Notícia Um tro
féu que simboliza todo o

reconhecimento da co

munidade catarinense ao
seu trabalho. Um ho
mem que investe no a·

t�eti'smo, ;no Vôlei, 1110
eutomobilísmo e que
tem trazido a Jaraguä
alguns dos maiores tenis
tas do Brasil, este ho
mem merece muito maís:
merece o título de ci
dadania. que a Câmara.
sempre negou ao seu pai.
AIDS - AIDS DE NÓS -

o Brasil ultrapassou a

FrançÇl. e já é 0.39 pais
do mundo em número de
casos de AIds relatados
des:de 1979 à Organiztl
ção Mundial de Saúde.
No mês de novembro fa-
lam comuníéados 7'49,
casos perfazendo um to
tal de 4.436 casos. Atu
almerite 'eStamos p(>r-

ANDRßA ROSANA E

MILTON JR. ela filha de

Antonio R. <ardä e Anita
Weise Sardá, ele filho de

Milton Maiochí e Ange
la Pereira Maiechi. casa

ram-se dia 19 de novem

bro na Igreja Nossa Se

nhora do Rosário - Rio
Molha. a cerimônia da

igreja feit�a num ritual

muito especial não dei
xou nada a desejar para
a recepção. onde tam
bém numa festa muito
bonita os

.

convidados
foram recepcionados no

Clube Atlético Baependi.
(A estes dois jovens que
se unem na formação
de Um novo lar nossos

parabéns).

festa do Tiro
( SCHUETZENFEST )

,

A SER Aliança realizou dia 5
- sábado maís -uma de suas tradicio
nais Festas do Tiro.

O casal Geraldo e Neli Horn"
burg puderam recepcionar centenas
de associados e, convidados, pans u�
ma coníratemízação onde não faltou
o chope .e a boa música,

. Merece destaque o fato, de em um

mesmo dia, o castal Geraldo e Neli.
além do filho Gerson, terem come

morado a conquista das medalhas de
Rei. Rainl1a e 1-.9 Cavalheiro do
Tiro.

É um fato que luereCe registro
nos 'anais das nOSSas tradições.
Nossos Parabéns.
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Arweg nova Diretoriatem
Foi eleita na última segunda-feira, dia 28 de

novembro a nova diretoria executiva da Associação
Recreativa Weg, para a g�stã:p' 1989/90, a qual ficou
assim composta:
Presidente - Nivaldo Lehmkuhl
Vice-Presidente Patrimônio - Brnaldo Bartel
Vice-Presidente Social - Ma�ia Elizabeth Mattedi

Více-Presídente de Esportes - Newton Brandt
Tesoureiro - Jorge de Souza
2,.'l Tesoureiro - Djalmo Bittencourt
secretsría - Rosana Longuí

A posse da nova diretoria dar-se-á no día 16

de janeiro de 1989, e segundo Q seu presidente elei
to, Nivaldo Lehmkuhl, o primeiro' passo será o de
fazer com que os associados, que hojs são em nú
mero de sete mil, participem maís diretamente das

-gtividades da associação. Para isso será feita uma

abordagem junto aos mesmos, através do' CCQ �

Círculo de Controle de Qualidade, Instituído nas

empresas do Grupo Weg, para saber deles como fun
ciona a ARWEG, o que precisa ser feito em termos
de lazer e recreação, visando uma participação mais
ativa dos associados, e, de seus famíhares.

Moda Infanto·juvenll para realçar a

elegância de seus ftUlos. Um carlnbo

especial para o seu bom gosto.
,
Na Marechal Deodoro. 819 _ Jaraguá do Sul_ se.

J61as, reI6elO8, p...lselras, anéis, alianças,
pratada, arUgos em 01lro e tudo o mals para
presentes na

Reloioaria avenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nO 9

Loja
Mamãe Coruja

A melhor opção em artigos infanto-juve
nis e bebê para a estação Prímavera-Verão.

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

NA1AL É TEMPO DE.·.
AMAR, DE PAZ DE REFLETIR

SEIFERT PRESENTES PARA RENOVAR
Marechal Floriano n? 29 - Fone 72 . í911

Caniiõoso
A ROUPA INFANTIL

I,
I

A venída Getúlio Vargas. 97 ;_ Jaraguá do Sul

Nola de CzS, 50 mil lai aprovada

Matriculas
o Centro Educacional Evangélico Oferece:

l\1ATI::J�NAL
, JARDIM I
JARDIM II

PRÉ
1.a Ia 8.a Série

'08 e OH de dezembro: ATUAIS ALUNOS E SEUS IRMÃOS
13 e 14 de dezembro: ALUNOS NOVOS

HORARIO: Das 8h às llh30min e das 14 horas às 17h30min
1:1\1PORMAÇÕES: Fone: 72�3022

"81 ANOS" DF. QUALIDADE PELA COMUNIDADE

A partir de manco do

próximo ano começará a

circular em todo o País

ta nota de Cz$ 50 mliL
com a efígie do poeta
Carlos Drumend de An-

drade e fendo como Iun=
do as pedras de Itabíra,
cidade natal do hornene
geado. Sua emissão foi
'aprovada esta semana;

pelo Congress., 'Nado
nal , A nota de Cz$ 50
mil traz uma série de
alterações em relação ao

padrão tradicional das'
cédulas brasileiras: '

por
medida de economia,
seu tamanho será reduzi'
do dos 154JÍlm x 74mm
pa r a 140m x 65mm
e a marca d'água repro
duzindo a personalídads
homenageacl'a será subs
tituída pelo símbolo da
RepÚblica.
COm estas modifica

ções' a Casa da Moeda,
encarregada' da confec
ção das cédulas, poderá
aumentar sua capaCidade
de produçãQ dos atuais
1,5 milhão de notas por
ano para 2,1 bilhão. Por
outro lado, a utílízacão
do mesmo filigrana (mar
ca d'água qUe faz parta
da �a?�icação do papal)
permitIra a economia de
13 milhões de dólares
por ano.

,CURSO SIGMA - SUPLETIVO DE 29 GRAU
Rua Pe. Pedro Franken, 145 - Jaraguá do Sul'Se

DIVULGAÇÃO
A Direção do Curso Divulga Calendário

de. MATRíCULA:
'

LOCAL: Secretaria do Curso: Rua Pe, Franken,
145 I'- Centro - Jaraguä do Sul
Horário: das 13,30h às 17h
Escola Muníc , Albano Kanzler: Rua Lourenço
Kanzler, 177 - Vila Lenzi - Jaraguä do Sul
Horário.: das 19h às 22,30h.
Data: A partir de 23 de novembro. à 14 de de-.
zembro de 1988.
INICIO DAS AULAS: 20 de fevereiro de 1989,
,]s 19 horas _:_

na Escola Munic , Albano Kanz
ler.

IDADE DO ALUNO: Maiores de 18 anos ou 18
anos' completos até o início das aulas.

DURAÇÃO DO CURSO: Um ano e meio para o

Curso completo, Se o aluno já cursou a la.
série (Núcleo), levará apenas Um Aho para con

cluir o 2.9 Grau.
DOCUMENTOS: - Registro Civil de nascimen

to OU casamento (xerox)
- Carteira de Identidade, Título da' Eleitor,
CPF.
- Certificado de Reservísta OU Alíst , Militar
(sexo masc.}: Histórico Escolar de 1.9 grau (du'
as vias}.
- Comprovante de Trabalho (declaração dra

Firma).
- Transferência completa para o aluno que Já
cursou o Núcleo.
VALOR DA INSCRIÇÃO: Cz$ 7.000,00.
Maiores informações pelos Telefones: 72.2770
- no periodo matutino; 72-0887 -

no período
vespertino.

Faça ou renove a sua
assinatura do

"Correio do Povo"
Você é especial para nós.

Fone 72-0091.
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Edital 16.401 d� 21.11.88
Carlos Frederico Bran

denburg e Elisabel Con

ceição da Silva
Ele, brasileiro, solteiro,
servente, natural de Ja

raguá do Sul, domicilia
do � residente na Rua

NASCIMENTOS

03 de Novembro
Jaqueline, filha de Pe'

dro (Marl�ne) Alves
06 de Novembro
Danton. filho oe Al

cides (Adelaide) Schmítt
01 de Novembro

AYÚa, filha d� Walde
nír (Ritiéer), Kotehellai
Ana Maria, filha de A
denír [Vanuza) Rabock
08 de Novembro
Jocímar. filho de Delfi

na (Elzira) Ruprecht
09 de Novembro
Ivan, filho de Celso

[Vanllde) Blunk
10 de Novembro
Micheli, filha de Lourí

mar (Ivanir) Peratz
11 de Novembro
Claudíneí- filho de Be

nedito (Nílzetej Guesses:
Jenaína, filha de Pedro

(Rosmert) Ferrarí
12 de Novembro
Rosana. filha de Braz

(Rita) da Silva; Bruno,
filho de Sergio (Dagmar)
Peters; Letícia, filha de
Pedro (Ivanij Dombros
ki; Aline, filha de Heinz

(Odelie) Zerbien
13 de Novembro
Débora; filha de Da

niel (Iria) Ochner
14 de Novembro
Fernanda, filha de Wil

SOn (Nair) Furtado; Fe

lippe, filho de Gentil

(Joana) Folchini
15 de Novembro
Rosane, filha de Nes

tar (Tereza) Uber
16 de Novembro
Lucima.ra, filha de Her

cHio (lIma) Stringari;
Edson, filho de Nilson
(Aldina) Vansuita
l'i de Novembro
,.

Adriana, filha de Ado
lar (Olga) Dallmann; Pa
trícia, filha. de Agostinho
(Matilde) Maser; Adria
na, filha de Vilson (Iva
nir) da Silva; Sandro, fi
lho de Valdemar (Berli
na) Diel; Everton, filho
de Celso (Hilda) Bisoni
18 de Novembro
Julio, filho de Mario

(Renilda) Kressin,
20 de Novembro
Lucima·ra, filha âe, Ro

naldo (Tania) Yteira

Erwino Menegotti, . 599,
nesta cidade, filho de

Walter Brandenburg e

Alei Reinke Branden

burg -

Ela, brasileira. solteira,
costureira, natural de

Jaraguá do Sul, domicili
ada e residente na Rua
Joinville:- nesta cidade,
filha de Alfredo da Sil
va e Vanír da Silva -

Edital 16.408 de 23.11.88

Cópia recebida do cartõ
río de Schroeder·SC
Hilari� Karsten e Roletí
Borchardt
Ele, brasileiro, solteiro,
bobinador, natural de Ja

raguä do Sul, domicilia
do e residente na Rua
601, B\1irro JOão Pessoa,
neste distrito, filho de

Eugenio Karsten e Ursula
Keíser Karsten -

Ela, brasileira. solteira,
revisora, natural de
Schroeder. nesta Estado,
domiciliada e residente
na Rua Marechal Castelo

ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: 03
Sra. .Líüan Mahnke

Noé (Santos-SP), Sr. B

milio, Meyer, Sr. Edg\u
SchneideJ,", Sr. Altair Au
gusto Pieper
Dia 04 de dezembro
Antônio João Radtke.

Amélia Welkmann. Darci
Wolkmann
Dia 05 de dezembro
Sra. Emma Cattoni.

Cecília Köpp Rowe, Sra.
Gertrudes Müller Oeste
reich, Sra . Lilien Doster,
Sra. Kátia K. Schulz
Dia 06 de dezembro
Fernando Brugnago, fi

lho de Luís Célio (Hele
na) Brugnago, Adilar
Dalsochio, Eugênio Ros
sio, Sr. José Ríbeiro, Lou
ize Vieira Pigozzi, filha
Marfiso (Nalmir) Pigoz
zi
Dia 07 de dezembro
Luis Carlos Chaves,

Sra. Carmem Rozza Fu
gel, Nilson Engelmann,
Elza F. Loewen, Sra.
Cintia Chiodini Schmöc
kel, Sueli VVolkmann
Dia 08 de dezembro
Marcio Ademir Borto

lini, Sra. Ros\3. da Silva
Martins

.

Dia 09 de dezembro
Marcia Maria Bortoli

ni, Srta. Angela Maria
Hornburg, Vaunide Stin:
ghen, Sueli Marilise Volk
Ill\lnn
earc

Respeite a

Proc,lalDas de Casamenlos
MAROOT ADELlA ORUBBA LEHMANN, Oficia! <10 .1(..:

giatro Civil dO 19 Diauito da Comarca de Jaraguá do Sul, &
tado de Santa Catarina, Brun, faz labet que compareceram em

Cartório exibindo os documentos exigidos pela Ieí, .a fim de se

habilitarem para casar. OI, seauiAtea:

Branco, 5.593, em Schro- Edital 16.412 de 24.11.88
eder, rieste Estado, filha Nelson Pereira e Roze

de Alíberto Borchardt e mar Blublitz
Gatí Bauer Borchardt - Ele, brasileiro, solteiro,
Edi13,1 16.409 de 23.11.88 enfermeiro, natural de
Obelair Pereira de Souza Itajaí, neste Estado., do''.
e Zenaide Pires -Lopes miciliado e residente na

Ele, brasileiro, solteiro, Rua 25 de Julho, 1.413,

operário, natural de Pru- nesta cidade, filho de
dentópolis. Parané, do- Valmôr José Pereira e

mícilíado e residente na Noemia da Silva Perei-
Rua Paraíba, em Vila ra

r-:

Lenzi, nesta cidade, filho Ela, brasileira, solteira,
de Geníplo Pereira de balconista,' natural de
Souza e de Carmelina Corupá, neste Estado, do-
Pereira de Souza � miciliada e residente na

Ela, brasileira, solteira, Rua 25 de Julho, 1.413,
do lar, natural de Foz do nesta cidade, filha de
Iguaçu, Paraná, domicili- Frederico Blublitz e Her
ada e residente na Rua tha Doro -

Paraíba, em Vila Lenzi,' Edital 16.413 de 25.11.88
nesta cidade, filha de Reínanar Tríebess e H�
Joel Pires Lopes e Edith lena Nazatto
Maria Vanderlinde Lo- Ele, brasileiro, solteiro,
pes

- mdustríãrío. natural de
Edital 16.410 de 24.11.88 Jaraguá do Sul, domicili-
Cópia recebida do cartõ- ado e residente na Rua

.

rio de Boa Vista do Bu- São Paulo, 988, aparta-
rícâ, Ri,o Grande do Sul mento �04, em Blumeneu

Leonardo Darí Locatellí e neste Estado, filho de
Márcia Grasíela Luft Reinoldo Triebess e Eri-

Ele, brasileiro, solteiro, ca Marquardt Triebess __:_

comerciário, natural de Ela, brasileira, solteira,
Boa Vista do Buricá, Rio secretária, natural de Ja-

Grande do Sul, domicílí- raguä do Sul, dormcílía-
ado e residente nesta ci- da e residente na RU'a

dade. filho de Ronildo Angelo Rubiní. 48, nesta
Locatellí e de Clelia Ma- cídade, filha de Ireneu
ria Schneider Locatellí - Nazatto e Carmen· Pradi

Ela, brasílsíra, solteira, Nazatto-
do lar, natural de Ijuí, Edital 16.414 de 25.11.88
Rio Grande do Sul, do- Samuel Siqueira da Sllva
miciliada e residente em

.

� Kênia Mara Clemente
Boa Vista do Buricá, Rio Ele, brasileiro, solteiro,
Grande do Sul, filha de industriário, natural ·de

Roque Arnildo Luft e 0- Duque de Caxias, Rio de
linda Lili Luft - Janeiro, domiciliado e

Edital 16.411 de 24.11.88 residente na, Avenida
João Carlos Griebéler e Tiradentes, em Rio dos
Sônia Sohn Cedros, neste Estado, fi-
Ele, brasileiro, solteiro, lho de Mahildo Augusto
preparador de máquina, da Silva, e Maria Siquei
n'atural de Maratá, Mon- ra Domiciole da Silva -

tenegro, Rio Grande do Ela, brasileirti, solteira,
SuL domiciliado e resi- do lar, natural de Blti

dente na Rua Emilio Pia- menau, neste Estado, do
zera, nesta cidade, filho miciliad\3. e residente na

de Arnildo Griebeler e Rua Roberto Ziemann,
Maria Adelia Lerner Gri- 2.759, nesta cidade, filha
ebeler - de Dauro Antonio Cle-
Ela, brasileir�, solteira, mente e Ivone Piermann
cabeleireira, natUIal de Clemente-
Jiaraguá do Sul, domicili- Edital 16.415 -de 25.11.88
ada e reSIdente na Rua Erol Nagel e Ivonete T'e-

. Gumercindo da Silva, rezinha Corrêa
182, nesta cidade, filha Ele, brasileiro, solteiro,
de Adolfo' Sohn e Hilde- industrial, n\3.tural de
g�ard Enke Sohn - Cascavel. Paraná, domi-

ciliado e residente na
Rua Jöaquim Francisco
de Paula, 731, nesta ci
dade, filho' je Armando
Nagel � Zenaide Leonor
Pereira Nagel -
Ela, brasíleíra, solteira,
do lar, natural de Barra
Velha, nesta Estado, do
miciliado e residente na

Ru\3. Joaquim Francisco
de Paula, 731, nesta cí

, dade. filha de Vitória
Corrêa e Rifa Corrêa �

Edital 16.416 de 28.11.88
Wanderlei de SOuza Ro
drigues e Augusta San
tos da Cruz
Ele, brasileiro, sotteíro.
l\3.vrador, natural de Pon
te Alta, neste Es�ado, do
miciliado e residente em
Três Rios do Norte, nes

te distrito, filho de Vila
rim Alves Rodrigues e

Etelvina de Souza Ro
drigues -

Ela, brasíleíra. solteira,
doméstica, natural de
Ponte Alta, neste Estàdo,'
domiciliada e residente
em Três Rios do Norte,
deste distrito, Iilha de
Sebastião Reia da Cruz
e Vílma Santos da
Cruz -

Edital 16.417 de 29.11.88
Marcos Samuel Bittelbrun
e M.arlise Lewerenz
Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de
Rio Negrinho, neste Es
tado, domiciliado e resi
dente na Rua Roberto
Seidel, 1.1::)7, em Coru
pá, neste .estado,' filho de
Lorívalrín Bittelbrun e

Almínda Larsen Bittel
brun -

Ela, brasileirti, solteira,
bancária, natural de Gua
ramirim, neste Estado,
domiciliad\:l e residente
na Rua Alberto Klitzke,
nesta cidade, filha de
Freimundo Lewerenz e I

ris Kupas Lewerenz -

Editál 16.418 de 29.11:88
Irio Birr e Maria Del·
nerski
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja
raguá do Sul, dortüci li\3.
do e residente em Es
trada Garibaldi. neste
distrito, filho de Alfredo
Birr Junior .e Elfrida
Bosshammer Birr -
Ela, brasileirti, solteira,
do lar, natural d� Massa
randuba, neste Est\3.do,
domiciliada e residente
em Nereu Ramos, neste
distrito, filha de Clemen
te Detnerski e Appolonia
Kammer Detnerski I--

Fone: 72 � 0589
26 -- Fone: 72 - 1261

a Auto Escola Jaraguä

sinalização do trânsito. Somos todos responsáveis pela s�gurança.

o e s p �a c h a n I e
Em
Av.

frente
Getúlio

ao Forum

Varg.as,

,L ú C i O
juntoe
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Ora. Rita· de Cassia Grubba
FiSIOTERAPgUTA - 3404/F

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

\ ração de fraturas, problemas de coluna,
\ reumatismos- derrames e paralisias.
- Atendimentos particulares com hora

marcada - Fone 72·0850
-Rua Presidente Ep1táclo Pessoa,651

,
'

ESCRITÓRIO JURIDICO

José AI,berto Ba,rbosa
A D V O G jJ. 1)' O

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

Fone 72.1869 _ Jeraguä do Sul

sAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO
,

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

Advogados
Direito Civil _ Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço _ Mal. Deodoro da Fonseca

·110 91 _ Sala 1

EDITAL
-----

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de

Tjtulos da Comarca de Jaragué do Sul. Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quantQ este edital virem

que se acham neste Cartório para protesto os

títulos contra:
ARCIONI CORDEIRO DE CRISTO " Rua Domin

gos da NO\'a, 334 - NESTA- IND. COM. PROD
ATJM. VITÓRIO SCHIOCHET - Estrada Itapo
cú, Nereu Ramos - NESTA - JOS� FABIO R.

DE FARIAS - Rua Barão do Rio Branco, 125 -

NESTA .ross SELL '- Estrada Isabel, sln - CO
RUPÁ - KATSUKI MODAS LTDA - Itua José,
Theodoro, 408 - NESTA - LAURITA AIR DE ,

SOllZA SANTOS ........ Av. MaI.Deodoro da Fon

seca,114111! andar sala 03 - NESTA - LORIVAL
GUMZ - Rua Felipe Scmítz, s/n - CORUPA -

, MEC. ISABEL :..._ Rua. Felipe, Scmidt, CORUPÃ -
MOACIR VITAL VEGINI - Rua Rodolfo Hu

íenuessler, 91 - NESTA - ORTI PADILHA -

Rua João Teztní, sln, CORUPÃ - ROBERTD
WOLF FRANCISCO - Rua ,João Januário Ay
roso- 880 -NESTA - SONIA CONCEIÇÄO
DOS SANTOS RIBEIRO - Rua AfonSo Bartel,
116 - NESTA.

'

E, como os dítos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por íntermédío do presente edital.
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artur Müller, 78, no prazo .da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, ou então dar razão por
que não o jaz, sob a pena, de serem os refer-idos
protestados na forma da Lei. etc. !' ,

IHjJaraguá do Sul, 01 de dezembro de 19&,Rlíli
AUREA MüLLER GRUBBA �Tabeliã e Oficial de
Protesto de Títulos.

Cobras & Lagartos,
. (F�®laDdº PIak�l

Mui� gente, principalmente os a CV precisa empenhar-se no esforço
donos de jornais, reclamando do mal' de conseguirmos nova agência.

.

A
at�dim�nto dos nossos Correios, na moda agora é envolver o presídencíá
entrega da correspondência. O Cor- vel Ulysses Guimarães em �odos os

reio de Jaraguá do Sul funciona mal assuntos de difícil solução. Como O"hQ
há muito tempo. porém isso não é mem é multlpresídente �' presidente
culpa do pessoal da empresa, desde também. do PMDB, q! tomou conta de
Q Gerente da agência até OS carteí- Jalllguá (pOr vontade do povo), quem
ros. A culpa é do descaso Com que sabe, né ....
a alta admínístrecão da. EBCT tem -.-.-.-.-.-

tratado nossa Comunidade, a partir Registramos, com muita satísfe-
da sistemática, postergaçã., das obras ção. 9 recebimento de atenciosa caro

d� ampliação da agência, reclamadas ta do Dr. Emílio da Silva Júnior, ad
ha quase dez anos. Culpa, acima de vogado em Florianópolis, de concör
tudo, da classe política local que déncia com os conceitos aqui emítí
nunca somou esfosços com os em- dOI:! na edição de 19 a 25 sobre o

presêrtos para a solução do proble- problema havido na Usina de Volta
ma. Também, com todo o tempo to- Redonda. Declarando-se favorável ao
mad., para obras qus rendem vo- estado de grevs "até que se eS'gotem
tos! . . . 'todas aS' negociações, o ilustrado cau-

sídico deplora, contudo, que no con
texto dós "direitos escancarados pela
nova Carta, o da greve está virando
baderna, em todos os sentidos". Obri
gado, Dr. Emílio.

Deve-se fazer justiça aos fun-
'

cíonáríos do Correio. Não há lugar
para mais do que Os quatro que aten
dem ao público. Não há lugar para
maís caixas postais. Não há lugar
pera o pessoal que manuseia maís de
dez mil correspondências diariamente
fazerem Um trabalho maís perfeito,
agilizar maís a dístríbuição , A agên
cia, com trinta e oito anos de idade,
está superada, muito aquém das: exi
gências de uma cidade que cresceu
tanto como Jaraguä do Sul. Acreseen
le-se a isso as hilariantes quarenta e

quatro horas semanais dos senhores
constituintes (que resultaram ne re

dução do norán., em duas horas jus
tamente aos sábados quando os. jor
nais são esperados pelos assinantes).
Some-se a isso a írresponsävel mudan
ça de nomenclatura das ruas da ci
dade operada pela Câmara de Vereá
dores e sancionada pelo Preíeíto,
Com o que ruas há muito conhecidas
passaram a. ter novo nome, enquanto
a antiga nomenclatura passou para
o outro lado da cidade, a ponto de
os próprios moradores desconhece-
1 em o fato .. Muita gente que mora
na antiga Rua Críciúma, por exem

plo, sequer sabe qUe a rua agora
tem algum nome político. É o que
ocorre quando vereadores não estãu
à altura do c\:1rgo e apesar disso, tei
mam em fazer as coisas sem consul
tar a opinião pública. No caso do
Correio, está na hora de os políticos
entenderem finalmente que não S30
dos da cidade, mas sim, .servídores
do povo qUe precisa ser consultado
antes que se vote alguma medida. H

-.-.-.:---.-.-

O polêmico filme "A última
Tentação de Cristo" está dando pa
nos para manga no País, causando
profunda irritação nos meios católi
cos princlpalmente , Ora, não existe
mals censura no Brasil. Mas, conve
nhamos qua o tema do filme foi por
demais infeliz. Com tantos temas à

disposição, em nome de que e do que
esse. de envolvímento do Cristo em

assunto dessa natureza? Qual: o obje
tivo de semelhante filme, senão acirr
rar os ânimos entr� facções relígio
sast Temos aí o problema das guer
ras que se sucedem, da corrupção
qUe campeia no mundo inteiro, da '

exploração do homem pelo homem,
de fatos históricos qua poderiam ser·,
vir de exempl., edificante para a ju
ventude de nossos dias, e milhares
e milhares de outros. porque, então,
essa grotesca tentativa de , mostrar
Jesus envolvido com coisas meramen

te mundanas, ainda maís ,que não, se

tem base alguma para emprestar um

mínimo de veracida.de a t'8.1 fato? So·
bremodo lamentável. O público de
veria simplesmente vetar o filme não
indo às salas de projeção. O prejuízo
faria os produtores de tais iniquida
des pensarem melhor antes de repe
tirem '8. sacrílega investida centre
personagens da pureza e da' perfeição,
como Jesus, o Cristo. -

-----
. . . .

.

'CORREIO DO POVO' 72-0091

Ofic,ina Mecânica
Serviços de lataria, pintura e mecânica.

Retífica de motores de veículos de qualquer marca, a gasolína/âlcool ,

Peças e acessõríos para veículos em geral.
Atendímento nota dez

Av. M�ll. Deodoro, 1.309
, Jaraguá do Sul

Marechal Lida.

V�nhcL'é confira.
.l .

",,_i "
..

fundos - Fone: 72-3614
SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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···()PPU'{"S�íDEO
CLUBE E LOCADORA

LANÇAMF..NTOS DA SEMANA

,.'

o Sobrevivente - Aventura
• Um, Fantasma Fora de Hora - Comédia
'. Greystoke - A Lenda de Tarzan o Rei

da Selva - Aventura:
, • Quando os Sonhos se Tornam Realidade
- Suspense
· O Ajuste de Contas - Aventura

Espírito Bscolar - Comédia.
OS' Heróis Trapalhões - _Infantil

• Sexta - ,Feira 13 - Olegado - Terror
. A Cor Púrpura - Romance '

· As Garotas de Playboy - Erótico
· A Aparição - Aventura
E o Supersucesso E T. o Extra Terrestre.

E maís 1.200 vídeoftlmes para você assistir.

Ipezia & eia. Lida.
SElUtARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator

com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, Tn.. _ Jaraguä Es

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

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

pre15as. ,

Rua Venâncio da Silva Porto, 365 - 19 andar
Fone: 72 - 1492

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes. de tränsíto - in

ventários - cobranças e advocacia em geral.

Rua r�inolrlo Rau, 86 - sala 4 Fone 12-2711

!

JUIzo DE DIRELTO
DA COMARCA DE JARAGUÁ no SUL

EDITAL DE CITAÇÄO

o Douter Carlos AlbertQ da Rocha" Juiz de Di

reíto da Comarca de Jaraguá dOi Sul, EstadQ de
Santa Catarina, _ IÍ10rma da Lei �tc....... ..

PAZ SABER a todos quantos o presenta �rli�
tal d� citação virem ou dele conhecimento �i
verem, especialmente, HERDEIROS DE LEOPOL-
00-REINER, COm o prazo de 20 días, que tra
mitam neste Juizo e Cartório da 1 ti vara, os autos
dg' n? 11." 861/88' da ação de Retificação de
Área, requerida por ÁUREA MüLLER ,GRUBBA,
através de seu procurador Dr. Raul Tavar�fii dá.
Cunha M�lloJ com petição inicial com o seguinte
teor: - Exmo. Sr. Dr. 'Juiz de Direito' da Vara
Cível da Comarca de Jaraguä do Sul-SC. Áurea
Müller Grubba, brasileira, viúva, serventuária
da Justiça nesta Comarca, residente e domicilia-,
da à Rua Arthur Müller n? 18, nesta cidade
vem com base no art- 21:)' e p\1ÍágrafOs da Lei n?
6.015 de 31 de Dezembro de 1913, requerer seja
lhe deferida a presente RETIFICAÇÃO DE Á
REAS, pelos fundamentos de fato de direito que
passa adiante a eXp'or: A requerente é legítima
senhora e possuidora de dois imóveis, constítuí
dös ,ambos de terren-, e edificações sobre eles
construídas, matriculados, respectivamente, no

Registro de Imóveis desta comarca sob. n.? ...

13.331 e 14036, estes terrenos possuem, respec
tivamente, as áreas totais de 602,07 m2 e 511.48
m2, sendo justapostos. Ocorre que, nos respec
tivos registros, apenas constam as áreas de
365,52m2 e, 402,98m2, faltando as, áre,as de
236,55m2 na primeira matricula e 168,SOm2 na

segunda. A omissão destas áreas deve-se ao fa
to de qus conforme a planta original do lotea-

" mento Colonía Jaraguá, no século passado, as

,
baixadas que margeavam córregos e ribeirões
não eram computadas' nas medidas e pelo que
se sabe, a área omitida. há mais àe anos, era

atravessada por um córrego, de há muito entu
bado e canalizado, desta forma os conírontan
tes permanecem os mesmos e não fazem qual
quer objeção à regularízeçã-, das matrículas em

questão. Por isso a requerente, afirma na for
ma do art. 21:)', caput, da Lei dos Registros PÚ
blicos" que a presente retitioação não acarreta
rá, qualquer prejuízo a terceiros. Ante o expos-'
to, pede e requer a Citação por Edital dos re

queridos, para qus no prazo de 10 dias respon
dam aos termos da presente. querendo, sob pe
na de revelía. após o qUe seja concedido. Dá
se a presente o valor de Cz$ 10.000,00 (dez
mil cruzados). E, para que chegue ao çonheci
ment., de todos e em especial aos HERDEIROS
DE LEOPOLDO REINER, foi expedido o presen
te edital COm o prazo de 20 dias, ficando os

mesmos citados, vara contestar a presente no

prazo de 10 dias. sob pena de serem tidos co

mo verdadeiros os fatos alegados pela reque
rente. Dado e passado nesta cidade de 1\1ra
guá do Sul, aos 09.11.88. Eu Bruno Winter, Es
vrivão o Subscrevi.-

CARLOS ALBERTO DA ROCHA

Juiz de'Direito da l a. Vara

Quem casa com

quem?
O Registro Civil do 19
Distrito da Comarca de
Jaraguä do Sul divulgou
na edição passada 26

. proclamas de casamento'
e, quem se detiver com

mais tempo vaí constar
•

que a grands maioria
dos candidatos ao casa

mento não nasceram em

Jaraguä,
'

Quem quiser conferir é
só abrir a ed. :)'·516, págs.
4 e 5 e constatará o

que afirmamos: a maio
ria dos casadoiros são
naturals de outros muni-
cípios e estados, tais
como:

'

Lebon Régis,
Taió, São. Paulo-SP, Cu
ritíba-Pk. Otacílío Costa,
Joaçaba, Marlpá-PR, Co
rupá, Itaqueili-SP, Catan
duva, Palmeira-Lages,
Joinville, São Bento do
Sul, Massaranduba.
Trombudo Central, Gua
ramírím. Jacinto Macha
do, Rio do Oeste, Valões.
Ponte Alta, Benedito No
vo, Vacartas-Râ, Palotí
na-Pk. Jbírama, Presi
dente Getúlio, Caíbaté
RS e �L Candído Ron
don-PR.

Retrato
Depois da ressaca

eleitoral, chega o mo

mento de um balan

ço dos números ofe
recidos pelas urnas de

"

15 de novembro. Das

199 prefeituras de
Santa Oatarina, o

PMDB elegeu 13 pre
feitos,' o PDS 72, o

PFL 72, o PDT seis, o

PDC e o PL dois cada,
o PTB um e o PT tam

bém um- A aliança
PDS PFL eiegeu 114

prefeitos" dos quaís
J 64 .em coligação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Confecções Sueli Lida
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ARTI®.S FABRICAÇÃO PROPRIA,
...... DO .... lC.

A PREÇOS DE CUSTO.

Postos ile Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 e na

Rua RemoIdo Rau, 530 - Jaraguá do Sul - SC

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWElT ZER

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

Rua JoInvllle, n' i.118 (em freDte ao Supermercado Brelthaupt)
Fone 72 .3268 - JaraRuá do Sul _ Santa CatarIna

Marcenaria São José
Portas e Janelas de -Madeíra
de Prlmelrisslma QuaUdade

. Faça�os uma 'vIsita

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

.

ou

consulte-nos pelo Fone: 72-0241

ClilDax Maqazine
runo PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ F�1N1NA E INFAr-.,;TlL

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

Guaramlrim _ Rua. 28 de A2oSto, lo. 334 _ Fono 13-0259

América Latina Cam.aahia de Seguro!!
Fundada em 1881

Há mais de um século:
I'

Nosso prêmio é sua confiança
RESIDENCIAL TOTAL

O seguro total da sua residência.
Treze coberturas €m uma sÓ apólice, garantem os riscos de incêndio,
tumultos. desmoronamento, roubo, vendaval" desentulho, responsabílí
dade civil, aluguel, despesas com mudança, dinheiro, despesas extra
ordinárias, E' air-da morte, invalidez e assistência médica causedcs por
acidente aos seus empregados domésticos .

.
Consulte nosso representante: ,

Corretora de Seguros A. Garcia Ltda.
R. Exp, Gumercindo da Silva, 90 19 andar - sala 02 Fone: 72-1788

o respeito mútuo é o camiDho do entendimento e da busca de conquistas comuns.

, d ·IID� I
Vamos�ons�epreservaranossaJaraguád.C?��,maishumanaeacolhedora.

G Dg'UIJ .

. U.
.

A Weg.tem orgulho do desempenho de seus co1aboradores edo trabalho dagente.ordeisa de
.

. Jaraguá do Sul. Por isso ajuda.bospitais, 'creches, entidädes filantr6piCas, colab0rando para
n que a cidade mantenha suas tradiçõeS: .

. eM'�.:IJ,.,'I'um,�"�;'.�·.·G l'orrÍJ.Jdl �

f Uiiii
a _

J' �� 'OLftBaRADORES'

---o- _), .�*Iiiii·:'.�.rile;;.;••··i;;;j·• � . ....;;;i;õiiiiiiiii.ç�_Tii;;j&IIiii:l:ii��=;;;;;;;;;,;;....;_;o__o;;;;;;-.:;;;;,;;;;;p;;;�_,,·�;;\f.;';j[,ij"·���:.._...._...õiííiiii--iiiiiiIoí-iiiiiiiifiiii-..J......
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'··�""""�'·.1,

INfORME PAROQUIAL
. Parõqu1a sao Sebasttao

MENSAGIM: - Advento é tempo apropriado pê'
ra a conversão. É impQr1gn�� que nos cênvertemoä
ao irmão sofredor e esquecido. .ouçamos neste do
mingo a "voz daquele qua grita no d��rtoi preparaí
o caminho do Senhor, índíreítaí' suas veredas". Só
assim que" podemos ver fi salvação de Deus.

CASAMENTOS: - Hoje, dia 03, na Matriz
- às 10h30 - Aderbai Cardoso/Claríce V. Cardoso,
às 11h15 - Aldorí Lunardí/Cílene Volpí e, às t8h
Ivo Betoní/Rosane M. Dalabona. Na Barra do Rio
Cerro, às 20h, Nivaldo Díel/Jenny I. Beríto'ldi.· Na

,

Ilha da F.Iguelra às 18h30 Clemente Mannes/Solan
ge Ana V. Deck-er. No Rio Molha às 20h30 Guido
Rincaweski/Marli T. Forlin.

'

MISSAS: Sábado às 19h Matriz, São Luiz Gon-
2.�ga, São Judas Tadeu, São Francisco; às 18h N· S.
do Caravégío: às 19h30 Guamiranga; 20b Santíssima
Trindade. Domingo: - 1, 9 e 19h na Matriz;
9h:>O N. Sra. Aparecida, São Cristovão; 8h N. Sra. do
Rosário.

.

BODAS DE OURO DE SACERDOCIO
Próximo domingo dia 04 na missa das 9 horas, Pe .

Bernardo. Emendoerfer estará celebrando seus 50 a

nos de sacerdócio. Convidamos a todos a partícípar
desta eucaristia, agradecendo a Deus, pela vida de
doação de Pe , Bernardo a Deus e aos irmãos. As
cerimônias serão celebradas na Matriz São Sebas
tião.
RESULTADO DA FESTA DA COMUNIDADE SÄO
JUDAS TADEU

.'

Resultado Bruto 8.322.438,00 - despesas -

4.472.221,25 - líquido �. 3.850.328,75. A Comuni
dade agradece a todos quantos colaboraram, para
o bom êxito desta festa.

Pasto de Vendas MarcaDo
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts,

bermudas
I
e cordas.

Em fl'eDte à fábJlca, - Amp19 estacIonamento.

Chalé
IMOBILlARIA E

. REPRESiNTAÇOl:S LTDA.
Rua Reíaoldo Rau 61 _ Fones 72-1390 e 12-2321

• LOJA ESTOQUE e ponto comercial. KaUp
so Modas ao lado da Prefeitura, , N. B. ótimo
ponto comercial, preço a combinar. GALPÄO
INDUSTRIAL em alvenaria com 2.100m2, ter
reno 7.500m2, 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 Bortollni, Jaraguá Esquerdo. Em alvena

ria, 100m2, terreno 361m2, rua Bernardo Dorn
busch, px- W�g II. Em madeIra, com 48 maís
40m2, terreno 406m2, rua. Ernesto Sohn, px,
Sup, Sandra.

_ TERRENOS: residencial, 1.105m2, rua Perdí
nando Schluenzen, px. Rod. Jaraguá, Residen
cial/comercial, 2.230m2, rua CeI. Proc. Gomes,
px, Pamac- Além de ou.tros terrenos, casas, apar
tamentos, áreas hJdustrlals/comerciais' e cháca
ras.
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,Paupança,

" .' ){' inflaçãe de noverrr;

-bro . ficou nos 26,9%; se
c gundO relatório divul-
gado na última t�rça-fei
ra peh:i Fundação IBGE,
O índice acumulado no

ano ficou em 702,5%, en
quanto que nos últimos
12 meses o percentual a
!tinge 816%. Com isso, o

rendimento da caderneta
de poupança r- com cor

reção monetária e juros,

passou para 27,55%. __A

OTN foi fixada em Cz$ ..
4.790,88. .Ó» ,

Quem tiver alugel ven
cendo e o contrato for
semestral vai pagar um

reajuste de 258,3%. Nos
contratos anuais o aumen

to será de 81G%. Com a in

flação de novembro muda
'O _valor :d� URP para los

me�e& Ide dezembro,', Ijar
neiro e. fevereiro: 26,05%.

"'. :Pedras
.; �:�;:' y',.

Trevo····
PEDRAS PARA PISO, PISCINA,
E REVESTIMENTO EM GERAL.

,�,:Ä�,·;tD�lIiôres-pêdras naturais para sua casa.
" "

Pedras plpisos, piscinas, paredes e

revestimento em geral.
Rua ,"Öttokar Doerffel, ,1.957'. - Trevo BR-101
-,

'

Fone 22-8956 - Joinville.

Escritório Contábil, Garcia
, CRC-SC sob n9 0075

. Escritas fileais e conl'bels

Imposto de Renda

Reglatro de Micro-Empresa
"

Confira a eficiência de n08SOS serviços.
Rua Barão, do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

Ortopedia e Traumatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências 7" consultas _ ortopedia infan,
til .e adulto. Membro titular da Soc. Brasileí

- ra de Ortopedia e Traumatología.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

ESCRITORIO DE ADVQCACIA
PEREIRA OLIVEIRA

Consultas, Pareceres e Ações sobre:

,.Inventários - 'Separações Divórcio

Alianentos Cobranças Inquilinato
Contratos Acidentes de Trânsito
Conflitos de Terras - Legislação Agrária
Questões Trabalhistas - Aposentadoria e

Pensão .
Defesas Criminais e

.

Júri .

.

R. J. Pereira Oliveira
Lauro Pereira Oliveira

ADVOGADOS
R. Walter M.arquardt, 356 � fone (Res.) 72 2194

Jaraguâ do Stil

labllacb laz
. - ... , - -- .."_

dlação
Atenta as dificuldades

que enfrentam Os nossos

hospitais, qua estão des

de meados do. ano passa
do sem receber da Pre
vidência Social, a Kohl
bach SIA acaba de doar
200.000 receituários ao

Hospital e Maternidade
São José conforme infor
mou o Dr. Álvaro Feli
pe da Luz, Chefe do Cor
po Clínico daquele noso

cômío, o qual vem de
. agradecer publicamente a

espontânea doação. Os
exemplos da Kohlbach. e

da Marisol que anterior
mente já havia doado
eSSe tipo de material aos
dois hospitais da cidade
que dígníficam a classe
empresarial do nosso mu

nicípio e merecem de
nossa parte os maiores
aplausos, disse o Doutor
Álvaro.

CERTIFICADO
EXTRAVIADO

Amauri Inacio Dorow,
brasileiro, casado, re

sidente e domiciliado
à Rua 341, em .Iara
guä do Sul-SC, decla
ra para os devidos
fins e efeitos legais.
que extraviou o Cer
tificado de Registro e

Licenciamento de Veí
culo (Recibo de Trans
ferência) do veículo
Ford/Corcel IJ' GT, a

no fahr. 79, modelo 80,
"cor azul', chassi n?
LB4LXU14900, placa

I
JS-8669, cód. Renavam
n? 556817519.

INFOltMATIVO ROTAlUO

:'.'�1
.

O . Quat!o-Meià-
� , ,CIICI'-
Dê vida ao Rotary: Viva-o intensamente

FEIRA DA ESPERANÇA'
De 24 a 27 de novembro realizou-se na Capital
do Estado a edição V da FEIRA DA ESPERAN-

I,
ÇA, em benefício da Associação de Pais e ä
migas dos Excepcionais - APAE - Florianó
polis, em que estiveram envolvidos Os Rotary
Club's da Grande P!ofiranó:Rolis, para maior bri-:
lhantísmo e sucesso na angeiação de recursos

em prol da criança exéepcionaL Como das vezes

anteriores o evento realizou nas instalações da
ASTEL, em Itacoruhí.
R. C. FLORIANÓPOLIS-LESTE
A reunião de trabalho de 22 de novembro p. p.,
do RC Florianópolis-Leste foi marcada de gran- "

de brilho, com o comparecimento ao. Baía
,Norte Pai\'lce Hotel de companheiros do "Les
te", d� visitantes, íntercambistas, membros do
Interact Florianópolis-Ilha e da bolsista para
19ß9 - srta -. Arragá de Malherbe,

.

que deverá
seguir paro a Itália para curso de pós graduação
em desíng para aparelhos de deficientes físicos.
NA;TAL DA CRIANÇA POBRE'

.

O Rotary Club de Jaraguä do Sul, realizará no

corrente ano maü� uma dístríbuíçã., para o Na
tal das crianças póbres da cidade que há mais
de três décadas vem acontecendo regularmen
te, minorando o sofrimento da clase dos menos
favorecidos da, sorte,

(Da Comissão de Relações Públicas do Distri-'
to 465,' .Ano 1988/89)

.

Filmadora ,
,

Adquira a sua Filmadora por apenas
Cz$ 69.008,00 inicial maís prestações de Cz$
53.181,00.

Antena Parabólica Internacional
Inicial Cz$ 75.326,00 maís prestações

de Cz$ 53.301,00.

Informações com Carmem, Fone 72·2264

.

FURGÖES CARGA SECA, ISOTflRMICOS. FRIGoRlFICOS
,

E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS
'

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Bartee Fermi, 113 - Pone 72-1017

Faça a sua revisão 'de férias
A Morettí. Jordan &' Cía- Ltda oferece aos seus clientes um desconto de 20% e outras vantagens, nas

revisões efetuadas durante todo � mês de novembro e dezembro.

". o!, . "t' "'"_

GARANTA FÉRIAS TRANQUILAS.

[("lI
Jaraguá do StIl/SC - Av. Mal. Deodoro, n-? 158 - Fones 72.1777, 72_1995 e 72-2614

��--" 1 � ___
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ehegaram a s� esconder

na Câmara pare escapai'
faois 'apupos idlo, lenfiure;"
cido povo.

.

Assim é que; ätendidâ
Ei �ilgartão da ação par"
tícípatíva do povo, em

nome do qual jurarão
exercer o cargo e, elaM
borada a Lei Orgânica
não sirva ela apenas pe
ra consulta do chefe do
executívo ou dos seM'

nhores vereadores,
'

nas

suas dúvidas de como

bem exercitar o munus

público, �Il'as de dispor
nas disposições tPansi- .

törías, de um artigo
com parágrafos lef/ou i
tens tantos quantos ne

cessários 'para obrigar a

quem de direito, a im

pressão de axemplares
em quantidade suficiente
para serem dístribuídos
entre as autoridades la
çais, as escolas de todos
os greus. profíssionaís
liberais, partidos poli
cos, sindicatos de classe,

imprensa escrita, falada e

televisada e ao povo em

geral, de modo o maís
transparente possível, a

fim de qUe se possa fisca
lizar as ações do legisla-

" tivo e executivo, cama a-

c.onteceu há quarenta
anos, em 1948."
A atual Constítuscão

do Brasil assegura .
aos

municípios o direito dc
saber 'a remuneração do
Prefeito, do Vice e dos
Vereadores, fixada pela
Câmara Municipal em ca

da legíslatura, para a

subsequente, o que aca

ba com a bandalheír a.
dos reajustes, extempo
râneos e abusivos dentro
das legislaturas.
Não SÓ isso. Assegura

a cooperação das asso

ciações representativas
no planejamant-, muni
cipal .e, no caso de vol
tarmos dOS

. tempos .

a

Iegíslatura prestes' a en

cerrar-se, flca assegura
da a iniciativa popular
de apresentar projetos
de lei de interesso espe
cífico do Município. da
cidade ou de bairros, a'

través da maniíestação
de. pelo ruenos, cinco
por cento do eleitorado
e, ainda, as contas do
municípIo ficarão, du
rante sessenta días, a

nualmente, à disposição
de qualquer contribuinte,
para exame e 'aprecia
ção, o qua) poderá ques
tionar-lhes a legitimida
de, nos termos da lei.
O que já constitui um

grande livan;ço .na parti'
cipação do eleitorado no
controle da' admínístra
'r;:ão pública.
EVI SINSVAL - 12/88.

C O·RREI O DO

Os
.

vereadores qUe as

sumirem as suas cadeiras
à pprtir de janeiro de

198�; tem uma respcnsa
bílideda muito grande

.

na éla.boração da Carta
MaiOr de Munícípío,
por

.

onde se regerá toda
a admínístraçã., pública.
Na edição da semana

passada se chamou a a

tenção para este detalhe

I .Iei Orgânica do Municlpio
que obri.ga os vereadores

a, pensar maduramente
na elaboração da lei que
clE\verá 'reger P llOSSO

município, sem dúvida
um dos .m$ .desenvol
vidas dentro de Santa
Catarina, com um nível
de vida que é um dos

fiLATELIA
Roberto João Eissler

o SELO

É uma pequena e rara flor
Fácil de colecionar
Basta que haja muito amor

Em quem vai cultivar

Possui ela eterno olor
Que jamais se perde no ar,

Fica preso no calor

Da mão que a souber tratar ...

O selo é flor sempre viva,
t uma orquídea colorida
Que atrai, fascina e cativa!

Quem por ela se apaixona,
E pelo resto da vida
E nunca mais a abandona.

,Mais um ano se finda, e diante de tantos
votos e congratulações, resta-nos desejar que
os selos - esses minúsculos papéis portadores
de esperança e dos maís nobres ideais - con

tribuam para conscientizar os homens das tare

fas que eles têm a cumprir, día após día, para
realizar Um mundo fraternal.

Ora. Scheila M. N. Henriques ,Anjo
DOROLOGIA CLlNICA

Tratamento de dores crônicas (dores
do "Cäncer", lombalgias, enxaquecas .•. l,
acupuntura aplicada a dor.

Rua CeI. Procópio Gomes 285 - Fone 72 - 2500

Jaraguá do Sul Santa Catarína

'i8,,-
/' PERSIANaS • BOX • ESO. DE ALUMiNIO "".

,PERFLEX
RUA JOINVILLE, 1838 • .iARAOUA DOSUL· sc

FONE: 1047317J.G181S ....

, Persianas horízontaís e verticais,
box para banheiros,

divisões, toldos, portas santenadas, uquadrias
e cercas em alumínío,

Consulte-nosl Fone 12-0995

ENCADERNADORA

•LIVROS • REVISTAS • NOTAS FISCAIS.
•TRABALHOS ESCOLARI;S.
CARDÄPIOS. E OUTROS I l.

..---------_....._---------'=,.,

RUA SAO PAULO, 114 (Pr6x. a antiga eyrus)
JARAGUÃ DO SUL.· se \

maís elevados do país e

que poucas cidades po
dem ostentar.

E uma pena que o e

leitorado não deu a de
vida atenção ao q/ se pre
gou durante a campanha,
com oandídatos de gran-

.
de experiência e saber,
conhecedores da realida
de jaraguaense. mas que
as urnas rejeitaram pare
se decidir e sufragar
menos apetrechados no

saber da área.
Felizmente um número

apreciável de candidatos
enfeitam o novo legisla
tívo, mas que poderão a

vir a ser usados ém ou

tras áreas do executivo
e. com isso enfraquecen
do o nível desejável pa
ra ta elaboração da Lei

que organiza a vida da

comunidade jaraguaense.
Como o povo já está

cético em relação as coi

sas que saem do legisla
tivo pelos "aprontas" de

alguns de seus ,ilustres
membros, de. se sugerir
que o legislatlvo, a e

xemplo da ,constituinte'
brasileira, ouça OS diver

sos seguimentos da so

ciedade jaraguaense, que
poderá contribuir de

modo muito positivo na

elaboração da lei.
O Legíslatívo local já

teve filhos ilustres a

ornar a vereança, assim

como também os medío
'cres também não dei
xaram a marca de sua

atuação nas osdeiras, que
em algumi.ls ocasiões

Vende-se Belíssima 'Residência
Finamente construída, 665m2, 27 compa.r

timentos com muro 138 metros lineares, terre
no 1.550m2, 4 suítes, Iavabó, sala de visita pa"
ra 3 ambientes. sala jantar, biblioteca, enorme

salão de festa com churrasqueira, adega, depen
dência para empregados, garagem coberta pa
ra 4 carros, estacionamento, sala íntima para

:

TV, copa cozinha completamente montada, ar

mários 'embutidos, água própria el ou pública,
canalização central de gás com tubulação de
cobre, água quente ou fria, com opção e. gás
ou elétrica, lavanderia, quarto hóspede, pérbu
Ia, carpete, mármore, papel de parede, muito

jardim, muita varanda, terraço, tudo em locali
zação prívilegíada: em Um morro com magnífi
ca vísta para a cidade de Iaraguá do Sul. no

centro d\1 cidade.
Entrega imediata, muito bem conservada,

totalmente' desembaraçada adaptãvet a Instala
ção de banco, clínica, etc. Tratar com o pro
prietário, Sr. Jamíro Wiest - Fone (0474)
25-3022 ou Sr. Roli (0473) 72-2315 ou 72-0889.
CRECI N.o 0480.

Walter tuiz Ribeiro
- Alexandre' Oellagiustina Barbosa

-r

Dê a seu amigo um presente que lembre o ano inteiro.
Dê uma assinatura do "Correio do,Povo".

Cz$ 3.000,00

ADVOGADOS
Rua João Marcatto n? 13, 29 andar - sak. 206,
Fone 72-2875 _ Edifício Domingos Ch.odíní
Jarazuá da Sul-Se;

Ora. Cont."I Comercial"S/C LIda.
CORREIO DO POV,O

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

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



p, A GIN A 12
-v, , .-<. � 'f,.' ( • .

JARÃGUÁ DO SUL (SC), DE 03 A '09 DE DEZEMBRO DE 1988
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DO POVO

o i á I'D U I
J

S
-------------------

SER CRISTÄO
Infelizmente o. materíalísmç írreligíoso tem

feito' a cã�ça de muita gente, numa corrida

desenfreada ao acúmulo. ,egoísta de .bens, As

vezes äiguns bem íntencínados "crlstãos", acham

q/ podem muito bem "servír a dois ªenhores"
(Mt 6:24), servindo a DeW! no domingo e as ri

quezas nos días úteis. Est:ã.o na ilusão, pois "não

PQd�i� servir a Deus ß às riquezas" tMt 6:24) o

. Aqui está a escolha maís séria que um homem

é chamado a tazer. Optar por ser cristão ou

�ela Ter um devotamento às coisas do seu in

t�i'�sse.. Um cer.t'o·' jovem; 'religioso,
.

idealista,
de boa moral, porém, ganancioso quando con

frontad.o por Jesus a ser seu discípulo, tendo q/
vender seus bens e dá-los aos pobres, "retirou-se
triste. por ser dono Ide muitas propriedades"
(Mt 19:22). É aqui que muitos não conseguem
chegar. Aqui está o escândalo da. cruz- Jesus

não. quer apenas um dia por 'semana, não quer
apenas uma aparente boa moral, não .quer apenas
as sobras do que somos e temos.

. Ele: quer tudo.
Ele quer. a morte do nosso eu, a crucificação
das nossas von t a des "Se alguém
quer vir após mím, a sí mesmo se negue" (Mt
16:24). O ser crístão implica também em sofri
mento: "Se alguém quer vir após mim, tome a

sua cruz" (Mt 16:24). E estar dísposto a chamar

sobre si Q escámio, a perseguição, .a injúria e até
a morte. pois, todos "quantos querem viver

ptedosamente em Cristo, serão perseguidos" (II
Tm 3:12). O ser cristão ímpltca em obedt

êncía. a,
o. oe siga-me" (Mt 16:2�. Dizer que se

ama ao Jesus 'e desonrá-lo na prática não é

prova de fidelidade e amor (Jo 14: 15). E hora de

entendermos a diferença gritante entre ser reli

gloso e ser cristão. Muita gente é religiosa, gos
ta � respeita as coisas de Deus, mas poucos são

autênttcos .crístãos, que :Rassaram por uma ge
nuína conversão a Cristo (Mt 18:3). Ser cristão

é ser uma nova pessoa (II Cor 5:17}, é sobretudo
ter vivendo 'em si a Jesus, é ter a vida eterna

11 Jo 5:i2).'
.

Elsa Carlos M\1dke

IGR]j:JA BATISTA
Rua Emilio Stein, 120 - Tel 72-1925
Encontros: Domingos 09 e 19:30 horas

uA 'SOLUÇÃO :fl JESUS CRISTO"

Cooperativa Agrícola Mista Itajara Lida.
Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
De acordo com () art. 26 do Estatuto Social

da Cooperatíva- convoc., os Srs, associados,
em pleno. gQzo de de seus direitos para Assem

bléia Geral Extraordlnérla- a. ser realizada no

día 10 de dezembro de 1988, no salão São João,

sito à rue.' Itapocuzinho, s/n" no munícípío de

Jaraguá do Sul-SC, em primeira convocação com

Q mínimo de 2/3 (dois terços) de seus associa

dos às 07h, em segunda convocação com o mí

nimo de metade maís um d� seus associados,
às 08h, em terceira e última convocação com a

presença de no mínimo 10 (dez) de seus e.ssocia
dos às 09 h, na qual havendo número legal será
discutida fi seguinte:

.

Ordem do Dia
1 - Tratar' sobre re'ajuste no preço do arroz

depositado em 1988.
2 - Autorizar financi\1mento de PRE-EGF,

EGF e outros financiamentos para safra
de 19ß\�t$9.

.

3 - Assl1nt'QS., Gerais.
Para efeí�o d� cálculo de "quorum" a Coope

rativa é compbsta por 216 associados.
,Jaraguá do Sul (SC), 17 de novembro' de 1988.

Hilberto Fritzke
,;" . Presidente
�---��--------------------------------

'c OR REIO

PT de SC elele I 5a. Bancada do País Escre_ve o leitor

A Fclmília enlutada, do sempre lembrado '

LOURIVAL HARNACK
conhecido pintor de nossa cidade, brutaJmente
assassinado no último domingo, dia 27 de no
vembro de 1988, no Balneário de Barra Velha,
quando contava Com a idade do 40 anos, 7
meses e 11 dias, ainda profundamente conster
nada com () seu falecimento, agradece a todos
OS' parentes, amigos e vizinhos, aos que envia
ram Ilores, cartões e telegramas e aos que a

companharam o seu sepultamento no dia 28, no
Cemitério Municipal de Jaraguá do Sul.
Convädam, outro;Ssim, para o culto em sua
memória, que sera realizado neste domingo, às
9h30min na Igreja. Evangélica Luterana-Centro.

O Diretório Estadual

do pT, Lideranças de vá
rios mumcipios e maís
45 vereadores eleitos,
prefeito e Vice de Canr'

po-Erê e o Vice-prefeito
de Balneário Camboríú.
reunidos nos dias 26 e

27 de novembro, em Ch\1-

pecó, além de discuti
rem sobns a atual con

juntura, avaliação da

Campanha/88 e definido
táticas para

.

atuação dos
novos vereadores e pre
íeítos.
Também definiu a,

criação da Secretaria pa
ra Assuntos Institucio
nais, vinculada à Execu
tive. Estadual, que 'vai
assessorar, traçar políti
cas e orientar a atuação
dos novos vereadores e

. prefeituras. Essa Secre
taria, que será coordena
da pelo Médico Júlio Cé
sar Marchí, será tam
bém responsável pelos
"planos emergenciais de
5 e 100 días" para as

. prefeituras.
Para. a posse dos eleí

tos [l-? de janeiro/89),
Os do Partido dos Traba-

lhadores, farão um 'dis
curso unificado., Vão ax

por OS príncípíos básicos
da atuação na Câmara e

prefeituras e lançam, 0-

írcíalmente no Estado, a

candidatura LULA à

Presidência da Repúbli
ca.

"O voto do FIT' foi o

ínstrumento de protesto
centre a politica econô
mica e repressiva do Go

verno Sarney e contra

a supressão das eleições
presidenciais em 1988 e

uma Assembléia Consti
tuinte com representa
ção MAJORITARIAMEN
TE DEMOCRATICA.
Um voto de protesto

adquirido a nível nacio
nal e populär, mas o vo

to no pT teve também um

sentido ético, de rejeição 3

corrupção, ao físíologís
mo. às falsas promessas.
Foi Um voto à coerência,
à combatividade, ao com

promisso com Os princi
pios. O voto no P'I' fi
nalmente, teve um con

teúdo ideológico, de mi
litância, de Um eleitora
do fiel e a esquerda".

Agradecimento.

Serviço Autônomo Munícípal de Água e Esgoto
Jaraguá do Sul - SC

AVISO

Tomada de Ofertas 01/88 •

Chama-se a atenção para 'a Tomada de Ofer
tas n? 01188, referente à venda, no estado em
que se encontram, de Máquinas gravadora e im

�res��ra parEJ.,. enderecamento, relógios Vigia,ftchanos de acnhco com carrinho, enceradeiras,
lambreta e veículo tipo Kombi ano 1980.

Para maiores detalhes veja EDITAL no
escritório do Sl\MAE, à Rua Guilherme Weege,
34 - centro, ate 13:00 horas do dia. 22 de De
zembro de 1988, no horário das 9:30 às; I1h30
e das 13:00 às 15:00h, de segunda à sexta-feira

"Meu Caro Diretor".

Muito 'obrigãdo' pele
publicação de carta on

de parabenizo o Vigá
rio de Joaçabe. por sua
atitude digna e cora

jos-a, objeto, todavia, de
chacota por parte da
queles que não reco

nhecem: a) o valor 1impor
tante do' sexo, na obra

primar do Supremo Cria
dor: a criação do homem;
b)a dignidade de numere

sas moças conterrâneas.
diferentes de outras, ví
timas infelizes, em

.

sua

maioria, da prepotêncía
machista existente em

nossa sociedade e, c)
o direito índíscutível
dos pastores, de anun

ciar - doa a quem doer
- o Evangelho de Cristo .

Desvirtuamentos,' descul
pas, explicações, justifi
cativas, agressões e pa
lavras de baixo calão,
impróprias de pessoas
cultas, educadas e inte
ligentes, não constroem
coisa alguma. Reitero
que o assunto "sexo'v++
deve ser tratado rea

listicamente, falando-se
apenas 'd. verdade, com

respeito e sem acena

lhamento,t Nota de

I �unilaáa' Jt�raguá Ltda.

As piadinhas mofinas
podem até agradar a fi
gurões viciados no gê
nero. - Não serão, toda
via, argumentos válidos,
inteligentes e honestos,
para pessoas de bem.
Pensar de forma diferen
te é, sobretudo, desco
nhecer a inteligência. e

o senso crítico dos lei
toree do "Correio' do
Povo". Cordial abraço,
ass. CARMELO FARA
CO".

, y'estibular da
ACIFE

I'

Calhas p ACíU(�cedor SQlar

Rua Fel,ipe Scbmidt. 279 - Fone 72-044!i

A Fundação Educacio
nal Regional Jaraguaen
se - FERJ, comunica a

todos aqueles que se ins
creveram para o vesti
hUlar/89 da ACAFE, que
a entrega da Etiqueta do
Cartão de Confirmação
acontecerá nos dias 6, 7
e 8 de dezembro, das 14
às' 19h, na secret'aria da
própria FERl, na Rua dos
Imigrantes, 500. '

Os interessados deve
Ião apresentar, no ato, o

•

Comprovànte de Entre
ga do Requerimento, de
Inscrição e a Cartei'ra de
Identidade.

'

/
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.C�ßleçaßl nesle 11111_0 IS filais lIQ ta.Hnlto ..

da 2a. mylsilw
, CO$ os resultados do primeiro j�gO entre am- derrotar por 4 a. 1 o taíogo, ainda dependen' res do campeão gaúcho;
último fínal-de-semena, bos. na disputa da sé- Guarani, conquistou O di- do de entendimentos en- mesclada com àlguns ti-

João Pessoa lxl Gari- rie melhor de três pon- reíto de disputar as fi- tre as equipes, oportuní- tulares, enfrentando no

baldí :e- Ponte Preta Ox�. -tos, acontecerá neste do- naís do Campeonato da dade em que selá conhe- estádio Màx Wílheím, a

Amizade, nos aspírantes, mingo, no estádio do A- 2a. Divisão de Amado- cido o campeão da tem- seleção de Jarägué OU o

as equipes do Amizade mízede ,e a segunda, no res da Liga Jaraguaense porada de 19B8 no fute- campeão du 2a. Dívísãö
e João Pessoa garantiram die 11, no estádio do ;'0- de Futebol com a Ponte bol amador de nossa ci- . que será conhecido nó

sua", participação nas fi- ão Pessoa. Nos titulares, Prenta que venceu o A- dade. día 11. Sem dúvida' uma
RUis da çat,egoria. O º Gremío Caríbaldí ao mízads pelo marcador de GREMIO EM JARAGUA promoção bastante arro-

2
.

tentos a 1. Em entendimentos l1as- jada e que se concréti-
Ponte Preta e Gremio tante adiantados entre zada deverá ser prestigio

Garibaldi fazem rieste do- o presidente da UF, ada .por todos 'aqueles
mingo, no éstádio do Al- Waldemar Vieira e os que gostam do

.

futebol;
vorada a primeira parti- dírígentes do Gremio de pois este acontecimento
da decisiva, estando . a Futebol Portoalegrense, fecha-rá com chave de ou

segund& marcada para o desportista jaraguaen- ro as atividades da Liga
o dia 4, podendo esta se poderá ver no próxi- Jaraguaense de Futebol
ser realizada no estádio mo dia 18, \:!. apresenta- nesta ano de 1988.

do Gremio ou do so- ção da equipe de junío- az de OU�D.
Bolafauo perde invencibilidade Encerra Ano

(T®PICOS]
Participando nos dtas 26 e 27 de novembro, na

cidade de Campo Grande do Oampeonato Brasileiro
ES1;mlantil de Judô, o representante de Jeraguä dO
Sul e integrante da equipa Kohlbaeh/C, A. Baepen
-di,

.

c. judoca meio pesado Mauro Mtahfud, conseguiu
um' destacado 3.9 lugar na sua categoria. Participa
.ram da competição, onZe estudos .

.
' O Clube de Bolão "81" da SER Vieirensa teve

uma' boa perfonnance ao participar no úlÜino final

de-semana do Torneio de Bolão "Bola 16" órganiz\r
do pela SOCo Assist. e Cultural Tiradentes, de Itajaí.
conquistando um honroso 2.'? lugar. O encerramen
to das ativídades do clube acontecerá dia 11, nas

dependências da A. R. Trapp, na Rua Joínville,
com diversas atividades esportivas, durante tOdo o

día, almoço de confraternização, premiação aos me

lhores do ano e ele�ção do novo presidente para iÍ
gestão 89, em substituiçã-, ao atual, Jaime Blank. A
meta do clube para o Uno qus vem é a conquista
da Taça Independência de

.
clubes campeões-

A WEG, representando Jaraguá do Sul, na

modalidade de futebol súíç-, veteranos conse

guiu no 'último final-de-semana, no Centro Esportivo
do Sesi, em Blumeneu a sua classificação para dispu
tar em Curitiba nos dias 9, 10 e t1 de dezembro
° Campeonato Sul Brasileiro. As modalídades de bo
Ião masculino e feminino, bola 23, representadas pe
Ja Weg e Malwee, respectivamente, fíoaram em 2,9
lugar, e não obtiveram a classificação.

IlilERIMOYEIS
Inlermediária de
Imúvl,is Lida.

R. João Piccoli, to-,( - fone 12-2117: - Jaraguá do Sul
- IMÓVEIS A VENDA -

- 1 easa em alvenaria cl 260m12, terreno cl
900m2 - situado nó Lot. Fenix� px. ao Forum.
-.- 1 casa em alvenaria cf 350m2, cl piscina, por
tão eletrônico, salão de festas, Inreira, churras'
queira, etc. sito à Rua Eusébio Depoy.
,,_ 1 casa cf 152m2 - recém CO) lstruida - px.
ao Iuventus. - Jguá Esquerdo.
- 1 Apto. cl 120m2 - situado Wo Ed. Gardênia
Barão do Rio Branco.

s

/ .

O Botaíogo Futebol
Clube da Barra do Rio
Cêrro. única equipe de

Jaraguä do Sul classifica
da para disputar as se

mi-fínaís da Super Copa
de Futebol 50 Anos Tu

py, jOg\lndo no último

domingo na cidade de
São Francisco do Sul per
deu para o Atlético .

lo
cal por 2 tentos a 1, e

COm essa derrota perdeu
também a invencibilida
de que mantinha dentro
d\:!. competição. Agora
a equipa do técnico Gí
rolla, precisa vencer a

segunda partida, com u

mà diferença de dois gols
para assegurar a sua

classificação para as fi"
naís, enfrentando daí o

vencedor de Estiva e

Operário. O jogo será
neste domingo, no está
dio do Botafogo, com

início marcado para as

16h30min e por certo o

torcedor alvinegro com

parecerá .em massa para
empurrar ta equípe visan
do conseguir uma gran
de vitória e consequen
temente a sua classífica
ção ,

Vôo livre: Jubin.o é Campeão
A terceira e última e

tapa do 6.'? Campeonato
Catarinense de Vôo Li

vre, realizada nos .dias
26 e 27 de novembro,
em Jaraguá do Sul, na

categoria "Cross � Dis
tância Livre" apresentou
a seguinte classificação:

.
I.'? César Gerônim-, Cha-
gas, de Florianópolis al
cançando 25 km em li
nha reta, pousando COm

sua :asa-delta na localida
de de Vila No�a, em

Joinville; 2.9 Dálvio Tu
bino, de Florianópolis e
3.!? Niomar Damaceno,
de Joinville.
A classificação final

do campeonato ficou

sendo a' 3eguinte: Cam

peão -;- Dálvi6 Tubino
(Fpolía.], 2.9 José Maria
de Queiróz (Fpolisl e �',9
César Gerônimo Chagas
(Fpolis. l, todos petrocí-

.

nados pela Escola de Vôo
"lcaro" (Fpolisl. O Jara

guá Clube de Vôo Li
vre presidido pelo des
portista Márcio Mielke,
organizador desta última
etapa do est'adllal. vem

por meio deste veículo
d.e comunicação fazer um
agradecimento muito es

pecial a SECET e ao

SESI� este ú!tirLo por ter
cedido suas depenrlências
para alojar Os pilotos
participantes.

No dia 25 p. p., o Az
de Ouro Boliche Clube
filiado ao C.·A. Baependí,
realizou a sua festa de en
cerramento do ano es

portivo, devendo retor
nar às suas atividades em

março de 1989.
A festividade fOi co

mandada pelo prestderr
. te João Carlos Marcat
to -

o Jonga. com tiiri
festivo jantar de despe
dida e distríbuição '(!lê
presentes às esposas 'e
entrega da Taça tran
sitória de melhor jogô,
dor .

ao presidente do
clube.

.

.

Barão do Rio Branco, sala 4 .

FONE: 72.2607

72-3953

fERrElCllI'
-. " � i-.
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BLUNK com maioria Dá
I

tâmara'" Promovendo
.

Produtos locais
----

7
•

o Prefeito eleito. de Corupá, Ernesto Felipe Blunk. 'cl
bastante' expenência polítlcà 'e 12' anos' dê Vereança,
irá pl a Prefeitura em 1'9 de janeiro cl a maioria na

Câmara de Vereadores ql será de 5 x 4 (3 Vereado
res do PDS e 2 do PFL) ql fazem parte da coligação
PDS/PFL. Corno primeira providência da Admínís

tração BLUNK/MüLLER será a colocação de placas
indicativas dos nomes das vias públicas municipais.
No próximo dia 15 deverá se,r feito o anúncío da e

quipo Admínistrative ql irá trabalhar c/ o novo Pre

íeíto.. A municipalização da> saúde é uma das metas

prioritárias do novo Governo Municipal.
A festa da vítóría realizada no dia 25.11.88 no Ginásio
de Esportes de Corupá, reuniu maís de 3.000 pessoas,

,

quando foram consumidos maís de 2.000 litros de

Chopp. Além do Povo ql prestigiou a comemoração
da brilhante vitória, esteve presente também o Prefei
to Eleito de Joínville, Sr. Luís Gomes. Parabéns aos

Coordenadores da campanha de Blunk e Müller por
mais esta organízecão q/ contou cl o 'apoio de Parey
promoções.
VEREADORES FAZEM REVANCHISMO'
Os Vereadoras do pMDB de Corupá c/, 0 apoio do
Vereador Harold Kühl (PDS) mas q! é sócio do candi
dato a Prefeito do PMDB, fizeram na última Sessão da
Câmara de Corupé o q/ não fizeram durante seis anos

de mandato. Reduziram a remuneração do Prefeito
f.l partir de 01/89 e aumentaram a remuneração dos
Vereadores de Cz$ 58.000,00 pl. Cz$ 262.QOO,00. Além
disso suprimiram no Or,çament'o Municipal Os itens II,
III, IV do artigo 49 a Suplementação de verbas até
40%, e as Subvenções sociais. Lamentévelments- u

ma demonstrecão de revanchismo político, pois dos
atuais Vereadores do PMOB apenas Hermann Suesen-
bach se reelegeu com 125 votos.

Os Coordenadores da Campanha Blunk/
Müli('r, Comendador Alvin Seidel, Donato Seidel e

José A. Souza ladeados pelo Senador Jorge K. Bor
nballsen e pelo Prefeito eleito de COl'upá, Ernesto
Felipe' Blunk.

�------------------------------

Nota de Agradecimento
A Família enlutada do sempre lembrado Sr.

NATAL TIRONI

ainda profundamente consternada com o seu fa

lecimento ocorrido 'fia dia 25 de novembro de
1988, agradece.aos Drs. Luiz e Vicente, �nfer
metros e enfermeiras do Hospital Jaragua, pa
Tentes, amigos e vizinhos, aos que enviaram
flores, coroas, cartões e acompanharam o ex

tinto até a sua última' morada.
Com�'ida, .outrossim, p\lra a missa de 7'.9 Dia,

a roolizar-se às 20h deste sábado' na, Capela
Nossa Seri.h<?'i�'i.:il\parecida, na Ilh� da Figueira.

Agrade9�:,:�J�rp"t9i.d,a a família de Natal Tironi.

CAFBSASSE
�;

, Energia com gosto de caféj

o colunista Cláudio
Silva, de O ESTADO, ed.
26.11.88, agora também
o MIRO do programa
FOCO, da RCE, deu na

dit� cuja uma nota que
interessa à Pérola do \T�

Ie do Itapocu-
.

Sob o título de DEN-.
TADURA PODEROSA,
ele escreve: "Numa das.
últimas reuniões em Bra

sília, na casa do deputa
do Luiz Henrique da
Silvaíra, recheada com

o famoso camarão pre-
'parado pelo vereador

Içurití Pereira da Silva,
aconteceu um fato curi
oso envolvendo o pre
sidente do PMDB, Ulys-'
ses Guimarães.
Lá pelas tantas da noi

te, o pessoal (de San
ta Catarina estavam ain
da - Geovah Amarante
e Celso Raimundo) re

solveu praticar o idioma
alemão e escolheu a

palavra chave: Kolbad
Cada um repetia a pala"

var e era votada amelhor
dicção, cl o-perdedor sen
do obrigado tornar um co

po de vinho
Numa das rodadas, o

deputado Ulysses GlÜ
marães se esforçou de
maís e não deu outra,
a dentadura s-altou Iora
sE! traduzindo no me

lhor momento da festa",
Em primeiro lugar a

festinha devia sjer
muito engraçada, os

descendentes de lusita
nos querendo Imitar a

propaganda televisa de
uma das maiores fábri
cas de motores de San

ta Catarina, localizada
.

em Jaraguá do Sul, ensí
nando aos qua não sa

bem a pronuncia cor

reta do motor Iabricado

pelo Comendador Heinz
Rodolfo Kohlbach. este úl
timo nome nem oMiro a

certou na grafia correta.
, Em segundo lugar na

da existe de normal os

catarínas oferecerem ao

seu super-presidente
uma caprichada lIlodada
de camarão "sete bar

das", em cujo
.

molQo,
regado com copos e mais

copos de vinho de nobre
casf.\1 catarinense ou

gaúcha, para afogar as

mâguas o maior vareio

político dos últimos tem

pos, . da�do o troco pelo
'logro a qu� ficaI\'l.IP ex

postos os JJbat(!',la-v�r
des", com o malfadado
Plano Cruzado.
Por outro lado, é

quase qUE! necessário' .

festar de vez em quandq,
presos numa capital,}é
,deral sem maiores

'

die
versões e sempre subme';

tidos a constantes ape
los do presidente' Ulys
ses, no atendimento dos
deveres cívicos qUe a

Pátria lhes impõe, age
ra tendo que pagar o

imposto de renda sobre
Os ,5 milhões e )500 mil,
coisa que nenhum par
lamentar, em sã COl'lS,

ciência, aguenta seme
lhante "arrocho" aos

salvadores da pátria.

Claro estã que \l no

ta foi feita pra de
monstrar OS momentos
de descontração' dos
catarínas com seu "chefe"

nacional e OS pilequinhos
que resultam de tais
instantes, especíalmen
te agora quando .dsvem
lavar a suas almas pelo
tremendo insucesso nos

principais redutos pee
medebístas,
M\1s há qf se considerar

Um outr., fato, que atin

ge a Neçäo ínteíra- O

país atravessa uma cri

se moral- po!!.tica e so

cial sem precedentes e

não é através da irreve

rência pela írreverêncta
que se conseguirá fazer
alguma coisa para sair

mos desse caos.

Vice Governador assume segunda
Conürmam-se as previsões das pítonisas com relação
da governador do estado" quando este se preparava
p/ assumir a chefia do executivo. Com algum atraso,
.é verdade. mas dentro daqueles príncipíos de difícul
Jade de relacionamento com os seUs govemados, au
xiliares de governo e correlegionários que lhe deram
il maior sustentação.
T..felancõlícamente se procede ta transição entre dois
'10mens totalmente diferentes na maneira de ver, o

que abre uma perspectiva de alguma melhoria na

postum do governo a ser desempenhado pelo sr. Ca
sildo.Maidaner. 'E verdade que o remanejamento do
secretariado não saiu ao desejo do governante que
se licencia, onde forças e correntes parttdärías preíe
tiram 'O dep. Paulo Afonso Vieira quando todos es

IJeravam que Secretaria da Pazenda fosse ocupada
pelo irmão Emanoel Campos, vendo-se em atrito com

a rejeíção da físcalízaçã., da Fazenda.
Até o momento em que redigíamos a nota. a Assem
bléia Legislativa derrubava os vetos do governador
em vias de entrar em licença, o qUe. será maís Um fato
a levar o governador \'l ausentar-se deixando Os en

cargos ao vice -governador de tratar Je tão delicada
operação. Se os outros desdobramentos não' vieram
-para contornar a derrubada dos vetes, num plená
rio totalments dividido, sensível aos anseios dos íun
cionérios, que estão cansados das manobras de última
hora, "empurrando" para o legislativo a missão de
descascar o abacaxi.

.

De tudo qus até então se tem assistido é de que as

nuvens negras continuarão a cobrir o céu catarínen
�e, em nada melhorando uma postura que vem desde o

,

primeiro día do atual govemo, de revanchísmo. de

prepotência, de perseguição e de teimosia obstinada,
deixando o C'afIO"Çl correr sem freios com a geração
de abusos e prejuízos aos órgãos do. govern.o, sem

que sejam responsàbílízados os causadores que a

imprensa diáriú vem .reiteradamente denunciando.
Um Iato que gera apreensões é o -de cobrir as despesas

, com ú aumento da arrecadação. Não somos partidários
dos sonegadores. Mas taml?ém não podemos coIicor<1Ur
em aumentar a receita, medi·ante o acionamento da
iiscalização e fazer participar a fiscalização na receiH.l
apurada. Isto gera \lbusos de toda a ordém, pois, até
aqui a fiscalizBl/ção era régiamente paga palta evitar
.0 suborno. i .

O novO Secrétário da ,Fazenda, €omo fiscal que é,
I .

. '

deverá tel' (j) f-Uldado de dosar a varredura pelo estado
de Santa Catanná na busca de recursos em que não

deve ser sacrificado o contribuinte qf cumprê regular-
mente as sl,las obrigações fiscais.

'

Quanto ao govenlador que asume, de se dar ao rnes-'

mo um voto de erédito na missão impossível de admi
nistrar em estaria qJ chegou a esse estado de coisa.

Quahto ao gov· Pedro Ivo os votos para que' Os mé
dicos e, trältamentos a que deve sumeter-se lhe Fepo
nham a cà.rcaça corroída, que sabemos pessoalmente
avaliar aliando se está doente, principalmente quando
causadas pelos seu� prepQsto ou "auxiliares" que com

"Çl_ �:x:Rr:ess:ão da má ,palayra me impede de interpretar:
.

Colhe o governador o que semeou!
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