
to até 20 horas; dia 17,
até as 16 horas, sern

fechar pare o almoço;
de 19 a 23. até 21 ho

ras; dias 24 e 31 de de
zembro. até o meio dia,
inclusive para os super
mercados. Não haverá
expediente no dia 24 e

pós às 12 horas e día
26. sem expediente du
rante todo o día. _

No
dia 31. expedíente até ao

meio dia, inclusive para
supermercados e mercea-

A Fraternidade Cristã de Doentes e
�

Deficientes (FCD) de Ja.raguá do Sul, através

da coorde�ção e coljl�Qradores, programou pa

ra sábado, día 17, atividades para o encerrar

mento do ano, entre ileflc1entes fiskos, familia·

res e amigos, na Paróquia São Sebastião. O pro

grama começará às 16h30, com recepção, pa

lestras, missa e uma confraternização ao

final.
rias.

DECORAÇÃO
NATALINA

Atrevés de um traba
balho integrado entre a

Prefeitura e o Clube dc
Diretores Lojistas. a ci
dade conta COm uma no

va decoração natalina
desde o final da sema
na passada, nas princi
pais ruas. Um boníto
visual é proporcíonadov ,

Amvali realizou encontro em JS

mero superíor ao imo
-

passado' (14). O julga
mento será efetuado por
pessoas da comunidade
convidadas pelo CDL
e a premiação

_

será en

tregue aos melhores
classificados durante co-

quetel, haja vista que _

pretende-se valorizar e

estimular o concurso.
"

A Associação dos Mu
nícípíos do Vale do na
pocu (Amvalí}, realizou
na sexte-tetra, dia 9, a

última assembléia d.a
gestão dos .ituaís pre-
feitos, nas dependências
do Restaurente !tajam.
em Jeraguä do Sul. As
suntos administrativos,
movimento econômico,
índices de retorno do
rCM aos municípios, a.

presentação dos novos

prefeitos que assumirão
no dia 1.9, normas de

• transmissão de cargos e

fixaçao da data pare a
• eleição da nova direto

_ ria da Amvalí foram al-
guns dos assuntos da

pauta da assembléia, di
rigida pelo prefeito de
Massaranduba, Zeferino
Kuklinski.
Os prefeitos eleitos

tiveram também reu

nião, em separado. no
dia 6,

_

terça-feira, na se

de da Associação, para
discussão de assuntos in
ternos da Amvalí. como
novo secretário-executi
vo, data da elenção da
diretoria, entre outros.
Fonte, du Amvalí reve

lou que a cota do
Fundo de Participação
dos Municípios, de de
zembro, serft 50,19% su

perior a cota, de novem
bro. _

�.raguá do Sul/Se, de 10 a 22!dezembro/1988 - Ano 70 . N;'9 3.518 . C�$ 100,00

éâ'mara fixa' vencimentos do Prefeito e Vereadores
mettos em vígor, isto é,
4% da rreceita efetiva
mente realizada no exer

cício fínanceíro- A re

muneração foi fixada em

20% da remuneração to
tal do deputado estadual
e segundo as previsoes
em janeiro, cada verea

dor deverá receber algo
em torno de Cz$ 700
mil (ou maís). cabendo
ao Presidente da Câma
ra mais 50% a título de
verba de representa
ção.

O Legíslativo Munici-

pal de Jaraguá do Sul

aprovou o Projeto de

Decreto Legislntivo 11/88,
fixando os subsídios e a

verba de representação,
do prefeito e a verba de

representação do vice

prefeito, para a legisla
tum 1989/1993. Assim,

a partir de 1.9 de janei
ro, o prefeito eleito Ivo
Konell fará jús ao subsí
dio mensal correspon
dente a 300 OTNs e, a

título de verba de re-

presentação, será conce- manter os mesmos pará-

Já investidos 72 Iilh�es nas' obras da nova punte

dida u quantia correspon

pendente d 100% da
_ subsídio ao prefeito
(mais 300 OTNs), totali
zando 600 OTNs men

sais. O více-prefeito Ade
rnar Duwe receberá 50%
da verba dé representa
ção de Konell. ou seja.
150 OTNs por mês.

ICM: CZ$ 1,4 milhão em novembroJá
o Projeto de Reso

lução 01/88, fixou a re

muneração dos vereado
res para o período de
1989 a 1983. Decidiu-se

A arrecadação do Im
pasto sobre, Circulação
de Mercadorias (ICM)
em Santa Catarína teve
Um crescimento de
21,16% em novembro, da
'quuI 94,9% ficou compro
metida com a folha de
pagamento do funciona
lismo. O total de IClVI
arrecadado pelo Estiado
foi de Cz$ '_

.

19.686.950.191,00 e, de

tríbuíu COm a importân-
cia de Cz$ .

6 . 342 . 708 . 904,63 .

Em novembro/Bê, Ja
raguä arrecadou em

ICM Cz$ 1.395.765.348,00
e em novembro/87, Cz$
170.998.074.49, com um

superávit de 716%. De
janeiro a novembro des-
te' ano, Cz$ .

6. :)'42 . 708.904,63 e em i

gual período, no ano

passado, a sorna de Cz$
1..069.395.766,15, com
Um percentual de dife
rença de 493%. A infor
mação é da Exatorta Es
tadual.

Ivo Konell e Adernar'
Duwe, os futuros pre
feito e vice de Jaraguä,
Vasel

-

junto com o de

putado Luiz Henrique,
irão ao Ministério da

Habitação e Urbanismo,
,para buscar os Cz$ 15
milhões assegurados pe-
,lo ministro Prisco Vian·
na à ponte, assim como

tentar novos recursos.

Estão .previstos ainda
outros contactos nos

ministérios .

sendo construídas na ci
d'ade. A pavimentação
da rua Otto Schneider
foi concluída, assim co

mo trecho da rua Ama
zonas, desde a rua João
Planinscheck até a rua

Conrado Riegel. A rua

Francisco de Paula, do
entroncamento da Maria
Umbelina ela Silva até a

rua Henrique Nagel es

, tará pronta até o natal,
bem como Um trecho de

I I
2 000 2 d

.' AOS LEITORES
'

. m na ro aVIa
_

.

JGS-OI0, no centro de O "Correio dQ r�V.p�' não circulará no

Outras obras; J:�At�, Santa Luzia. próx.imo sábado. ret«iiii�j�o."po día 22, com a
"��. " edição testíva de nà(�t· .'.,

'

O cronograma das o

bras du terceira ponte
sobre o rio Itapocu es

tá 30 días adiantado e

prosseguem em ·ritmo
normal. Com doze pila
res, já foram colocadas
as vigas nas travessas

de apoio e algumas pla
cas pré-fabricadas da

suprasstrutura,' Segun
do o pref.eito Durval

VaseL o munícípío já
investiu recursos pró
prios da ordem de Cz$
72 milhões. Na próxima
semana, acompanhado de

janeiro a novembro, o

valor sorna Cz$ .

96.472 . 420 . 798,00, dos

quaís Jaraguâ do Sul, que
tem a terceira maior ar
recadação de impostos
de Santa Catarina con-

ARTE LATINA - CONHEÇA OS TALEN�§ ,AltfíSTICOS LATINOS DA. NO�SA REGIÃO. .. .;

DE 14 A 31 DE DEZEMBRO. GALERIA STIJJ::JnJM ARTE PROCÓPIO GOMES 481. -I R T a M a
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"VIVA" O NATAL -

O Líons Clube Centre
e o: .Sesi, com apoio, da
Prefeitura, promoverão .

no- día. t4, o- "Viva:". o .:

Natal; na .Praça. -Angelo
Piazera. O papai noel es

tará presente dístribuin
do guloseimas e sortean
do três bicicletas e dois
skatss, Um total de' oi
to, mil cupons estão
sendo entregues nas es

colas, dando direito a

concorrer aos prêmios.
ARTESANATQ On
tem, dia ,9, e nos dias 14

e 1.5, acontecem feiras
de..• ' arte . e artesanato
ex1itas" de natal, defron
te a Prefeitura Munici

pal. ,A última feira . do
ano, será no dia 17 e de

pois volte somente em

março, As feiras de arte
e artesanato acontecem
nos terceiros sábados
de �da mês.
EXPOSIÇÃO

exposição "Chama Vi
va" permanece aberta
até este sábado, dia 10,
às 18h, na Galeria Stu-
,'dium Arte. No dia 14,

abertura da' exposiçao
"Mensagem de Amor e

Paz", qUe reunirá obras

JARAGtJA DO SUL (SC), DE 10 cA 16 D� DEZEMBRO DE,1988 CORREIO DO POV'O -

Sociedade, por dentro, e, por Iara
----------�--------------------------------�

de artistas catarinenses
e latíno-americanos- in

clusive' [araguaenses, Irá
até 31 de dezembro.

,

.

A

CONCURSOS / JARDINS
-- Promoção do Rotary
e Comdema, encerrou
se com o julgamento, na
semana passada, Os três
melhores,

.

na categoria
jardins, foram, respectí
vamente, Márcio Mar
catto. Alfredo Guenther
e Mário Tavares. Na

categoria paisagismo,
venceu a propriedade de
Iolando Pereira.

CHQPERIA -- O Bei

ra Rio Clube de Campo
'

inaugura no dia 16, às
20 horas, a sua chopería
à beira da piscina, numa
área de 70o.Ín2. Na sole
nidade dê inauguração
baverá um coquetel com
música ao vivo. Agrade
cemos ao presidente Dr.
Madrid, pelo' genti! con
vite dirigido a coluna
CONCERTO/NATAL
Foi belíssimo o Concerto
de Natal programado pe-

"

J61as, rel6gios, pulseiras, anéis, alianças,
pratula, artigos em ouro e tudo o mall para
presentes ....

R'elojoaria
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nO 9

avenida

Loja
Mamãe

PRESENTFC'

'A ROUPA INFANTIL

Ayenida Getúlio Vargas, 97
I,

Jaraguá do ,Sul

la SCAR, na noite de on

tem, sexta-feira, na 're

creativa da Marisol. pal
Co de grandes aconteci
mentos culturais. Parti

ciparam o Coral Evan
gélico Jaraguä, Coral da
Sociedade Cultura ,Ar
tístíca e Orquestra de
Câmara da SCAR.

EM GUARAMIRIM
Tornou posse na noite
de ontem, dia 9, a nova

diretoria da Associação
Comercial de Guarami
rim no Centro Empre
sarial , Com grande pres
tigiamento. Seguiu-se um

jantar de confraterniza
lção entre associados e

convidados, nas depen
dências do Restaurante
Predileto.

TURISMO Um total
de 9.403 pessoas visita
ram Jaraguá do SUl em

novembro, registrou o

Centro de Informações
Turístícas. De SC foram
3.160, do Paraná 2.840 e

mil do Rio de Janeiro,
além de turistas vindos
de outros Estados 'e paí
ses, principalmente da

Osmar Martins

Alemanha e Argentina.
JNFORMATICA - A
Unídataí-Rede de Escoltas

de Informática está rea

lizando no Centro Em

presarial, o I Ciclo de

Palestras, de Jaraguã do

Sul, sobre evolução dos

microcomputadores. ten

dências dos sottware.
computação gráfica, ca

neta ótica, plano diretor
de informática, entre ou

tros. \' Termina hoje.
NOVO BANCO- A'
partir de março, segundo
tomamos conhecimento,
Jaragué do Sul terá uma

nova agência bancária,
o Banco Sibisa. que ' já
possui financeira na Ma
rechal Deodoro. Ele o'.
perä com todas as linhas
de um banco comercial,
continuando, porém, a

dar atendimento com a

SU!d financeira.
NA BARRA -- Neste do
mingo, dia 11, às 15h::'O,
no Salão da Comunidade
N. Sra. das Graças, na

Barra do Rio Cerro,
show com mágico, pa

lh�ços e presença do pa-
,paI noel, Haverá distri-
buição .de guloseimas, a

lém de niuitas atrações
e bríncadeíras para os

pimpolhos esbaldarem-se.
MAGISTÉRIO -- Dia

J?, às. 20h, na Igreja
Evangelica.Centro, culto
ecumênico e às 21h
sessão solene de form&�
turatura dos terceíranis-

�ãO e;\;{atliaM .

-

Moda infanto-juvenil para realçar a

elegância de seus filhos. Um carinho
especial para o seu bom gosto.

Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul _ Sc.

tas do curso de Magis
tério do. Colégio Helee ..

doro Borges, Turma
Ruth Roesel. Senão pa
raninfo e patrono os no

VOs prefeito e
- vice, Ivo

Konnel e Ademar : Duwe.
LEI SARNEY - A SCAR
está iniciando junto as

empresas, nova campa
nha para a captação de
recursos da Lei Sarney,
de incentivo as atívída
des culturais. A exem

plo do ano passado, a

SCAR deseja OS incenti
vos do imposto de J'en�
da, para aplicação em

sua casa da'cultura.

DO ROTARY - O Re-
,

tary Club realiza ten;..a
feira, día 13, a festiva
de natal, com a presen
ça das esposes e filhos
dos rotarianos e, claro,
do papai noel- Será no l

tajara. Neste domingo
o RC entrega \1s senhas
e no día 17 os pacotes,
no Divina Providência,
da campanha Natal da
Criança Pobre.

Coruja
A melhor opção em artigos infanto-juve

nis e bebê para a estação Primavera-Verão.

R. Rio Branco 168 - Jaraguá do sei - Fone 72-0695

Chalé
IMOBWARlA E
kEPRESENTAÇOES LTDA.

Rua Reinaldo Rau 61 _ Fones 72-1390 e '/2-2321
• LOJA ESTOQUE e ponto comercial. Kalip

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

• CASAS: em alvenaria" área 200m2, terreno
455m2, rua Donaldo Ghering, lato Rio Branco.
Em alvenaria, 152:ni2, terreno 420m2 rua Hen

rique Bortolíní, Jaraguá Esquerdo. 'Em alvena

ria, 100m2, terreno 361m2, rua Bernardo Dorn
busch, px- Weg II. Em madeira, com 48 mais
40m2, terreno 406m2, rua Ernesto Sohn, px,
Sup, Sandra. "It ,�,

TERRENOS:: residencial, 1.105m2, rua Ferdi-
nando Schluenzen, px. Rod. Jaraguá Restden-

,cial/comercial, 2.230m2, rua CeI. P;oc.· Gomes,
pX. Famac., Além de outros terrenos, casas, apar
tamentos, areas industriais/comerciais e cháca
ras.

C P L -- O Centro Inte
grado de Profíssíonaís
Liberais, presidid-, pelo
Dr. Alfredo Guenther,
promoveu sábado, no

.
Parque Malwee, uma

contraternzação entre as

sociados e familíares,
marcando e encerramento
do ano. Competições es�
portivas e

I um esperto
churrasco marcou o

congraçamento.

INAUGURADO -- O ds
vida registro da coluna
para a inauguração do
Edifício Carvalho, no dia
25 passado, construído
pela Miquerinos En
genharte. O empreendi
mento é dos mais belos
da, cidade. Um coquetel
foi oferecido aos convi
dados especiais. Os nos
sos cumprimentos.

:J1REINAMENTO -- Foi
encerrado tença feira,
com a entrega dos certi
ficados aos concluintes
e coquetel, postenormen
te, o curso je Formação
de Coordenadores de
Treinamento, idealiza
do pela Comissão de
T '

remamento da' Associe-
ção Comercial, qus tem
na coordenação o amigo
Mauro Koch.

NA1'AL � TEMPO DE.·.
AMAR, DE PAZ DE REFLETIR

SEIFERT PRESENTES PARA RENOVAR
Marechal Floriano n? 29 - Fone 72 - 191 J

Cannõoso
G�NTE INTELIGENTE
DA LIVROS DE PRE·
SENTE.
PAPELARIA GRAF I_
PEL - sempre com os

últimos
A
lançamentos

para voce presentear
neste Natal. Fones

, .72-0972 e 72-0137,,, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Câmara de Vereado

res de Jatagué do Sul
·

tem sessões extraordiná-

Sesi inaugura
laboratório

Com a .presença do

Superintendente Regio
nal do Sesi, Valmir de

Bspíndola, do Coordena
dor do Centro de Ativi
dades Leônídas Nöra e

empreséríos, foi inaugu
rado no dia 19 de dezem

bro, o Laboratório Lenzí

de Análise Clínicas, jun
ta ao Sesi de JaI\tguá do
Sul. O Laboratório de

Análises tem como res

ponsével técnica a bio-
· química Rosángela Mar

garida Lenzt e funciona

em regime de comoda
to, possibihtando a rea

lização de todos os exa

mes laboratoriaís de ro-

tina.

., �---r.'-' '-')
" .•

03'ÄCINA,POVO '. JARAGUA DO snr '(sC)� DE 10 A 16 DE DEZEMBRO DE tOag

Outro projeto, institui

o imposto sobre a tranS"·
missão "inter-vivos", por
ato' oneras'), de bens
imóveis e de €Iireitos a

eles relativos . O ímpos
to é devido quando os

bens transmitidos, ou so-

bre os quais versarem os

direitos cedidos, se situ-
arem no território do

município, ainda que a

mutação patrimonial de
corra de contrat., assi

nado Iora' do município.
Será cobrado assim: 1%
nas transmissões com-

preendidas no Sistema'

Financeiro da Habitação
e 2% nas demais trans-

Estes impostos eram

de competência federal
e estadual e passarão, a

partir do próximo
.

ano,

'ao nível municipal" se

gundo 'a nova Constitui
ção, em vigor desde o

dia 5 de outubro.

IPTU PARA 1989

Nas mesmas sessões
extraordlnárias, outros
três importantes proje
tos entrarão em pauta:
1 . fixa os valores e as

fórmulas para efeito de
cá]culo do valor dos i-

Presépio original é atração na Praça A. Piazera

Cißlara vola a instiluição de dois novos impostàs lD,unicipais
.

para 88
rias marcadas para os

días 12 e 14 de novem

bro, para discussão e

votação de diversos pro
jetos-de-leí , O projeto
99/88, institui o Impos
to Municipal sobre Ven
da de Combustíveis u-

. quidos e Gasosos a Va

rejo (IVV), que tem co

mo �to gerador a venda
a varejo efetuada por
estabelecimento que pro
mova a sua coraercíalí
za;ção ao consumidor fi
nal. Para efeito €Ie tri
butação, segundo a men

sagem, entende-se co

mo combustíveis líqui-
dos e gasosos: gasolina, missões "inter-vivos", a

querosene iluminante, título oneroso.
álcool hidratado, óleos
combustíveis, gás lique
feito de petróleo, gás
natural encenado, :gaso
lina e querosene de avi
ação. Sobre o diesel não
incide o IVV. A alíquo
ta será de 3% sobre a

base de cálculo, que se

rá apurada mensalmen-
Neste mês de dezem- te e I1aga até o décimo-

bro, o atendimento vem quinto dia do mês sub-
sendo feito internamente sequente ao da ocorrên-
� a parür de janeiro, se- cia do fato gerador, a-

gundo a Dra. Rosângela. través, de guia especí-
será aberto aos índustri- fica.
árias e a comunidade €J'!1

geral.

Um presépio muito 0-

riginal foi montado na

Praça Arigelo Piazera e

inaugurado na quarta
feira à noite. O projeto
da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul, ao que
consta, não encontra si

milar no' Sul do Brasil,
onde utilizou-se bambús
para a confecção dos

personagens bíblicos,
·

com cobertura em ma-

lha, doada por empresas
.

do ramo. Segundo Car

los Cezar Hoffmánn, que

coordenou a montagem,
não houve nenhum
gasto e procurou-se va

lorizar o ano do cente
nário da abolição da
'escravatura, onde () pró
prio Menino ,Jesus é ne

gro, COr predominante
em todos OS personagens
estilizados.
O presépio deve per

manecer até meados de

janeiro. Na montagem,
além do próprio Carlos,

participarem proíessores
da rede muniicipal, pre-

feitura e pessoas da
comunidade, que cola
boraram com a ínicíatí
va- A solenidade
de Inauguração contou
com a participaoão do

Grupo Folclórico Bum
ba Meu Boi.

As empresas Dalmar,
Dalcelis, Marchitex. Lo
ni-Mar, Marisol, Malhas
Sônia e Malhas Vila No
va, doaram retalhos de
malha para a confecção
do trabalho.

Alergia Clinica'
Dr.Antonio'Schmidt

Formado pela Escola de Pós-graduação da pue Rio de Janeiro

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma . Bronquite - Rinite - Espirros· Coceiras nos olhos, nariz. ouvidos
e garganta - Tosse - Resfriados ronstante, . Sinusite alérgica.

Alergia da pele: Eczemas - urticárias - inchações· coceiras - picadas de insetos·
feridas na boca,

Alergia a ai imentos . meL! icamen tos . ao sol e ao frio,
Erupcões diversas.

Preparo de vacinas· Testes Alérgicos

Rua 7 de Setembro, 525- Fone (O,''
-

-n 22 5475
Blume nau sr

, _.- � .

•

� �'.'l:;
,

'

dá nove clessíücação
a avenidas e ruas do
quadro urbano, em viste
das diversas' obras e be
nefícíos realizadas, nes
ruas da cidade, durante
este ano.

Selai será ampliado 811 1.200 12
Será no dia 21 de dezembro; na chác.1:1ra do empre

sário WilSOn "Bibe" Kohlbach. a última reuni.ão -do
Conselho Técnico Consultívn do Senaí de

.

Jaraguá
do Sul, para a qual aguarda-se I a .partícípaçã-, da
Direção Regional do Senai/Santa Catarina é� do' presi
dente da Píesc, Milton Fett. Será apresentada, lia

oportunidade, a planta (projeto) da ampliação do
Centro de Treinamento de Jaraguä do Sul, qus se
rá beneiiciado com uma nove área construída de
1.200m2, cujo início está previsto para 19 de feve-
reiro de 89.

.

O Seminãrto de Mecânica, realizado no CT do
Senat, no final de novembro, com 54 participantes
das principais empresas de Santa Catarina, propor
cionou uma excelente recepção, a ponto de já estar
se víabilízando, para o próximo ano, o Co-ngresso
de Manutenção Mecânica Jndustrial, ii nível nado·'
nal. O Diretor do CT, Alcino de Araújo, diz que
existem boas perspectivas do Congresso realizar-se
pioneiramente a nível de Brasil.

móveis recadastrados, pa
ra fins de lançamento
do IPTU; 2. fixa valo
res para efeito de cál
culo do valer venal dos
imóveis não abrangidos
pelo recadastramento; 3.

NATAL �DOS LAZAROS RECEBE 444 MIL
A Campanha do Nat\11 dos Lázaros, realizada anual

mente junto as escolas, destinará, neste ano, a im
portância 'de Cz$ 444.235,50, que foi encaminhada à
Sociedade Euníce Veawer, em Florianópolis para
serem destinados aos portadores da hanseníase (Mal
de Hansen). O município de Masseranduba foi

'

o

que maís contribuiu COm \3. campanha, na -região, so
mando Cz$ 227.710,50, vindo na seqüência Jaraguä
elo Sul com Cz$ 92441,00, Corupá Cz$ 51.215,00,
Guaramirím Cz$ 45 mil e Schroeder Cz$ 27.869,00
As escolas particulares de Jaraguã do Sul -'- Cen

tro Educacional Evangélico, Colégio São Luís e Colé
,gio Divina ,PrOvidência - receberam a terceira' par
cela do salario educação/alunos da comunidade. Tam
bém. a Prefeitura de Massaranduba recebeu o repasse
de Cz$ 4.536.000,00 fruto do termo aditivo ao convê
nio do transporte escolar.

SUDS EM MASSARANDUBA E BARRA VELHA
A munícípal.zacã., da saúde chegou segunda-teíra

a 64 novos municípios de -Santa Catarina. O convênio
foi assinado entre a Secretaria da Saúde e as Prefei
turas e com isso, sobe pare 155 o número de muni
cípios beneficiados COm o Sistema Unificado e Des
centrahzado de Sé!.úde\SUDS, representando 91,58%
dos municípios catarínenses.
A municipalização. da essistêncía cl. saúde teve

início em maio deste ano, qU'ando foram feitos con
vênios com 25 municípios (incluindo Jaraguä do Sul),
no valor de Cz$ 1,7 bilhão. Prosseguiu em julho
com maís 66 cidades (íncluínd., Cuaramírím), no va
lor de Cz$ 1,1 bilhão. Com Os convênos assinados
esta semana, o total de recursos 'aplicados na municí
palízaçãr, da saúde somam Cz$ 3,1 bilhões.
Dentre os municípios beneficiados com a assina'

tum de convênios, na segunda-feira, figuram Barra
Velha e Massaranduba, integrantes da Microrregião
do Vale do Itapocu.

.

Ortopedia e Traumatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia tnían,
til e adulto. Membro títular da Soc. Brasileí,
ra de Ortopedia e T��ur;natologia.
Av. Marechal Deodé>f� ·tS'n _,. Fone 12.2218

'. :�.':�:'�,�::' .t\':�:·
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NASCIMENTOS

02 de Novembro
Marcus, filho d� Mario

'(Maria) Pincegher
04 de N�vembro
Estevão, filhó de Silves
tre (Maria) Pacheco
07 de Novembro
Chirleíne. filha de

Cleonir (Jocelí} Zanlu-

ca

11 de Novembro
Andersen. filho de Mo-

.acír (Helena) Stipp; Die

go, filho de Lori (M\lrle
te) Gili
16 de Novembro
Juliana, filha de 'Rami

res (Verônica) Lori; E

verton, filho de Valdir

(E.liana) Steilein
18 de Novembro
Bruno, filho de Sérgio

(Sandra) Pacheco; Jaime,

filho de Elsido (Landi)
Hoffmann
19 de Novembro
Fábio, filho de Aldecy

(Eliane) Knabben
20 ee Novembro.
Andreia, filha de NI

valdo (Ivandír) Freíber

ger
21 de Novembro
Kríslaíne, filha de Val

mir {Rosena) Bona; 'Afon
so, filho de Raul (ClIdu
deti) Lessmann: Michel,

filho de Vilson (Eliane)
, Butzke; Ana Paula, filha
de Waldemar (Cecilia)
Gumi
22 de Novembro

Tiago, filho de Ivo

(Alvínaj Wittkoski: Ju

líano, filho de Leonardo

(Vanir) Pangratz; Fabio

la, filha de Isaltino (Ka
rin) do Santos; Camyla.
filha de' Célio (Mana)
Schmitz; Aline, filha de Lú
cio (Marli) Guimaràes; Joi..
ce, filha de Alfredo (Lo
rita) Holler; Michele, fi

lha de Irineu (Damaris)
Meldola
23 de Novembro
Dinara, filha de Cirilo

(Rosalí) Urban; Gilson,
filho de Vilmar (�alete)
Bridi
24 de Novembro
Luis Fernando, filho de

Ivanor (Rosdi) Peiter;
Keila, filha de Nestor

(Rosemldr) da Silva
25 de Novembro
Tiago, filho de Valdir

(Ivonete) Camillo; Débo
ra, filha de Olivio (Gel�
cy) Machado; Déborah
Malu, filha de Sandro
(Maristela) liille

JARAGuA DO SUL (SC), DE 10 A 16 DE DEZEMBRO DE 1988

Edita,l 16.419 de Z9.11�88
Cópia recebida do Car
tório de Guarlapt'iirim SO�

Edson Kariushi Kuríowa
e Roselí Ruocí
Ele, brasileiro, solteiro,
índustriério, natural de
São Paulo, Capital, dO

miciliado e residente na

Rua Agostinho Valentim
do Rosário, 34;:)', em Gua
rsmírím, neste Estado, fi·

lho de Alexandre Noboru
Kuroíwa e ,Helena Ku

roíwa -

Ela, brasileira, solteira,
índustríäríe, natural de

Jaraguã do Sul, domici
liada e residente em San
ia Luzia, neste distrito,
filha, de Alvaro Buccí e

Olga Demarchi Buccí -

Edital 16..420 de 30.11.88

Cópia recebida do cartö
do de Guaramírím, SC
Valmor Valério Borge-
'nha e Almíra Jordan
Ele; brasileiro, solteiro,
índustríärío, natural de
Guaramirim neste Esta
do, domícilíado e resi
dente em Poço Grande
em Guaramirim. neste
Estado, filho de Valéria

Borgonha e Adelaide
Mader Borgonha -

Ela, brasileira" solteira,
revísore, natural de Ja
raguä do Sul, domicili
ada e residente na Rua
Alberto Santos Dumont,
759, em Vila Lalau. nes

te distrito, filha de Rudí
Jordan e Alzira Adam

ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: 10

Wander, filho de Er
naldo e Ilena Bartel
'Dia 11 de dezembro

Sra. Cecília Brsching
Mahnke, Sr. Herbert
Paulo Moarschall, Srta.
Beatriz Cristina Gross
kopf, em Joinville; Clay
ton Aristides Gonçalves,
Jackson Aben Corrêa,
Relinda B. Kamchen
Dia 12 de dezembro
Jean Giliardi, filho Ti

ago e Maristekl Almeida
Luz; Alexandre Gorges
Dia 13 de dezembro
Sra. Rosane Eichsta

edt RUta, em Petrópolis
RJ; Sra. Lúcia Maria
Meier Harnack.
Dia 14 de dezembro
Sra. Ivone Zacko, Sra.

Marli Gonçalves, Valdir
José Pietruzzá, Simone
Lihan Stéphani·
Dia 15 de dezembro
Sr. Enio Oldemburg,

Johnny, filho de Edgar
e Janete Gramkow

CORREIO DO POVO

Ela, brasileira,' solteira,
doméstica, natural de
.Leges, neste E�tado, do
mícílíada e residente no

Conjunto COHAB, qua
dra 09, lote 05, n.? 270,
nesta cidade, filha de J0-

sé Medeiros de Lima e

Marisa Sofia Guedes de
Lima -

Edital 16.424 de 02.12.88
Valdemar Schweitzer e

Maria de: Fatima da su
va

Ele, brasileiro, solteiro,
médic� veterinário, natu
ral de Luis Alves, neste
Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Joinville,
1 . 178, nesta cidade, fi-
lho de José Antonio
Schweltzer e Barbara
Terezínha S c h mit z

Schweitzer -

Ela, brasileira, solteira,
secretária, natural de
Guaramírím, neste Esta
do, domícílíada e resi
dente na Rua 28 de A
gosto, 223, em Guarami
rim, neste Estado, filha
de Luiz Carlos da Silva
e Verônica Ruíz da Síl-

Proclamas de Casamentos
MARGOT ADELIA GRUBBA LEIL'\L\NN, Oficial do R>=

gistro Civil do 19 DÚltritO da Comarga de Jarapá do Sul, �
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em

Oart6rio exibindo os documentos exiiddoa pela lei, a fim de so

habilitarem para casar. OI seauintea:

Jordan ,_ e residente na RUa An-
Edital 16.421 de 30.11.88 tania Carlos Ferreira,
Guínaldo Claus Gullow 697, nesta cidade, filho
e Iracema Ziek de Luiz Caxias de Atai-
ßle, brasileiro, solteiro, de e Maria d\3. Luz CÚ-
auxiliar de escritório, na- nico-
tural de Jaraguá do Sul, Ela,' brasileira, solteira,
domiciliado e residente operadora de máquina,
em Rio da Luz I, neste natural de São Francis-
distrito, filho de Norber- co do Sul, domiciliada e

to Inado Guilow e Ag\3.- residente na Rua Anto-
the Barg Guilow - nío Carlos Ferreira, 697,
Ela, brasileira, solteira, nesta cidade, filha de

operária, natural de Ja- Max Paul e Elélia Línz-
raguá do Sul, domicilia- meyer Paul -

da e residente na Rua Edital 16.423 de 30.11.88
Padre Aloizio Boengs. Sérgio Rosa e Sirlei Apa-
269, nesta cidade" filha recída Guedes de Lima
de Alberto Zick e Laura, Ele, brasileiro, solteiro,
Buttendorff Zick - operário, natural de Ja-
Edital 16.422 de 30.11.88 raguâ do Sul, domícília-
Luis Cesar Cúnico e Ma.- do e residente na Rua
nu Paul José Emmendörfer, 806,
Ele, brasileiro, solteiro, nesta cidade, filho de
pestor. natural de Anto- João Rosa e de Maria
nína-Paranä, domici1i\3.do Rosa -, va -

E N L A C E MOELLER - GABEL sentimento que' haverá
---�----------------- de dominar, todo de re-

Na vizinha cidade de sárro Fernando Cahe], fi- gozijo por essa união, de
Blumenau desenvolve-se lho de Peter e E1fIide alegria de se ver cum

na tarde de hoje .... ,. Gabel, em cerimônia que prido um anseio afetivo,
(10.12.88) um ímportan- terá como padrinhos, por o contentamento pelo ob
te acontecimento social, parte da noiva Nelson jetivo de um desejo de a"

quando dois destacados Benemann e Dolores Be- proximação e a satísía
membros da socied'ade' nemann, Claisa Van Lin- cão da 'compreensão. a

catarinense têm um en- singen e Juca, Fabíola ventura que empolga os

contr-, qus o destín.j re- Albani e Juli'ano Rosin e noivos, fundidos num

servou em suas vidas, Ana' Lúcia C. Pfitzer e só ser, vislumbrando um

marcado pelo amor. o Beta Pfitzer e. por parte futuro pleno de felicida
supremo ideal da felici- do noivo Alexandre G<1- de que estão a merecer
dade. bel e, Karina Elisa Moel- pela superioridade da e

Este encontro realize-se ler, Marcelo Tomelim e moção que OS uniu.
às vinte hoias, na Igre- Andreia Hering, Bernar-. Como amigos dos dístín
ja Evangélír.. Martin do Wolfgang Werner € tos noivos e de seus pro-
Luther à Rua Coronel Ciumem Werner e João gEmitores, atrtlvés desta'
Feddersen, 106, em Itoü- Marcelo Oliva e crl�ti- nota. que muito nos hon
pé'va Seca, quando a jo- na O. Oliva. ra" nQs unimos aos pa
vem e COLpetente psi- Após a cerimônia religio- rentes, amigos e C01!\'i
cóloga Chr;stin"� Liz, fi- sa os convidados serão dados par,a desejar dOS

lha de Julio Emllio Mo- recepcionados no Salãr) Lubentes os votos de
eller e Rosélis T. Diego- Nobre do Tabaj'ara Tênis muitas felicidades e ven-
li Moeller se torro3Tá a Clube, de Blumenau. iuras, extensivos nos l'e8-
esposa do jovem empre- Desnecessário dizer o pectiv,9s pais. _

FURGOES CARGA SECA, ISOTBRMICOS, FRIGORIFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. 'Enrlc9 Fermi. 113 - Fone 72-1077

EscolaFone: 12 - 0589
26 -- Fone: 12 - 1261

junto a Auto Jaraguá'e

Respeite, a sinalização do tränsi!.? �omos, todos responsáveis pela segurança.
1'" ',"

Despachante Lúcio
Em frente
Av., Getúllo

Be Forum
Vargas,
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O Serviço de Proteção
ao crédito de Guarami
rím. realizou no día 30,
no Restaurente Represa,
um encontro de coníra
ternízação entre funcio
nários e 'associados, para
marcar o final do ano.

O SPC tem 30 associa
dos e n� ocasião foram
discutidos e aprovados
os horários natalinos es

pectais, que já estão sen

do cumpridos, desde o

dia 5 passado. Neste
sábado, dia 10, o comér
cio guaramirense traba
lha até as 13 horas; de
i2 � 16 de dezembro, a-

Oppu's doa ,8 FUD-'
dação Cultura,1
A Foto Píazera, atra

vés da locadora Oppu's
Vídeo Clube, doou esta
semana para a Fundação
Cultural de Jaraguã do
Sul. 368 fitas sem selo.
'qu� haviam sido arbitra
riamente 'apreendidas pe
la Polícia Federal e que
agora retornaram. Ca
da qual. segundo Ange-
lo Píazera Júnior, tem
um custo unitário de
'Cz$ 12.300,00 e são de
diversos gêneros, como

ficção, 'aventura, comé
dia e desenho.

Júnior Piazera infor
mou qUe outras 411 fi·
tas serão entregues ain
da este ano a F�ndação
Cultural.· Ele deseja que
\:J Fundação monte uma

Sala de exíbíções, para
possibilitar àqueles que
não têm condições de
comprar vídeo-cassete,
assistir bons filmes, iné
ditos. A sala de exibi
ções. de acordo com

Balduino Raulino, presi
dente' d\1 Fundação Cul
tural. será implantada no

ínícío do próximo ano.
.\J

Tarifas de táxi
o Decreto 1.808/88,

do Executivo Municipal,
fixou as novas tarifas
para o serviço de táxi

no município de Ja

raguä do Sul, em vigor
desde o dia 02 de de
zembro, A Bandeirada
passou para Cz$ 350,00
a Bandeira I (quilômetro
rodado) Cz$ 290,00, Ban
deira rt Cz$ 350,00 e �

hora normal de espera
Cz$ 2.000,00. A eleva

ção deu-se face aos úl
timos aumentos dos com

bustíveis e insumos bá
sicos dos veiculas.

té 20 horas; dia 11, até
15 horas; de 19 a 23, a

té 20 horas; día 24, vés

pera d,e natal, até o

meio día . De 21 � :;0,
horário normal e dia 31
de' dezembro, fechado.

NOVOS IMPOSTOS
EM 89
O prefeito JOSé de A

guiar. de Guaramirim.
encaminhou para a Câ
mara de Vereadores. pro
jeto-de-Iei alterando os

percentuais pera a co

brança da taxa de
.

ílu
:min�ção pública, a par
tir de 89, com uma va

ríeção de 12%. Da mes

ma forma, projeto para
compra de cestas de na

tal e/Ou gêneros alimen
tícios, até- o valor de
Cz$ 2 milhões, pare os

servidores municipais,
que somam 117, incluído
o magistério. A partir
do próximo 'ano, dois
novos impostos muni
cipais serão instituídos:

o Imposto sobre Venda
de Combustíveis líqui
dos e Gasosos a Varejo
(IVV) e o Imposto so

bre a Transmíssão "In
ter-Vivos". Os projetos
estão na Câmara.

CONTACTOS COM A
COMUNIDADE

Os novos prefeito e vi
ce de Guaramirim, ,elei
tos em novembro, vêm
mantendo uma série de
contactos com a comu
nidade, a nível de pre
feitura, hospítal. médi
cos, educação, admínís
tração entra outros, den
tro do processo de tran

sição do poder. Os no-

mes dos futuros inte-

grantes dos escalões
preíeítural, somente se

rã6 conhecidos nos pró
ximos dias , Sabe-se, por
ora, qua apenas o vice

p r e f e i t o Francisco
Schork, vai assumir u

ma secretaria.

88 deBiblioteca
grande

considerou
movimentação

INFORMAnvo ROTARIO

O Quatro-Meia
CilcO

A Biblioteca Pública
Municipal "Rui Barbosa",
durante Os meses de de
zembro, janeiro e feve
reiro, não alterará os ho
rários de atendimento,
exceto dOS sábados,
quando permanecerá fe
chada. Após o natal, de
26 a 30, o expediente
será reduzido, das 1 às
14 horas. Volta a íuncío
nar normalments no dia
3 de janeiro. No dia 8,
quinta-feira, o Clube
Infanto-Juvenil da Bi
blioteca encerrou as

etividades, com a ence

nação da peça liA Gata
Borralheira" .

Para o dia 15, segundo
a bibliotecária Dirce Nu
nes, Um grupo

:

de doze
crianças qUe mais par
tícíparam das atividades
da Biblioteca, durante o

ano, irá a Florianópolis,
em um veículo Kombi
cedida pela Prefeitura.

para um passeio cultu
ral, com visitas a Pra-.
i;:a XV, Museu Victor
Meireles, Palácio Cruz e

Sousa, Catedral, Merca
do Público e outros pon
tos turísticos da Ilha de
Santa Catarina.

A Fundaçã-
:

para o li
vro do Cego do Brasil.
acaba de doar

-

à Biblio-.
teca, 205 volumes para o

ensino de I.<} grau aos

deficientes visuais e es

tão a disposição, junto
com outros instrumentos
é materiais, para em

préstimos a comunidade.
E até novembro, a "Rui
Barbosa" havia empres
toado 12.355 livros, com

6 . 180 consultas e 295·
leitores se assocíuram .

AgradeciDlenlo
A Grande Família do Centro Educacio

nal Evangélico, agradece de coração 8,0 Sr.
WANDER WEEGE e Família, pela doação do
víoloncelo a nossa Instítuicêo de Ensino.

O aprendizado deste instrumento expan
de o projeto de música; aperfeiçoa e qualifica
os nossos alunos.

Que atitudes comunitárias desta natureza

sejam seguidas cornn' "exemplol .

Muito Obrigado
" \

.

AlUb,>!!, Pais e Professores do
,), ,&..1"0' EdU€acionál Evangélico I

>�, ., ,

Dê vid� 'ao Rotary: Viva-o inteIÍsélÍbente
COLflGIO DE EX-GOVERNADORES INDICA
GOVERNADOR
Em recente reunião realizada na Capital do Esta
do. na residência do ex-Gov, Jorge Marques Tri
lha, deu-se cumprimento de mais uma parte do
calendário' de eventos na vida: rotéria, sendo- na

oportunidade, indicado para Governador do pe
ríodo 1991/92, o valoroso companheiro ARI BUZ
ZI, pertencente ao Rotary Balneário de Camboríu,
INTERCÂMBIO DE JOVENS

'

Todos os anos, quase 10 mil jovens. sob o patro
cínio de Rotary Clubs e distritos do mundo in

teiro, cruzam fronteiras ínternacíonaís para vi
sítar outros países. Esses jovens, em geral de
15 a 19 anos de idade' passam um ano letivo ou

as férias escolares em contato com a vida e a

cultura de outro país.
.

Fomentar a compreenção internacional é um

dos objetivos do Rotary, e COrno parte de seus

esforços noí sentído de aumentar a boa vontade
entre os povos de países diferentes, muitos dos
mais de 22 mil Rotary ClUbs em maíade 160
países participantes do programa de íntercänbío
de jovens-

I

ASSISnNClA AOS IDOSOS
Os rotarianos há muito se preocupam com o bem

estar das pessoas idosas. Nesta época em que
várias culturas focalizam sua atersção na juven
tude, é extremamente ímportante que não nos

esqueçamos das necessidades dos idosos- As
atividades rotärías são tão diversíficadas quen
to aos países e regiões geográficas, que já somam

mais de 150, onde est,ão localizados os Rotary
Clubs- Cada Rotary Club utiliza-se de sua ex

periência e seus recursos no atendimento às neces
sidades locais.
(Da Comissão de Relações Públíoas do

Distrito 465. Ano 1988/89)

NOTA DE AGRADECIMENTO
,Ä Família Enlutada de

Rolando Jahnke
ainda sob o impacto da irreparável perda da
quele ent« querido, falecido no dia 02 de de
zembro, de público, externam seus melhores a

gradecimentos aos parentes, amigos e pessoas
de suas relações. que maniíestaram o pesar e

que enviaram fiores, coroas e mensagens, en

fim, a solidariedade naqueles dífíceís
.
momen

tos. Um agradecimento especial aos esforços
do Corpo Clínico do Hospital São José e- ao con- i
farto espiritual do Padre Vigárji;o José Felipe
Dalcégío , A Família agradece também aos par- ,

tícípantss da missa do sétimo dia, realizada tsexta-feira à noite, na Igreja Matriz S. Sebas
tião.

Jaraguä dc Sul, 06 de dezembro de 1988
._-

�� -- �..----.

Adquira a sua Filmadora por apenas
Cz$ 69.008.00 inicial mais prest ações de Cz$
53.181,00.

Antena Parabólica 'Internacional
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Escolas avaliam alividades as do ,a.DI .. 'J.llivo... _

Estão expostas na Co
ordenadoria Local de E

ducação, de cada muni

cípio jurisdicíonado à'
19a. Unidade de Coorde

nação Regional, a clas
sificação dos osndidatos

para a escolha de aulas
excedentes, qua está

IES buscam recur

sos em Brasilia
A Proíessora Carla

Schreiner, diretora da

FERJ, integrou a comi"

tíva de díngentes das
18 fundações educaciO
nais que desenvolvem o

ensino superíor em San

ta Catarina, que partící
pau de audiência espe
cial com o Mínístro da

Bducação. Hugo Napole
ão, em busca de recur

sos na ordem de Cz$ ...
293 milhões. O Ministro
- segundo releese du

Acaía - viu "com bons

olhos" o pedido e de
verá dar

.

,nos próximos
días uma resposta con

creta ao pleito, uma

vez que as instituições
atravessam graves en

traves, pela falta de

verbas, tanto para mane

tenção quanto pera pes
quisa e extensão.
A comitiva avistou-se

também com o diretor
da CAPES, Edson Ma
chado de Souza e com

a Secretaria de Ensino

Superior do Ministério
da Educ.\lção.
VESTIBULAR 89
Esta semana, os candí

-datos inscritos para ,o

vestibular unificado A

CAFE/89 retiraram a e

tíquets do cartão confir
mação de inscrição. As

provas, no entanto, se

rão aplicadas nos
�

días
17, 18, 19 e 20 de janei
ro, a partir das 8 horas.
A primeira, Comunica
ção e Expressão; a se

gunda, Ciências I (Físí
ca e Matemática); a ter
ceira, Estudos, Sociais
(História, Geografia e

OSPB); .

e li última, Ci
ências II (Química e Bio
logia) .

Oficina.

marcada para os dias
,

21 e 22 de dezembro, no
CIP Mário Krutzsch. 10-
dil onde os candidatos
de Jeragué do Sul, Gua
ramírím. Sehroeder. Co

rupä e l'4assaranduba de
verão escolher as aulas,
de acordo Com o' calen

dário esoobelecido por
cada CLE. O levanta
mento das vagas dispo
níveís estará exposto nas
Coordenadorias no dia
19.
O Fundo de Assistên

cia 'ao Educando/Secre-
taria da Educação, re-

'

meteu a última cota \ de
merenda escolar para a

tendimento \iaS maís 20
,mil alunos da mícrorre

gilão. SãQ 6.580 'quilos
de produtos formulados
recebidos. 'De outra par
te, a chamada geral de
matriculas na rede es-

t\idual encerrou-se no

dia 9. No CIP. estão
abertas matrículas para
alunos de 'la. a 4a. sé
ries, visto que o Centro
passará \i funcionar co

mo escola formal a par
Ur do &próximo ano, a

tendendo também algu
mas escolas articuladas.',
das.

Para 89, está garantida
'a continuidade do 29.
grau diurno no Colégio
Abdon Batista, cuja ex

periência, neste ano, foi
considerada posítíva pe
los técnicos da VCRE.
Outro educandário pode"
rá receber idêntica me

dida, em 89. Trata"se do
Colégio Roland Dorn"
busch que deve' minis.
tmr o 2.9 grau diurno.
AVALIAÇÃO DOS
TRABALHOS'
Durante torta esta se

mana, foi realizada a

aval�ação dos trab'alhos
do ano letivo, reunindo
em cada escola da re

gião .

escolar, os direto
res e membro, das APPs.
Para a diretoria da 19a. U
CRE', Reserneire Vasel,
é muito importante que'
além do ensino e das a

tividades desenvolvidas
nas escolas, os trabalhos
sejam avaliados' demo
cratícemento, contribuin
do para o aperfeiçoa
mento do próprio ensino ..

Ela destaca também que
na avaliarão da secreta
ria da Educação sobre as

UeRES" a de Jaraguá do
Sul foi considerada e

xemplar.

NÄO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
LIXEIRAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N.'? 1.804/88
.' Revoga o Decreto N.'? 1.728/88, de

12 de agosto de 1988.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, no uso de suas atribuições e de con

formidade com o item XXIX do art , 70, da Lei

Complementar n-? 5, de 26 de novembro de

1915;
DECRETA:
Art. L'? � Fica revogado o Decreto N.9

1.728/88, àe 12 de agosto de 1988, que desen

compatibilizou o Senhor BALDUINO RAULINO

das funções de Secretário de Educação, Cultura,

Esporte e Turismo da Prefeitura Municipal de

Jamguá do Sul.
Art. 2.9 - Este Decreto entrará em vigor

nesta data, rsvogadas as disposições em con

trârio .

Jaragué do Sul, 28 de novembro de 1988

DURVAL VASEL '- Prefeito Municipal
PEDRA LUCIANA KONELL "

Secretária de Admínístração e Fihanças

Mecânica Marechal' Lida.
Serviços de lataria,' pintura e mecânica .

.
y:

Retifica de motores de veículos de qualquer marca, a gasolína/âlcool,
Peças e acessõríos para veículos em geral.

Atendimento nota dez

Av. M,':!i. Deodoro, 1.309
Jaraguá do Sul

Venha e conííra.

íundos - Fone: 72-3614
SC

"',,' '.' .--_..............,..---:-',___-�---�---------�-----------_:

POVO

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

. . .. '''_'

"DECRE�O' N.11 1.803/88
-
....._-

Concede subvenção à Fundéljçãó Cul
tural de J\lraguá do Sul; e dá outras

provídêncías. '

o PREFEITO MUNICIPAL DE' JARAGUA
DO SUL, no uso das atribuições, que lhe são
conferidas e com base na Lei Municipal N.'?
1.236/88, de 24 de novembro de 1988;

DECRETA:
Art.

.

1.9 - Fica o Chefe do Executivo
autorizado a abrir um crédito suplementar, con

cedendo subvenção à Fundação Cultural de

Jaraguä do Sul, no valor de Cz$ 1.500.000,00
(Hum milhão e quinhentos mil cruzados) e a

despesa correrá por conta do. programa e verba'
abaixo discriminados, constantes do Orçamen
to vígente, a saber:
0602 +-: Divisão, de Cultura
0602.08482472.037 -- Subvençã9 para rnanuten
:ção dti Fundação Cultural de Jaraguä do Sul.
602.10 -- 3.2.3.1 - Subvenções
Sociais .. , '. . Cz$ 1.500.000,00

Art. 2.Ç - A despesa decorrente do ar

tigo anterior, correrá por conta das anulações
parciais dos programas e verbas abaixo díscrí
mínados, .constantes do Orçamento vigente, ,a
saber:.

.

0301 - Divisão de Pessoal
030i.15824922.005 - Encargos Sociais com o

lAPAS, IPESC e FGTS.
301.09 - 3.1.i.3 - Obrig\ições
Patronats . .

. . . . . .
. . . . . . .

.. Cz$ 1.400.000,00
0303 - Divisão de Serviços Gerais
030�. 11792792.016 -- Manutenção do Sistema

. de Segura?Jjça, Higiene, Medicina do Trabalho.
303.:;'6 - 3. 1. 1. 1 -- Pessoal
Civil , . . . Cz$ 100.000,00

,

TOT A L Cz$ 1.500.000,00
Art. '3.9 -- Este Decr�to entrará em vigor

na d\lta de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. , ,

Jaraguä do Sul, 28 de novembro de 1988
DU�VAL VASEL - Prefeito Municipal
PEDRA LUCIANA KONELL
'Secretária de Administração e Finanças

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas � Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

,

li
ESCRITORIO .runrmco

'José. Alberto Barbosa
ADVOGA'10

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

. Fone 72.1869 _ Jaraguã do Sul

,Ora. Scheila M. H. Henriques Anjo
DOROLOGIA CUNICA

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-Juizo de Direito da Comarca doe lalagu' do

9\11-

.EDITAL DE FAIJ:NClA
O Doutor Carlos Alberto ela :R�ha, Juiz <te :D,i
r�tto da Primeira Vara da ComarCa de Jara�,..á
,do 'Sul, Estado de Santa Catarina Da F�rma· aa
Lei, Etc ••,.

FAZ SABER aos que p, presente edi
tal virem ou dele conhecimento tiverem 'e· in

teressar. com o' prazo de trinta dias (:>Q). que
.a .requerímentn do Sr. WF..'RNER MARQUARDT.
brasileiro, casado, do comércio, residente e do

IJI!iciliado a Rua Bernardo Dornsbuch. nf} _1.618,
n�sta cídade, por sentença deste Juizo, datada de

22.11.88, foí decretada a Falência �9. Firma
CONFECCOES KANZLER 'LTDA., estabelecida
a Rua Joínvílle. nf} iS90, nesta cidade e comarca,

cuja a sentença ve.i a seguir transcrita: Vistos,
etc .. _ Autos n-? 11.833/88 WERNER MAR
QUARDT ingressou neste.. Juizo com: a pl):!�en
te ação de Falência contra CONFECÇÖES KANZ.. '

1ER LTDA., ambos devidamente qualificados .nos
autos, alegando que é credor da importância de
Cz$ 547.000,00 (Quinhentos e quarenta e sete mil
Cruzados.j, representada pelo cheque ne? 001481
do Banco Bradesco SIA, �mitido em 16.08.88 e

que após depósito para desconto, foi devolvido
.por insuficiência de fundos ,(fls. 05). O r. titulo

,

foi protestado após varias tentativas do autor
pala cobrar amigavelmente Q débito sem êxito.

(íls. 06/07). Pediu a procedência da ação e Juntou
os documentos de fls. 04i07. Citada a ré- confor-
me certidão às fls. 10 v-, esta deixou transcorrer
em branco o prazo legal,não depositando quan-'
tia correspondente, deixando também de
contestar a ação. E o RELATORIO. DECIDIDO.
Segundo o art, 19 do Decreto-Lei n'? 7.661 de,21.
06.45," consíderar-se-ã falido o comerciante sem

relevante iazão de direito. não paga no venci
mento, obrigação Iíqvída. constante do título que
comprove a ação executiva o credor comprovou
pelo cheque anexo aos autos, a existência de
Dívida e certa, bem como.. o seu não pagamento,
mesmo através, de protestos, demonstrando o

estado de insolvabilidade da ré. Face ao exposto
e o que maís dos autoa. consta, declaro aberta
hoje às 10:00 horas, a falência de CONFECÇOES
KANZLER LTDA., sita nesta cidade a Rua Joínvíl
le, n? 2.590. No meio; síndico o credor WERNER
MARQUARDT" o qual deverá prestar compro
misso e proceder imediatamente arrecadando os

bens da massa. Observe-se também o que de
terminam os art. 15,16 e 63 da Lei de Falência.
Custas ex-lege.' P.R.I. Jaraguä do Sul, 22 de
Dezembro de 1988. (a). CARLOS ALBERTO DA
ROCHA -- Juiz de Díreít-, da 1 � vara. E, para
que chegUe ao conhecimento de todos e a quem
possa, foi passado o presenzs edital, que será a

fixado no local de costume às portas do Fórum,
do Bstabelecímentx da Falida bem como publica
da no Diário da Justíça. �do e passado nesta
cidade da' Jaraguá do Sul, 'aos 23 de Novembro"
de 1988. Eu (Bruno Winter), Escrivão Judicial
da l� vara, o subscrevi.-

r

Carlos Alberto, da Rocha

Juiz de Direito; da 1� vara

PERSIANAS • BOI • ESO. DE �Lu.lruo

, PEltFLEX
RUAJOINVlLL&. ,... .iARAGui�auL.8C

_____FOIIIöoiioioi E:tDmIt� :
Persianas borlzontals e vertlç"',

box par,a biuI,b'eiros,
divisões, toldos, portas s.afORadas, "quadraas

e cercas em· a1\lIDlnl0.
Consulte-nosl FoIae 12-0995

....-.....íII!pIiÍ�....
'::;

,

(PlI'dlnando Piske)
Nao enteildemos esta: O ex·Mi-' Segulldo o Prefeito da cidadé, Sr. José

lÜStroMáno H. S1!Dlonsen' diZ num docu- de Azevedo. que ch�.ou a delegação
.

men:t� aenómlnado "bases para uma matogrcssense, muitos joven� que
politica anUlnflação" que a Inflação passaram pela Guarda Mirlnl estão
não é causada pelo déficit público, e hoje ocupando postos de relevo na

sim (} seu financiamento vía ,expan- atividade pública e prívada do Es

são monetái1a". Ora, se o governo 'tado enquanto outros preparam seu
emite dinheiro e mais dinheiro para futuro estudando em diversas Pacul

pagar dividas oriundas de obras par� dades.
as quais não havia .recersos, nio esta -X-X-X-X-X-

claro que esse déficit é que é a eausa

prtmál'ia da inflação galopante? En

tenda-se esses economistas ...

-X-�X-X-X-:-

Cabras & Lagartas

A pequena cidade de Glória de
Dourados (Mato Grosso, do Sul) está
dando' um exemplo ao Brasíl de como

iêSölver os problemas dos menores
abandonados e/ou carentes. Lá exis

te uma instituição denomlnflCla "Guar
da Mirim de Glória de Dourados" cu

jo objetivo é dar "apolo e amparo a

menores da comunidade" aos quais é
fornecida educação complementar,
cursos profissionalizantes diversos e

encaminhamentos, além de assistên
cia médica e dentária". A institui

çio funcíona. em sistema Paramílítar,

possuindo quartel próprio dotado de
todas as condições adequadas para
sua 'fIlnal1dade, contando com esçolas
técnicas. cozinha, refeitório, \CUDbu-·
latêrío, quadras esportivas, salas de
música, corpo da guarda, etc.

Logo, soluçio existe. ;e apenas
preciso arregaçar as mangas e traba
lhar, trabalhar, trabalhar ...

-X-X-X-X-X-

Atualmente 290 menores) muitos

deles meninos e meninais de rua, (ia
grande dor de cabeça de muitas clda
des) recebem assistências dentro da
Guarda Mirim. Todos, meninos e me

ninas, passam pelo aprendizado da
horta onde assimilam modemos en

sínamentos para produzir cereais, ver
duras e legumes. As meninas apren-
dem a cozinhar e os serviços geraís
de manutenção de uma casa, enquan
to os meninos aprendem um oficio.
Ö horário de funcionamento do quar
tel é em tempo integral e os excelen
tes resultados foram vistos aqui mes

mo quando a Banda Marcial partici-
pou do Concurso de Fanfarras, em

novembro passado, sagrando-se in-
clusive, campeão absoluta e incon
testável do certame. Todos Os ínte-

, grantes receberam suas refeições' em
,
, absoluta ordem, despejaram restos
nos locais indicados, arrumaram suas

camas e depois de usarem os banhei
ros, usaram rodos e panos para enxu

gar o local.

Reconhecemos que erramos ao el
tar em recente comentário os nomes

de diversos Vereadores eleitos em 1,5

de novembro, por julgá-los desprepa
rados intelectualmente para a impor
tante missão que doravante caberá
à Câmara. Por questão de ética, nossas
desculpas pelo fato.

Agora, 'não admitimos que os se

nhores Vereadores envolvam, como,

cinco deles fizeram (vide outro jor
nal da semana passada] nossa famil1a
e assuntos estritamente pessoais nes-

'sa história. O homem públ1cp deve

ser autocrítíce e estar sempre prepa
rado para receber como colaboração
a critica que lhe façam que envolve

apenas a função pública, não a pes
soa Iísíca. Reagir dessa forma prí
mária e infantil prova apenas uma

colsa: além do despreparo, trata-�e de
elementos mau caráter, o que SÓ pio
ra as coisas. Logo, não vamos maís
nos ocupar da Câmara de Vereadores.
até porque num uníverso de 40 mil
eleitores só um reclamar da inope
rância do legíslatívn é, afinal de
contas, uma luta inglória.

Prevalece, pois ,o antigo princi
pio: "CADA POVO TEM O GOVER
NO QUE MERECE".

Aliás a culpa não é dos eleitos.
E dos partidos que apenas se esfor

çam para eleger o maior número pos
sível de Vereadores. Essa a glória
que, sem exceções, nossos partidos
buscam. Poderia ser outro o resulta
do?

-x-x..-X-x-x-

A coluna, com esta edição, entra
em recesso- A todos que nos honra
ram com sua leitura, nossos melhores
votos de Feliz Natal e depois vamos

trabalhar para transtormar 1989
num ano de Prosperidade e Paz.

Matricula,s .'

o Centro Educacional Evangélico Oferece:
l\lATI-:RNAL
JARDIM I

JARIlml1l
PRr:
1.a a 8.a Série

06 e OH de dezembro: ATUAIS ALUNOS E SEUS IRMÃOS
13 li 1-1 de dezembro: ALUNOS NOVOS

HORÁRIO: Das 8h às llh30mln e das H h.oras às 17h30mio
.

I�T·ORMAÇOES: Fone: 7,2ö'�9:��,< ,

"81 ANOS" DF QUALIDADE PELA};i��NIDADE
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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spezia & 'eia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE'TRATOR

'Madeirai para construção e. serviços de trator

.: CQUi profissionais altamente .especíalízados.
..

Rua João Januário Ayroso, 1'12 _ Jaregué . Es-
.

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

Pedras. Irevl
PEDRAS PARA PISO, PISCINA
E REvEsTIMENTO EM GERAL.

"

. As melhores pedras naturals para sua casa.

Pedras plpísos, piscinas, paredes e

revestimento em geral.
Rua ottoker Doerffel, 1.957 - Trevo BR-l0l

Fone 22-89-56 - Joínvílle.

. .s U '8, A
.

NA" H O N D A
,

"

CONcEssIONÁRIA HONDA DA kEGIÄO. CO
M&RCIO DE MOTOS, ASSIST�CIA TECNICA

·E BOUTIQUE HQNDA-cWAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA. MENEGOTTl

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR-280)

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

SINDICATO DOS TRABALHAl-,ORES NAS
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS.' MECANICAS
_E ,DO MATERIAL ELÉTRICO DE JARAGUÁ
DO SUL

.

. EDlT.AL DE CO;NVOC�ÇÃO,�"
Pelo presente Edital ficam 'convocados tõdos 05

.

associados do Si-ndicato dos Trabalhadores· Nas,
Inds. Metalúrgicas, Mecânicas é do Material E·
Iêtríco de Jara.gu,� do Sul, pera reunirem-se em

Assembléia Geral Ex{I�ordinária no próximo día
18 de dezembro do ano em curso, às :10' hOl'as
em primeira chamada ou em segunda uma hora

após no mesmo día- na sua sede social à Rua

J0iãio Planínscheck, 157, em Jamguá do Sul, pa
.ra tomarem conhecimento e deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: ..

1 - Leitura;' discussão e votação por escru

tínio secreto da PROPOSTA ORÇA.
MENTÁRIA, para o exercício de 1988.

. Jaraguá do SuL 08 de dezembro de'-1988.
LUIZ CARLOS� BUZANA

PRESIDENTE

Coluna
" Evanuélic'a

CULTOS: Neste domingo
(Sol? do Advento), às 8h
em 'alemão � às 9h30
em português. Hoje sá
bado, às '19h, em portu
guês- CASAMENTOS:
Recebem a be�:;:ão ma

trimonial pelo 'casamen-
.'

to os jovens Carlos Fre-
.

.

deríco Brandenburg je
.

Elisabel Conceição da
Silva;

..

Egon Müller e

,Laurita Valoanaía: Ing
waldo Engel e Valdíre
Iie Regina dos Santos; 1-

valdo Zils e Maríneusa
Leoní e Claudinei S. Leo
ní e Gilseía Kassner .

BODAS: P�los 50 anos'de
casamento recebem a

bênção Erich e Ema Beh

ling Radünz. EM TEM.
PO DE NATAL: Acende
mos uma por uma, as ve

las do Advento, para que
nos preparem com a sua

,

claridade pare a luz do
'Natal, quando nos acha
mos. diante do presépio
do Salvador, debaixo da
árvore de Natal, LEMA
DA SEMANA: Preparai
o caminho do Senhor.
Eis qUe o Senhor Deus
virá com poder. Isaías
40.3,10.

.

IIIERIMOVEIS
Jlnlermediária· de

, I·rnáveis . LIda.

........

R. João Píccolí, 10-4 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul
_ eRBCI 643-J.

'- IMOVEIS.A VENDA
s

.1 casa 'em alvenaria, ,l60m2, terreno 'cl 14,30.
x 25,30m, rua Equador. ,

, ,

.1 casa em alvenaria, 250m2, rua Campo Alegre.
. ,1 casa em alvenaria, recém-construída, 152m2,
terreno de 420m2, na rua Henríque, Bortolíní,

,
• 1 terreno com 600m2� próximo do Acaraí.
.2 terrenos com 420m2, rua Henrlqus Bortolíní.

A cidade exerce Um fascínio inevitável nos jovens
que moram e trabalham no meio rural. Tanto que
muitos deixam o campo a cada ano no Brasil. São
pessoas que, çotno quaisquer outras, alimentam
sonhos e väo'em,;pusca de sua realizaçáo. A cidade
oferece Ó sonho da vida agitada, da vida sofisticada.
O sonho dás mansões. O sonho dos carros de luxo.
O sonho gp.sucesso profissional e da riqueza,

,. ,1Mas estes sonhos estão ao alcance de muito poucos,
e acabam se transformando em' pesadelos na vidé;l.':
de quem vem de fora. O pesadelo da fome. O QUem tem raiz cresce na terra.
pesadelo da solid�o, O pesadeld 99s favelas, lotadas .

.

de pessoas que so aqui de$bobrem que nunca .

' Sou C ..+_.deveriam ter deixado sua vida na terra. A cidade
"

,ouza· ruz ..l1·só é um sonho. para quem a vê nas novelas. Aqui, Fazendo mais. Fazendo melhor.ela é a mais dura, concreta e difícil realidade. •.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Teste do pezinho loi,orealizado em ,1.2'00 criànças este ano, na APIE
,

.

o trabalho de ·preven.
ção do teste do pezinho
imple.nta<:io na APAB de
Jataguá do Sul, em con

vênio com \3. APAE de
São Paulo e com apoio'
dos Hospitais :São José
e Jaraguä, Laboratörío
Jaraguaense e pediatras,
atingiu, neste ano a

1.200 recém-nascidos,
com 70 casos de suspeí
last, que, lapós acompa
nhsmentos lo diagnór..ti!"
co foi negati.y�. Os
teste- com recém-nasci..

dos até um mês de vida
'continuam sendo' feitos.
De outra parite, ,o 11

Bazar da Alegrta..APAE,
realizado dias 2 e 3 de
dezembro, alcançou o

sucesso desejado pelo
Grupo de Mães e Díre
torta 'da entidade'. com

grands colaboração da.
comunidade. Foram sor

teados: 19. Arvore de
Natal para Lírio Utech
(n? 378) e i!. prêmio (n'?
392) ._ guirlanda, sendo
comtemplado Altamir

Konen, ambos de Rio

Cerro II. A APAE está
e.gradecendo a participa
ção nesta nova premo..

ição.
Nos mesmos dias. a

entidade esteve repre
sentada em Chapecó, no

Congresso Catarínense
das APABS, onde foi

cumprido extenso pro-
grama e definido qu�
a próxima sede sera

o município de Mafia,
no próximo �no. De

Jaraguä do Sul parti-

Agora com Filial em Jarauuá do Sul
�--------------------------�------------�--

PÁGINA

EDITAL

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

maís nova Iíllal ,

Contando com a frota prõpría de 125 veículos e maís de 40
anos de experiência em transportes, a M A Y E R está preparada pa-
ra transportar o progresso desta importante comunIdade.

utilize os Serviços da MA Y E R

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

Rua C. Procópio Comes de Oliveira, 1626

o BOM TRANSPORTE

Telefone: 12°0628

Cada vez mais a vida nas oidadesse toma difícil.
E cada vez mais a vida no campo tem um significado
de tranqüilidade e de realização. Quem não trocaria
a violência dos qrandes centros pela solidariedade
do meio rural? Quem não trocaria a falta de trabalho
por uma chance concreta de progredir pessoalmente;
Que� não trocaria uma ravela pel� moradia �I�m� ,

.

e o alimento sempre na mesa? AqUI 1"10 carnpqi'Pltllér.h
(�. -

acredita. investe e se aperfeiçoa, tem a promessa
de um futuro próspero. Só juntö da terra se tem a

garantia do trabalho; tão difícWde se conseguir nas
cidades. Só junto da terra se pode viver com
segurança. Sem temer crises. Mesmo assim, ainda
existem muitas pessoas que resolveram deixar a terra
para tentar a vida em outros lugares. E só lá, sozinhos'
e sem nada, descobrem o quanto eram felizes, aqui.

AUREA MüLLER GR,UBBA, Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguã do Sul. Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem

que se acham neste Cartório para protesto os

títulos contra:

DORIVAL KWITSCHAL - Portaria Bradesco

- NESTA - ISMAEL CORREA - Estrada No�

va 99 - NESTA - LEONILDA KUl:KAMP -

Portaria Bradesco - NESTA LEONOR

TERHORST - Rua José Teodoro Ribeiro, s/n

-- NESTA - l.UCIMIO NEGHERBON - Rua

Francisco Hruschka, 63 - NESTA.

E como os dítos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por íntermédio 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 faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc.

IH/Jaraguá do Sul, 08 de dezembro de 1988.,

AUREA MüLLER GRUBBA .Tabelíâ e Oficial. de
Protesto' de Títulos.

Quem tem raiz cresce na terra.

'�a Cruz'"
··""ais. Fazendo melhor.

, ... -;
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.: - ,Vende-'se Belíssima Residência
Finamente construída, 665m2, 27 compa c

-

timentos com muro 138 metros lineares, terre

no 1.550m2, 4 suítes, lavabo, 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 pare
TV, copa cozinha completamente montada, ar-·

méríos embutidos, água própria e10u pública,
canalização central de gás com tubulação �e·
cobre, água quente ou fria, con� opção a, gas
ou elétrica, lavanderia, quarto hospede, perl?u
Ia, carpete, mármore, papel de parede, muit?
jardim, muita varanda, terraço, tudo em loc�l�
zação privilegiada: em Um morro com magnitr
ca vista para a cidade de Jaraguá do SuL no

centro d\:!. cidade.
Entrega imediata, muito bem conservada,

totalments desembaraçada adaptável a Instala
cão de banco, clínica, etc. Tratar com o pro
prietário. Sr. Jamiro Wiest - Fone (0474)
25�3022 ou Sr. Roli (0473) 72-2315 ou 72-0889.
CRECI N.o 0480.

OPp·U·' SVíOI=O"'''_ I, • .

,
.

CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS DA SEMANA

.sartena-Corpo Santo - Western

. Conspiração Nuclear - Aventura

. Força Suicida - Aventura
· A Moreninha - Comédia .

'.Vale das mil Montanhas - Aventura

· Identificação de uma Mulher ._ Drama

· Kaos - Drama

,.Henrique V' - Aventura
.

.Mensageír., da Morte - Polícíal

•Na Rota do Oriente - Aventura

A Maldição - Suspense ,

:0 Pirata da Barba Amarela - Com?�ia
· E o vídeo-sueesso ROBOCOP - PolIcI'al

OPPU'S - A LOCADORA SELADA

Informe ParoquialFaleCimentoRolando Jahnke
MENSAGEM: O que deR"epercutiu dolorosamente mam abater-se sobre o I
vemos fazer? Esta foi a

em nosso meio o passa- Vale do Itapocu. pergunta que os díscí
mento do prestante cída- Conhecia como ',ROucos pulos de João Batista fí
dão Rolando Jahnke. Ra- OS aparelhos que então

zeram na expectativa da
dicado há muitos entre foram os primeiros a a- I vinda de Jesus. Como o
nós, soube granjear um parecerem em nosso meio'

I 'salvador deveria encon
vasto circulo de amizade e se dedicava com mui-

! trar aqueles que coloca
c/ sua esposa e filhos e ta paciência para que I

vam nele toda esperançadestacou-se como compe- cada proprietário tivesse I de redenção, vida nova,
tente profissional, ser- a melhor imagem refle- I

man e i r a diferente
vindo às empresas 10- tida em sua tela. de se relacionar? João
,cais e montando negóci- 'Contribuiu também para Batista foi claro: mudem
os próprios que lhe de- que o leonismo tivesse

o seu coração. não sejam
ram prosperidade no meio projeção na Pérola do mesquinhos, não sejam in-ambienta em que vivia. Vale do Itapocu, ele

justos, amem-se uns aos OU
Fundador do Líons Clu- mesmo e seus liderados,' O dtros, E hoje? que e-
be, destacou-se nas fi- ocupavam um espaço no

vemos fazer? 'Descobrir
leiras do seu clube de / "maís antigo" para di- Jesus na pessoa do ír
serviço, onde galgou fundir Os seus ideais e mão. E isto se faz atravéstodos os cargos e atu- os serviços em prol da

de ações concretas, saín-
ando no desenvolvi- comunidade que ele ser- do dentro de sí mesmos:mento de nossà cidade viu com nnuíta dedica-

Participando das Nove-Modesto, jamais procu- ção, a coluna O QUE nas de Natal,·Grupos de
rau pata si a notoriedade VAI pELO LlONS. Rua, procurando seu lu-
e talvez fosse essa a mar- A sua vida foi um exem-

gar na comunidade. Não
ca que maís o dístínguíu plo digno de ser imita- deixe o Natal passar em
entre os seus semelhantes. do. Deixa em nosso meio branco: mexa-se!Ao acaso lembramos mas um vácuo difícil de ser CASAMENTOS: Neste
nossas lídes jornalísticas preenchido. Lá onde está sábado, dia 10, na Matriz:
a sua participação pes- estará acompanhando as 15h:;'O-carlos A. de Sou
soal no advento da tele- atividades da cidade que za/Maria de Souza, 16h30
visão em Jaraguä do Sul ele ajudou a construir. Marcelo Lux!Oldina Ei
e não foram poucas' as Ele não deixou de se- chenberg, 17h-Ademar
campanhas em que se guir os caminhos palmí- Zapella/Dulco do Prado
envolveu para que a Ihadoe pelos pioneiros,

e lSh-Ivn Venturi/Jo-retransmissão das TV's escolhendo os cominhos mcí da Rosa. Na Barra,fosse possível na região, maís difíceis para ehe- às 16h30-Dalmir Flores/
que abrange a Grande gar à vítörta. Maria Sueli Cardoso,Jaraguã, Sua atuação está a me- 16h45-Antonio Alves Pe-Um sem número de ve- recer a atenção de nos- reíra/Odeta, Gajdeczka,zes o saudoso Rolando sos legisladores pera 171úO-JuÍcinei' Guilguensubiu o morro da que seja perenizado na Oraci Dobrowolski,Boa Vista para,

.

sob memória do povo que 18h30-Gilson José Maes-
qualquer condição de ele tanto ajudou. tri/Célia Isberner e
tempo, ajustar os instru- Da imprensa jaraguaen- 20h15-Adilson de Souza/mentoe da complicada se a saudade. que o Rc-- Maria Silvana Franza.repetídora, especíelmen- lando Jahnke deixa e aos Na Igreja S. Crístovão,te depois das grandes familiares as expressões 17h3G-Márcio Stefani/tempestades que costu- do sentímento de pesar. Rosemari Richert .

MISSAS: Hoje, sábado,
às 17h30-N. Sra. de Fá
tima; 19hMatriz, S. Luiz
Gonzaga, S. Judas Tadeu
e S. Francisco e, às 19h30
'Santa Luzia. Domingo, às
7,9 e 19h, na Matriz.

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

bermudas e cordas.

Em frente à fábrica, - Alnplo. estacionamento.

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

. Questões de terras - acidentes de transito - in
ventários - cobranças e 'advocacia em gera�,

Rua r�inorrl() Rau, 86 - sala 4 Fone 72-2711

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'C'ORRBIO DO

�utollatizaçã'IO
M,eridiolal em JS
o Banco Meridional

vai
.

acelerar o programa
de âutomatização de sua

rede de agências, insta

h:tndo . o sístema "on
line" em mais de 77 ca

sas a partir deste mês.
Segundo o presidente do
Meridional Carlos Tadeu

Ag:i'ifoglio Vianna, o in

vestimento a ser feito
será de 625 mil OTNs, o

'que corresponde a 8 mil
OTNs por agência. A
SID Informétíoa e a Di

girede fornecerião os

equipamentos.
A previsão dó presi-

dente do banco estatal
é que esta etapa do pro
grama esteja concluída
até o final do primeiro
semestre. de 1989. E den
tre as !agências qus se

rão automatizadas, in

clui-se a de Jataguá do

Sul,. 'segundo informa

i;:ões do gerente, Dírneí
José Bernardo, que re

vela-se satisfeito com o

desempenho da a'gên(c)a
Iocal e que, a partir de
então, 'oferecerá servi

ços com maior rapidez e

comodidade para os. seus

clientes.

. Vende-se terreno

em Corupé. com área
dé 22.88ßm2, Com casa

em alvenaria em zo-

.na urbana. Tratar com

Sr. Wille pelo telefo
ne 0413 82-0370" das
12 às 14h ou das 18
às 22 horas.

v,

pova
� ," -"'1_--:--1-- .!.---
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Uma das soluções pare
o empresário nacional é
Instalar unidades nos

Nlvas tarifas de cOlsum·o de águ,a
o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

(SAMAE) de Jaraguã do Sul informa \:10s usuanos

que desde o dia lÇ estão em vigor as novas tarifas
de

.

consumo
.

e Serviços, os quaís sofreram aumento
de acordo COm Ia variação da URP. As tarifas de
consumo básico até 10in:;) passam para Cz$ 595,00,
até 20m3 Cz$ 2.266,00, Na categoria "A" Consuma \

Excedente, .são estes os novos preços: de 11 a 15m3,
Cz$ 103,00, de 16 a 20m3 Cz$ 127,00, de 21 a 25m3
Cz$ 177,00 de 26 a 30m3 Cz$ 251,00, acima de ::'Úm3

'

Cz$ 342,00. Na categoria "B" de 21 a 25m3 Cz$
178,00, de 26 a 30m3 Cz$ 299,00, de 31 a 60m::" Cz$
358,00, de 61 a 100:m,.3 388,00, de 101 a 1.000IÍl3 Cz$
407,00, de 1.001 ,a lO.OOOm::" Cz$ 417,00 e acima. de
10.QOßni3 Cz$ 429,00. As ligajções de água Com ramal
predial até 20mm de diâmetro Cz$ 12.263;00. As ta
xas de serviços são as seguintes: Mudança de Liga
ção até 2m Cz$ 2·835,00, Relígação de Água a Pedido
Cz$ 3.710,00. Aferição de Hidrômetro Cz$ 1.029,00,
Religação por Corte Cz$ 1./03,00, Mudança de Liga
Ç::ão na Rua Cz$ 9.157,00, Conserto de Hidrômetro Cz$
1.13�,00, Desligamento A Pedido Cz$ 1.569,00, vio
lai;ão do lacre em ligação Cortada Cz$ 14.492,00, Víc
lação do, Hidrômetro ViI\1r Hidrômetro Cz$ 14.492,00
e Consertos Diversos Cz$ 1.141.00.

NEVES ARTEFATOS DE MADEIRA SA.
CGCMF 84433440/0001-22

E.DITAI. DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas de
NEVES ARTEFATOS DE MADEIRA SA, para
se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA
ORDINÁRIA, no dia 15 de dezembro de 1988, às
9 horas, na sede social, à Rua Erwíno Menegottí.
712, na cid\lde de Jaraguä do Sul - SC, fim de
deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

19) Altéração da Denominação Social da em

prêsa;
29) Alteração do Objeto Social da empresa;
3°) Outros assuntos de ínteresse dia sociedade.

Jaraguá da Sul-SC, 29 de novembro de 1988.
João Batista Fnm

-

DIRETOR SUPERINTENDENTE

J�Jresas deveilluscar lilaS IIteroativ_s, diz EalOo
.

oi" exportadores ca- diretor-presidente. d,? países da Europa, prín-
tarínenses precisam en� Grupo WEG, de Jarágua cípalmente Portugal, OU

contrer aítemetíves de do Sul, Eggon João da fazer joínt-venturo com

mercado para fazer Iren- Silva, o. fim do sistema empresas estrangeiras, re-
te ao aumento do prote- geral de preferência. Se-' comenda Eggon João da

cíonísm., que deve 0- gundo este mecanismo, Silva.' Ele considera que
correr, a partir de 92, os países desenvolvídos a empresa pode fabricar

COm, a integração eco- dão preferência aos paí- no Brasil es componen-
nômíca da comunidade ses em desenvolvimento, tes que possuem maís :

européia. A unificação como O Brasil, na aquisi- mão-de-obra agregada.
pode trazer, segundo o ção de produtos, conce- produzindo fora Os equi

dendo isenção ou redu- pamentos maís sofistica-
ção da tarifa alfandegé- dos .. "A melhor alterna-
ria. tíva, contudo, não passa

pelas exportações, mas

pela distribuição da ren

da e o fortalecimento do
mercado interno", disse-

FISIOMEO
Fisioterapia e Reä,bm tação.Médica Ltda,

Atendimento especializado em recuperação
de fraturas, paralisias, reumatismo, problemas de
coluna, doenças neurológicas, asma e. bronquite.
CONvENJOS. Unímed.: Banco do Brasil, caixa
Econômica, Ipesc, Inamps e Acidente de Traba

lho
CORPO CÚNICO: Ora. RitJa - Fisioterapêu�a.,
Dra, Joice - Fisíoterapêuta, Dr. Francisco -

Médico Físiatra.
Rua Dr. WaldelÓiro Mazureehen s/n�, anexo ao

Hospital São José - Fone �2.1877 - Jaraguá do

Sul.....:.SC ..

II

II

CURSO SIGMA - SUPLETIVO DE 2� GRAU
Rua Pe. Pedro Franken, 145 - Jaraguá do Sul-SC

DIVULGAÇÄO
A Direção do Curso Divulga Calendário

de MATRfCULA:
.

LOCAL: Secretaria do Curso: Rua Pe. Franken,
145 .......... Centro - Jaraguá do Sul
Horário: das 13,30h às 17h
Escola Muníc , Albano Kanzler: Rua Lourenço
Kanzler, 177 _; Vila Lenzí - Jamguá 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,
3S 19 horas - .na Escola Muníc, Albano Kanz-
ler.

.

IDADE DO ALONO: Maiores de 18 anos ou 18

anos completos até o início das aulas.

DURAÇÄO DO CURSO: Um ano e melo para o

Curso completa. Se o aluno já cursou a la.

séríe [Núcleo]. levará te.penas Um Ano para con
cluír o 2.9 Grau.
DOCUMENTOS: � Registro Civil de nascímen

t6 OU casamento (xerox)
_:_ Carteira de Identidade, Título de Eleitor,

CPF. .

-

.

Certificado de Reservísta ou Alíst . Militar

(sexo masc.): Histórico Escolar de 1.9 grau (du-
as vias).

.'

- Comprovante de Trabalho (declaração <m

Firma) ..
_: Transferência completa para o aluno que já
cursou o Núcleo.

. '.
VALOR DA INSCRIÇÄO: .ces 7.000,00.
Ma�ores informações pelos Telefones: 72-2770
- no períod-, matutino: 72-0887 ."c-.

no periodo .

vespertino.
.-

SÁVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

I Advogados
Direito Civil _ Criminal _ Comercial.

Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço _ Mal. Deodoro, da Fonseca
n, 97 ., Sala I

Façg; a sua revisão· de férias
A Morettí, Jordan & �ciá� Ltda oferece aes seus clientes um desconto de 20% e outras vantagens.. nas.

<
',

revisões efetuadas durante todo o mês de novembro e dezembro.

�RANTA FÉRIAS TRANQUILAS.

) Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JCORREIO DO POVO

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

presas. ,

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

WaUer Luiz R'ibeirl

'Alexandre Dellagiustin'i Ba,rbosa
ADVOGADOS

.

Rua João Marcatto n? 13, 29 andar - sale 206,

Fone 72-2875 _ Edifício Domingos Ch.odiní -

· Jaraguá do Sul-SC.

,

Escritório 'Contábil' Garcia
CRC-SC sob n9 0015

- - Escritas fiscais e contábeis
- Imposto' de R.enda
- Registro de Micro-Empresa

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

DiáIIiUO'S
�

AIDS
_, 'I

.

loque"Fulano que amava cic ano, cic an

amava beltrana. beltrana qve amava .fulano de

tal. que morreu de- AIDS�'. É Q erobSlIlo des

cambado- moderno, liberal, prafe.ntex, d� tipo

"Iímão entrou na roda, ele passa de mao em

mão".
.

que depois de bem usado, ,e a,?usado, a

podrece, contamina «;lUtros e ao l�x� e la�ç�do.
Este desvio da prática sexual e, ínadmtssível

pelo Senhor, pois o sexo é somente pa�;a o. ca
sal (Mt 19:5). 'A pal'avi['� de ordem e: fUgI, d�
impureza". pois a imoralidade e um p�cado .con

trs Q próprio COfpO (I Cor 6: 18):, H� �oença�
que ,;:lã9 consequência da desobediencia �s nor

·

mas 'estabelecidas por Deus. A AIDS e uma

delas. A' Bíblia diz que os praucentes do "les
bíanísmo e do homosexuelísmo _

recebenam e�
·

si mesmos \1 merecida pumçao . do seu erro

(Rom 1 :26,27; Hb 13:4).
.

'Quando o homem despreza conhecer a

Deus (RQm 1 :28) e vive escravizado por su�s
místíficeções (Mt 1�:19), há de ter uma me�tah
dade . desregrada e imunda, estando o camínho

escancarado para a prática de coisas inconve-
· níentes,

..
,-

Pare muitos a palavra de Deus é ultra-

· passada, mas isso não tira sua veracidade e

modernidade .. Esta sabedoria humana é loucura

pata Deus.'· nada vale (Rom 1 :22 e I Cor

1:20).,
Mas como o homem é lívre para esco-

.Iher seu modo de vida, Deus não lhe impõe
Seu modelo: m\1S chama-lhe a atenção do peri
go Ga desobediência: "Sabei que o vosso peca
do, vos há de achar" (Núm. 32:23). Há os ai

déticos que' nunca se prostituíram �as foram,

contaminados por outras razões. porem, os que
cometeram torpeza podem receber O' perdão
de Deus por meio da purificação do sangue de

Cristo, (I Jo 1:7, 9), mediante confissão since

ra a Deus. Um combate eficaz à esta opidemíaI
. maldita .� o l'�iÃO A PROSTITUIÇÃO, o NÃO às

DR.oGAS;, � �NÃ.o ao HOMOSS.E:XUAUSMO, o.
. NÃO! à ;!;RRESPONSABIUDADB. .

.

3i" �.' , ,,' " 'Elsa Carlos Madke
'--------------------_..

.

Empresas do Estado devei jnvestir USS. 6.20. mUhões

II

As 24 maiores empre
sas catarínenses

, investi
rão nos próximos dois
anos, o equivalente a

US$ 620 milhões (:)'68
bilhões de cruzados) na

renovação de seu par
que fabril. Deste percen
tual, 61% serão aplicados
por apenas 10 empresas
do ramo têxtil (US$ 403
milhões), revelou levan
tamento feito pelo ....

BRDE; Estes dados estão
sendo apteS'entarlos pelo
banco de fomento à co
missão do BID, qU8 e�tá

A demanda por essa

linha de crédito, no Es
tado, chegou a US$ 145

milhões (86 bilhões de

cruzados). apurou o es

tudo do BRDE, enquanto
no Rio Grande do Sul

em Santa Catarina tra

tando da concessão de
uma linha especial de
crédito no valer de US$
100 milhões, destinada ao

fínancíament., ríe com

ponentes importados
(máquinas e. equípamen
tos) .

ficou somente US$ 10
milhões e no Psrané US$
40 milhões.

.

"Apesar da
crise econômica, OS em-

. presäríos de Santa Ca
tarina estã.o investindo
num ritmo bem superíor
aos demais Estados do
Sul", disse o presidente
do banco, Edgar Mace
do, observando que a

maior preocupaçãQ' do
setor, atualmente, é man

ter sua competividade
nó mercado internado
nal apostando na . reno

vação tecnológíoa ,

I,

II
"

---------------__------�I--------------------------------------------

I!

0303 -- Divisão de Serviços Gerais
0303.0:;;010212.009 - Manutenção da Divisão de Serviços Gerpis
303 . 04 - 3. 1 . 3 . 1 - Remuneração de Serviços

.

Pessoais " , � Cz$ 100.000,00
303.05 - ']. 1 .3.2 ._ Outros Serviços e Encargos Cz$ 500.000,00
0303.03010212.010 - Manutenção da Assessoria de Imprensa
303. 13 - ']. 1 .2. O _:_ Material de Consumo Cz$ 200.000,00
0501 - Divisão de Saúde e Assistência Social
0501.15814872.027 - Manutenção dos Serviços de Assistência
501.23 - 3.1.2.0 >- Material de-Consumo Cz$ 500,000,00
501 � 24 - 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos Cz$ 1.000-.000,00
0101 -- Divisão de Obras
0101.16915151.012 -- Pavimentação de Ruas
101.13 - 4.1.1.0 - Ob:r.as e Instalações Cz$ 8.000.000,00
0703 ....,... Divisão de Serviços Urbanos
0103.16915752.046 - �anute�ção dos Serviços
Relativos a Vias Urbanas
103.04 - 3.1. 1. 1 - Pessoal Civil Cz$ 1.000.000,00
0802 _.:. Divisão' de Serviços Públicos
0802.06301172 048 - Convênio com a Secretaria
de Segurança PÚbl'ica
802.01 - 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos Cz$
0802. 10600212.049 .......... M\1nutenção dos Serviços
Públicos -

802.04 - 3. 1 .2. O - Material de Consumo ; Cz$ 4.500.000,00,
TOTAL Cz$ 16.550.000,00'
Art. 2.9 - .o recurso para abertura do presente crédito su

plementar correrá por conta do ';Excesso Provável de Arrecadação".
a verifi:car-se no decorrer do mês de Novembro de 1988.

.
.

Art 3,9 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Estado De Santa Catarina
PrefeJtura l\1uniçipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N.t} 1.806/88
Suplementa dotações do orçamento vigente.

O PREPE;ITO �UNICIPAL DE' JARAGUA DO SUL, no uso

das atribuições que lhe são conferidas e com base na Lei Municipal
N.9 1.151/nt dc 1.9 de dezembro de 1981;

DECREfA:

Art. 1.'9 - Fíoa aberto um crédito' suplementar no valor de
Cz$ 16.550.000,00 (Dezesseis milhões, quinhentos e cinquenta mil cru-

zados)' para reforço dos programas e verbas abaixo discriminados,
constantes do Orçamento vigente, a saber:

_

750.000,00

II

Jaraguã do Sul. 29 de novembro de 1988.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

PEDRA LUCIANA KONE'LL
SEle'l'ß�á-ria de Adminisitração e Finanças" ,-t �I '1-' ,
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CORREIO DO POVO
Fundação: 10 dg Maio de 1919

CGC 84.436.591/0001-34
Diretor: EugêD.� Victor Scbmöckel.

Jorn, Prof. ORT-SC n.9 129 e Dir. Empresa
Jornalística n.? 20. �mbl;'o Ef�tivo do last.
Histórico � Geográfico de SC. Redator: FJ.á.vl0
JO$é Brugnago - ORT/SC n.? 214. Repórter:
Vl'"onne A. S. Gonçalves - ORT/SC n.<! 219.

R��açãº, Administração e Publicidade: Rua

C�l. Procópio Gomes de Oliveira n.? 290

�ixa Postal 19 - Telefone (0473) n{)091 -

89,.2aO - Iaraguá do Sul Santa Catarina.
. Iihpre,so nas oficinas da OrlliID1zi,lção Contábil

"A Comercial" S/C Ltdà.
Assinatura para Jaraguê do Sul . Cz$. :).000,00
Assinatura Semestral . . .. Cz$ 2.000,00
Assinaturas Outras Cidades '. Cz$ 3.500,00
NÚmero Avulso Cz$, 100,00

.

Número Atrasado Cz$ 140,00
Representantes credencíados: Bruvê Veíc. Co

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

ASSOCIADO A ADJORIjSC E ABRAJORI

Relojoaria AV'ENIDA
As maís finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, víolões, troféus,
medalhas e artigos de prataria' estão DI

RELOJOARIA AVENIDA

N. Marechal e aa Get6Uo Varpa
s: :

�;:;.::JiJ..J:..-::-==, VIAÇAO CANARINHO LIDA,

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca 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], TUb,os de Concreto.
, Tubos de polietlleno (mangueira preta).
Fábrlc&: Rua Jolnvllle, 1016 _ Fone 72·1101

Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99

F"qe ]2-0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

f HORA DE BRILH.AR

Lanznaster
Jóias, relógios, aliancas ,.,

presentes finos é com a I:OVt

LANZNASTl'R
Marechal Deodoro, 391 _ JdT1gUt do Sul.

Rua CeI. Procópio Gomes 290· fone 12 - 009:1
Jaraauá do Sul - SC

Org.Cont."I Comercial"S/C LIda.
CORREIO, DO POVO
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"A História de noa ..te bio pode ficar só na saudade".
O Passado só é Impol1aDte se o seu tempo foi bem empregado.

-_..... "",·,'tr sau:.

-

CONFIRA A HISTORIA .... Barão de ltapocu

••. HA 40 ANOS
- Em 1948, o vereador dr.

Arquimedes Dantas, de saudosa me

mória, apresentava à Mesa da Câ
mara Municipal, requerimento solici
tando que o expedíente da Casa fos
se publicado no jornal "Correio do
Povo", mediante preço previamente
aprovado, o que foi aprovado por
unanimidade' dos vereadoras presen
tes: dr, Luiz de Souza, dr. Arquime
des Dantas, Max Thíeme Júnior, Au
gusto S\:ir�i, Luiz Maes, Otaviano Tis
sí, Frederico Curt Alberto Vasel, Jo
ão Lúcio da Costa, Albrecht Gumz e

Willy Germano Gessner.
- Nas reuniões ordinárias de

2, 3, 5 e 8 de novembro, da Câmara

de Vereadores de Jaraguá, os repre
sentantes acima mencionados ouviam

a palavra do Ver. João Lúcio que
.

faLava sobre a data de 29 de outu

bro, a secretaria recebia do Prefeito
Waldemar Grubbe, projeto de Ieí,
dando a uma das vias públicas da
cidade o nome de 29 de outubro, a

provava o envio de expedíente ao·

sr . Presidente da República e ao Mi

�tro da Guerra, sobre o assunto,

expedia ofícios aos srs . Deputados
Federais e Senadores, remetendo có

pia do projeto de lei da Comissão
"Pró Anistia Geral" de S. Catarina
e congratulações da Assembléia Le

gíslatíva pelo restabelecimento das
imunidades parlámentares aos verea

dores pela resolução do Senado Fe

deral.
... HA 30 ANOS
- Em 1958, o Cél. Mindelo e

ra o presidente 'da COFAP (uma co

missão de abastecimento e preços]
algo com essas que ainda se cha
mam de Sunab que incomodam mui
to e não resolvem nada. Pois, o pre
sidente daquele . órgão, durante a sua

estada na
. Europa, realizou uma pes

quisa sobre o custo da vida. Nos

países vísítados. ele distribuiu um

questionário, em francês e inglês" vi

sando assim obter dados sobre o pro
blema dos preços. Num de seus í
tens, perguntava o presidente da
COFAP se "a lei da oferta e da pro
cura desempenha algum papel na fi

xação dos preços de venda ao pú
blico para os diferentes gêneros",
Se a pergunta tivesse sido feita por
por um" dos botocudos,' desses que
habitavam o Jaraguã no tempo da
descoberta, ainda bem, mas ser ino

centemente Iormulada por alguém
que tem. a seu cargo o controle de
preços num país inteiro, aí o assun

to. com a 'licença da má palavra vi
rava escândalo, no .duro .

- Comentava-se 'a paralízacão
das obras do novo hospital S310 Jo
sé, por falta de recursos, e os em

préstimos' - não se tratava de doa
'ções a serem angariados seriam gti
rantídos por cautelas oficiais, sorte
áveisi anualmente, em número e pro
porção às rendas do exercício. Hoje,
o antigo, "São José" é o Jaraguá' p

homens se esforçam pela sua am-

plíação ,

HA,20 ANOS
-' Em 1968, o Pe , Odilo Er-

hardt, natural de S. Martinho, Mun ,

Tubarão, coadjutor da Paróquia de

5älo Sebastião, PQr 2 anos, recebia

grandes homenagens, pela sua despe
dida, ele que iria exercer seu novo

apostolado no Mun. de Tandaré Mi-'

rim, no Estado do Maranhão. Além
da palavra do Vigário Pe , Blemar
Scheid, a despedída teve a participa
ção do CoI. Divina Providência, Grê.

mio da Juventude, Grupo Esc. Ab
don Batista, Ginásio Normal Leonor

de Souza,' Ação Social, os Canari

nhos e alunos do.Ginásio S. Luís,

Grêmio da Juventude Jaraguaense,
Equipe Comarcal de Catequese e'

Professores, o Clube Mirim Prima

vera e Clube Vocacional Anchieta.
A imprensa Iocaí registrava o Ia

to .

- A Miss
.

Jaraguá ,_ srte ,

Iolaní Marquardt. filha de Gerhard

Artbur Marquardt colhia mais um

título, com o seu comparecimento
aos festejos do Xl Festival 'do Mate,
na cidade peranaense de Lapa. Na

quela ocasião, segundo o diretor do
"Jornal d\1 Lapa", sr , Alcey M.

Bley. '{oi uma 'surpresa a príesença
da Miss Jaragué do Sul no congresso
que reuniu Os ervateiros dos três es

tados sulinos, recebendo o título de
Princesa do Mate de Santa Cata-
rína.

o Baependi comemorava o

seu 62. Cl ano de fundecão e os só·

cios marchavam parta, as homena
gens ao Rei Wilhelm Lauíer e Frít-
zí Fiedler, rei e rai.nha do bolão,
festivamente comemorado. O novo

Rei seria Amo Henschel e os cava

lheiros Silvino Baratte e Alberto
Neumann e a Rainha seria Yalva
Fischer Martins e as princesas Lyra
Gaulka ,e Inge Mahnke Barato. Au
toridades presentes: José Elias Gíu
liari, repres. da CBD João Hav:elan
ge. Pedro Lopes, Milton Stange, Os

ny Mello, Amauri Piazera e repre
sentantes das Rádios Colon, Jaraguä
e Mírador ,

c O R R E IOD O P O ve
-,-_

J:ARAGUÁ DO' SUL JSC), DE 10 A. '16 DE DEZEMBRo DE 1988

, I
,

.

HA 15 ANOS
- Em 1913, na passada sema

na se dizia que o Senta Pua era tri

campeão d.e bolão do Elaependi.
Mas os campeões queriam maís do

que a simples menção do ga!Ilho da

taça defínitiva. Então a imprensa
falou: "esquecemos de mencionar os

cobrões que contribuiram 'para a

granda vitória:· Luiz Carlos Rístow.
dr.' Ivo Kautmenn-e Ingo Fallgatter
- dr. Jacaré. O bom. ,�

- A prefeitura fazia diaria-
mente levantamento do comporta
mento do tempo . De Janeiro a Ou
tubro173 eram anotados estatístlca
mente 61 dias' chuvosos, 103 días nu

blados e,:- \,3,9,"cliÇl.s de sol. tottaiizando
304 dias.;, \ ";,;'No. mês de setembio/ T:;
er.am anotados 6 di:as de chuva, 19
nublados e 5 de sol.

.--)
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CORREIO DO pOVO

I Confecções Sueli Lida

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 e na

Rua Reínoldo Rau, 530 ..:_ Jara�á do. Sul - Sç

ARTIGOS DE FABRICAÇÃO PRÚPRIA,

A

Clínica. Velerinária
SCHWElTZER

.

�
,. DR. W A L DEM A R

.

S C H W E I'T Z E R

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

Rua Joínvnte, n9 1.178 (em frente ao. Supermercado. Breithaupt)
Fone 72 .3268 - JaraRuá do. Sul _ Santa Catarina

Marcenaria São José.'
. �

Portas e Janelas de Madeira
de Prlmeirissima. Qualidade

Paça.nos uma visita

Persianas José Emmendoerfer
Rua Jacob Buck, 46 (ao. lado. do. Bradescol

o.u

consulte-nos pelo. Fone: 72-0247

Climax Magazine

Imérica Latina Compan�ia de Seaur.n
Fundada em 1887

Há maís de um século:
Nosso prêmio é sua confiança

. RESIDENCIAL TOTAL
O seguro total da sua residência.
Treze coberturas em uma só apólice, garantem os riscos de .mcêndio,
tumultos. desmoronamento, roubo, vendaval, desentulho, responsebili
dade civil, aluguel, despesas com mudança, dinheiro, despesas extra
ordinárias, e air-da morte, invalidez e assistência médica causades por
acidente a05 seus empregados domésticos.
Consulte nosso representante:

JUIZO DE DIREITO
DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

E;DITAL DE CITAÇÄO

TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFANTIL

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

Guaramlrim _ Rua 28 de :

Azosto, 1.334 _ F:.mC' 73-0259

Corretora de Seguros A. Garcia LIda.

O Doutor Carlps Alb�rto da Ro.cha, Juiz de Di

reíto da Comarca de Jaraguá dOi Sul, Estad� de
Santa Catarína, na rorma da Lei �tc....... ..

PAZ SABER q. todos quantos o presente edí
-tal da citação ·virem ou dele conhecimento. ti
verem, especialmente, HERDEIROS DE LEOPOL-

.. DO REINER, com o prazo de 20 días, que tra-
· mitam neste Juizo e Cartório da 1!). vara, os autos
de n'" 11. 861/88 da ação. de Retificação de
Área, requerida par ÁUREA MüLLER GRüBSA,
através de seu procurador'Dr. Raul 'I'avares dá

· Cunha �llo, com petição iniciar 'com Ó seguinte'
teor: - Bxmo. Sr. D( Juiz de Direito da Vara

.

Cível da Comarca de Jaraguã do Sul-Se. Áurea
Müller Grubbe, brasileira, viúva. serventuária
da Justiça nesta Comarca, residente e domícília
da à Rua Arthur Müller' n? 78, nesta cidade
vem com base no art- 21:)' e �iágrafos da Lei n?
6.015 de 3.1 de Dezembro de 1973, requerer seja
lhe deferida a presente RETIFICAÇÃO DE Á
REAS, pelos fundàmentoe de fato de direito que
passa adiante a expor: A requerente é legítima
senhom e possuidora d� dois imóveis, constituí
dos ambos de terren-, e edificações. sobre eles
construídas,

.

matriculados, respectivamente, no

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

13.337 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 áreas de
236,55m2 na primeira matricula e 168,50m2 na

segunda. A omissão destas áreas deve-se ao fa
ta de que 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 maís àe anos, era

atravessada por um córrego, d� há' muito entu
bado e canalizado, desta forma os confrontan-

·

tes permanecem os mesmos e não fazem qual-
· quer objeção à regulari�ção das matrículas em

questão. Por isso a requerente, afirma na for
ma do art , 213, caput, da Lei dos Registros Pú
blicos, que a presente retííícação não acarreta
rá, qualquer prejuízo a terceiros'. Ante o expos
to, pede e requer a Citação por Edital dos re�·
queridos, para qua no prazo de 10 dias respon
dam aos termos da presente. querendo, sob pe
na de revelia, após o que seja concedido. Dá
se a presente o valor de Cz$ 10.000,00 (dez
mil cruzados). E, para que chegue ao çonhecí
ment., de todos e em especial aos HERDEIROS
DE LEOPOLDO REINER, foi expedido o presen
te edital COm o prazo de 20 días. .Iícando os

mesmos citados, para contestar a presente no

prazo de 10 días, sob pena de serem tidos co
mo verdadeiros os fatos alegados pela reque
rente. Dado e passado nesta cidade de Jara
guá do Sul, aos 09. 11 .88. Eu Bruno Winter, Es
vrivão o Subscrevtv-+

R. Exp. Gumercindo da Silva, 90 1 Q andar - sala 02 Fone: 72-1788
�,,"""" � ��W·� •

CARLOS ALBERTO DA ROCHA

Juiz de Direito da la. Vara

F
O respeitomútuo é o canúnho do entendimento e dabusca de conquistas comuns.

,IJ,'� 'U,,- 'iJodSu"
Vamos construir e

p.reservar
a nossa Jaraguá do S.�• .mais.humana e acolhedora.

A Weg. tem orgulho do desempenho de seus colaboradorese do trabalho da gente ordeira de
Jaraguá do Sul. Por isso ajuda,l:lospitais, creches, entidãdes fílantrõpícas, colaborando para
que a cidade mantenha suas tra'diçõeS-:

� \ Iiiiie�en,.umol'ffIfI,JÁI(I � 1 m
11 J" � WEG E SEUS COl A '30RADOAES'
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disputa do título. O se
tafogo .era "a equíps
maís regular até então da
COJl'd Tupy, Ä perda dá
vaga

.

e consequentemen
te . da possibilídade

-

de
disputar o título foi
bastante sentida.

CO,R,REIO D.o .ove
--

J'ARAGUADOSUL(SC),DEI0A16DEDEZEMBRODE1988
-
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�lIpaflf dá O IIlule ae Garibaldi na 2a. Divisão. 80lal090 lica. le'ra
Ponte Preta ,e Garibaldi esportivos voltam suas

entram '. em. campo às atenções para a partida
16h30min deste domingo, decisiva, que será trans
dia 1 L para decidir o mitida pela 'Rádio Jara

título do Oampeonato guá� :Alo' Jintal sei:á en.,

da 2a. Divisão de Ama- tregue a equipe vence

dores da Liga Jaraguaen- dora 9 Troféu 1/ Fogaça-
se 'de Futebol. Na prí- Schuster",
meíra partida da fuge fí- Pela categoria de as

nal, o Grêmio Garibaldi pírantes, Amizade e

derrotou a Ponte Preta João Pessoa empataram \i

por 3 a 1 e, .para obter 1 gol � voltam à campo
o título, basta um sim- domingo para decidir o

ICi®piêos ]

"

,.A Sociedade Ouro Verde, de Bananal do Sul,
venceu, tanto individual como coletivamente. a

primeira rodada da Ia. Festa Municipal de Tiro-Rei

de Guaramirim, qUe envolve. além da Ouro Verde,

as Sociedpades Diana, Comercial e Catarinense- A

rodada ínaugural deu-se na SER,. em Jacu-Acu e

neste dia 11 de dezembro, as competições desenvol
ver-se';;ãa na Sociedade Ouro Verde. A" próxima, día
1;5 de janeiro, será n\i Soco Catarínense. do Brüder
thal,
.

,

. A Weg Motores, oom a sua equípe de futebol
suíço, está partícípando em Curitiba (de g Jt 11),
dos Jogos Sul-Brasíleíros de Integração- Sesíana, com

i�letas ,indús'U'iários gaúchos, catarinenses e para
naenses. A abertura aconteceu às 19h de ontem, sex·
ta-feira, no Clube do Trabalhador, no Boqueirão.
'.: . O 9<? Campeonato Municipal de Futebol de Salão

da CME de Guaramirim foi encerrado sexta-feira.
dia 2 de dezembro, no Ginásio Rodolfo Jahn. Em
disputa do terceiro lugar. M\lrcellus Malhas 4 x 3

Zonta e, na disputa do título. ARG 5 x 4 Poço Gran
de. A campeã foi a ARG, vice Poço Grande, 39/49

,lugares, Marcelus e Zonta.
.

:' . A 3d. Volta Ciclistica Internacional do Brasil,

prevista para acontecer entre os dias 8 e 16 de abril
do ano que vem, será sediada. em Blumenau e Joín
vílle- com a presença de 11 equipes brasileiras e

representantes de 10 países. Estão previstas' passa-
'

gens pelo município do Vale do Itapocu.
.

,

. O Conselho Desportivo Sesiano, encerrou na sex

. ta-feira as. suas 'atividades do ano, que foram inten

sas, com uma confraternízação junto ao Centro Es-

portivo do Sesi.

Defenda o seu patrimônio contra smístros, pre-
"

venlndo-se. Estamos as suas ordenst

Exlinbrás
Comêrcío e recarga de extintores em geral

,

,

Rua Joinville n.? 2;176 - Fone 72-1826

Jaraguá do Sul/Se.

BOTAFOGO FICA· FO
RA
A Super Copa de ,Fu

tebol "50 Anos Tupy"
será decidida entre Es
tiva e Atlético. ambas
de São Francisco do Sul.
O Estiva venceu domin

go o operário (J'vfafra1
por 2 a 1 e o sotarogo.
que perdera na partida
anterior, ganhou no tem-

Senta Pua� encer

ra anl esportivo
Realizou-se no día L<? do
corrente. nas dependên
cias do C· A. Baependí
a cerimônia de encerra

mento do ano esportivo
da veterana agremiação
ide boliche d\iS 6as. fei
ras - SENTA PUA, sob
a presidência do bolonis
ta Antonio Berns ,

Além do relatório de a

tividades e das saudações
aos convidados que lá
se fizeram presente. o o

rador . Renato Trapp dis
se dos motivos do jan
tar festivo com as espo
sas, conclamando a to
dos para no próximo ano
transformã-lo num clube
atuante, homenageando

.

ao bolonísta Luiz Ris-
tow. Durante o jantar
usou da palavra ainda o

bolonísta Marcos. com

plementando palavras do
orador que lhe antece
deu.
Após o jantar deu-sr, a

. eleição da r..ova diretoria
que recaiu nos bolonístas
NORBERTO ENKE, como

Presidente e CECILlO,
MUELLER, como Vice,
tendo sido nomeado pelo
novo presidente o bolo
nista OSMAR KÁNZLER,
como tesoureiro. Os de
maís membros da direto
ria sel1ão conhecidos no

começo de março/Bê.
quando o novo presiden
te apresentará o plano
de trabalho. Em segui
da deu-se "a distrlbuição
de presentes às espoc as
dos bolonístas .

po ' normal do Atlético

por 2 a 1, na prorroga
ção houve empate

.

sem

gols e, na disputa de

penalidades. a fatalidade:

perdeu 5 a 4.
Este resultado tirou a

equipe jaraguaense du

Por' falar em Vôo Livre,
Por íntermédí., do sr .

. Márcio Mielke, presiden
te do Jaragué Clube de
Vôo Livre. recebemos
cópias xerográficas .

da

'capa e das págs , 31 a

33 da revista alemã
DRACHENFLIEGER. rela
tivo ao mês de outubro
de 1988.

Na referida revista está
inserida uma interessan
tissíma reportagem de
Sbefan Muehleísen. sob a

epígrafe Zum Fliegen in

den Sueden Brasiliens

(para voar no sul do

Brasil) SOAREN MIT
DEN URUBU-GEIERN
(tal e. qual como os uru

bus). contendo cinco fo
tos colhidas aqui em Ja
raguá do Sul e em Flo

rianópolis e um mapa
para situar o estado bar

riga-verde no contexto
dos quatro estados do
sul e as distâncias para
se alcançar do Rio e

S. Paulo para aqueles
interessados aíemães que
queiram deixar a neve

no período de dezembro
e fevereiro '8 enfrentar
algumas temperaturas do
nosso alto ·verão.
Muehleisen dá todas as

coordenadas para esse

tipo de vôo na Ilha de
Santa Catarina com o

Morro da Cruz e a ram:

pa na Lagoa da Con
ceição e seus locais pa
ra aterrisar. a costa
brasileira e a Serra do
Mar até o Rio de Janei
ro, la amizade fácil com

os pilotos bresileiros que
ele julga difícil entre os

semelhantes nos Alpes,
as rampas de Tijuca��
Canelinha com 650m .•

'

o

Morro Azul de Pomero
de com 7501Íl .• o Mörr�'
da Antena de Jaraguá
do Sul com 850m., onde
ele sublinha corria 10C\i

lidades densamente habi
tadas por descendentes
alemães, com até 150 a:'
nos de existência.
Entre' as escolas pera
vôo livre estão anotadas
as do CONDOR, IÇARO,
AEROBRAS e DEDALO,
destacando esta última
escola para contatos com

Ricardo. Dá, também,
referências para con1\1-
tos com Antonio Wein
furter. em Joinville, Nel
son Testoni. 'ern Blume
nau e Carlos Pradi. nes

ta cidade.

A reportagem tenta trans

mitir aos muitos leitores
alemães as delícias desse
esporte em Santa Cata
rina. especialmente na

costa barriga-verde, as

paisagens com o seu e

xuberante verde, as du
nas de Florianópolis, as

possibilidades de vôos
qua alcançam altitudes
,entre 700 a 1500 me
tros a distância de \it0
25 quilômetros, levando

horas e mais horas de
vôOs tranqüilos sobre

panoramas inesquecíveis
aos olhos daqueles que
ainda não conhecem es

t'a parte do continente
sul americano.
E mais uma forma de di
vulgar o Estado de San
ta Catarina na grande
imprensa européia,

'CORREIO DO POYO' 12-0091
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Is Inalações de Flávio José
Aguarda-se, para a proxima semana, a

divulgação, pelo prefeito eleito Ivo Konell, do seu

secretariado; A bolsa de especulaçõe� aponta vários

nomes. Para a Secretaría da Educação, o Innão Fre

derico Unterberger. ex-diretor do Colégio São Luis
é cogitado;' à Secretaria de Admínístração e Finan
ças Anterior Galvan (intimo de Konell)

-

e, pera a

Ch�fia de Gabinete-;-Fedra Konell.

-';- A Secretaria de Saúde e Bem-Estar So·

cíal Dr. Amaro Ximenes Ir., Dr. Orlando Benardí

nho ou Dr. Edson Schulz (que era comentado para
ser candídato a. více-preíeíto de Ivo); para Obras e

VlaçãQ, deve permanecer, segundo especula-se, '

.

A·

fonsó Píazera Neto; Aristides Panstein seria rema

nejado à Secretaria de Serviços Públicos e Osmar

Günther, à Secretaria de Planejamento.
+-. - A Cultura, ESPorte e Turismo poderá

deixar de ser Secretaria e passar 'a Fundação e o

nome para dirigi-la é de Balduínn Raulino. qua as

sim teria condições de exercer o mandato
.

de verea

dor; da mesma forma, Alvaro Rosá é provável que
permaneça na Câmara e assuma uma Chefia de Di

visão. A Sra. Cecilia Konen poderá exercer função
na área de bem-estar social, ventila-se.

�"-,, ,E-.npresários díscutíram, .esta .
semana,

preocupados, o Plano Diretor e a possibilidade do

mesmo ser aprovado, a toque de caixa, na ,próxima
semana. Armaram um lobby e foram conversar com

o prefeito Durval Vasel para retirar o projeto. Este,

encamínhou-cs à Câmara, onde poderão ser feitas as

alterações devidas. Mas pelo visto, os projetos so

mente serão analisades ano que vem.
'

-. --.- Uma guerra surda foi armada na luta

pela presidência da Câmara. Pelo menos cinco can

didatos surgiram: Adernar Winter.. Balduíno Raulíno.

Luiz Alberto Oechsler, Almíro Farias Filho e Heinz '

Raeder. Os nomes mais íortes seriam os de Winter

e Balduíno. que não abrem mão da pretensão. E

pode haver composição com os partidos minoritários,
tanto. um como outro, pelo poder.

, -. - A Câmara fixou em 600 OTNs men

sais, o subsidio e a verba de representação do pre

feito eleito Ivo KonelI para os próximos quatro a

nos e 150 OTNs ao vtee-preíeíto, a titulo de verba

de representação. A remuneração des vereadores

para 1989/1993, obedecerá os mesmos parâmetros, ou

seja, 4% da receita. efetivamente - arrecadada OU até

20% da remuneração dos deputados.
-.

- o President� da Câmara, além da re

muneração, receberá mais cinquenta por cento de
.

verba de representação. Calcula-sa que pelo com

portamento da arrecadação de Jeraguä elo Sul; que
cada vereador passe a receber, em janeiro, maís de

.

Cz$ 700 mil mensais. O novo prefeito, ,pela OIN
atual, deverá receber Cz$ 2,8 milhões, maior do que
por exemplo, Ioinvilla e igual ao do Blumenau.

-.;_ Em Corupá,
.

o novo prefeito Ernesto

Felipe Blunk está uma arara com os vereadores, que
reduziram os vencimentos do prefeito em 34%. Mel"
chert recebe hoje Cz$ 1.069.200,,00, mas Blank vai

receber somente Cz$ 750 mil. Atribui o íato are·

vanche politica. Blunk vai receber no dia 15 a im'

prensa regional, às 20h, para um encontro de con

iraternização e' estreitamento de. relações.
-.- A tmnsição administrativa transcorre

se sem problemas nos municípios da região. Até

porque a alternância de poder acontece' somente

em Guaramirirn, onde o PDS cede lugar ao PMDB
l1\i Prefeitura, él partir de 1.9 lie janeiro. )á está-se
tratandcl da transmissäo de cargos e da eleição das

novas mesas diretoras dias Câmaras, que também se

renovarão, iniciando a Legislatura 89/93.

cAftSASSB
Energia tom gosto de café.

L •...... �.. �

UNER . aullriza cllslruçãO da
.

ritula na 81-280
mente da Prefeitura Mu
nicipal de- Jaraguá do
Sul. As obras deverão
iniciar somente no pró.
xímo ano, junto com a

rótula na dJ.beceira da
ponte Abdon Batista.

O Departamento Na
cional de Estradas de

Rodagem autorizou a

construção da rÓtula na

BR·280 na altura do Par

que Febril Weg II com

raio diminuído, segundo
o projeto elaborado pela
Secretaria de Planeja- A Comissão Municipal

Entidades da região ganham verbas
o -deputadn Adernar

Duwe trouxe, há. pouco,
cerca de Cz$ 6 milhões
a. diversas prefeituras
da região e está entre

gando diversos cheques
a entidades educacionais
e assistenciais, assim
como a municípios. A
Prefeitura de Pomerode
recebeu Cz$ ' .

'::J'. 226 . 000,00, a Creche
Nossa -Senhora de páti
m\l Cz$ 1.320.000,00 e a.

Creche Institucional Pa

róquia Evangélica Rio
do Testo Cz$ 540 mil,
,todas de Pomerode.· A
Ação Social de Corupä

Dia do Engenheiro
A Associação dos

Engenheiros e Arquí
teos de JaJ:aguá do
Sul, no transcorrer da

data comemorativa
dos profissionais de

engenharia - día- 11

de dezembro - aproo
veíta o ensejo para
parabenizar todos os

seus associados e de-
.

I

maís engenheiros.
Agradecemos a ade

são dos novos cole

gas, principalmente
nesta fase de conso

lidação da construção
da sede dr...s protíssío
naís liberais.

.

I '�����!i�FÖ���!�7�.& R. Bxp, Antonio C. Perreíra, n' 60ENGETEC
.

V
. ALUGA:
t- �ala comercial, 420m2, Rua Venâncio

da S. Porto, esquina José Emmendoerfer.
Sala comercial, rua .Ióinville .

- Apartamento
rua João J. Ayroso n.? 234.

VENDE:
Terreno 420m2, Loteamento Flávio II, va

lor 626 OTNs. No Rio Molha, ároo rural,
83 . 000m2 . Valor Cz$ 1. 700 . OOO,OO! Lotes: rua

José Emmendoerfer, 850 orr«, Apartamento
EdiL Miner c/2 quartos -e Preço 3.000 OTNs.
Casa mista, rua Piçarras, centro, valor :3.000
OTNs. Casa alvenaria, rua José Menegotti.
preço 5.000 OINs. Sitio propriedade rural em

Nereu Ramos c/ casa, galpões, gado, cavalo, to
batta e outros equipamentos. Pastagem para 12
mil cabeças cl cerca alétrica. Benanal e áre'd.
de mato fechado e tanques de peixes.

foi contemplada
Cz$ 1.179.800,00.
A Prefeitura de P�ça["

!\is recebeu Cz$ .

1 .488.000,00 e, em Jara
guá do Sul, a Ação So
cial foi beneficiada com

Cz$ 2 milhões, a APP
da Escola Angelo Moret
ti (Nereu Ramos) com

Cz$ 20 mil e a Prefeítu-
1\1 de Jaraguã C2;$ .....
4.410.000,00.. A pref'eí
tura de Guaramirim fo
ram destinados Cz$ ...

1. 431. 800,00.'
.

com

de Trânsito, entre ou

tros assuntos discutidos,
aprovou a colocação de
divisores físicos na rua

Jorge C2;erniewicz,' para
controlar a excessiva
velocidade, em trechos
até a altura do Doering.
Os divisores implanta.
das na BR�280 foram
muito bem recebidos pe
la comunidade, pela
segurança 'lUe o tráfego
passou \l oferecer.

E a Delegecía de Po
Iícia da Comarca, emseu
relatóri-, de acidentes
de trânsito, revelado pe
lo delegedo Dr. Wandel
lei José Alves da Silva,
mostra a ocorrência de
28 acidentes sem

.

vítí-
mas e '6 .com vítimas du
rante o mês de outubro e,

durante novembro, 22
sem vítimas e 6 Com' ví
tímas,

Bal4.uino R�uUno.

S, Algumas observações:
\

a) Estas eleições tiveram im
portância vital .no avanço e consoli
dação do processo democrático ein

nçsso país. A nação expressou-se so

beranamente a partir de sua base po
lítica mais sólida: � Comunidade Mu
nicipal.

.

.

É necessário respeitar. a vÇ)n-
tade e de'cisã� popular. Ela calou
boatos, inseguran.�s, golpes, etc.

b) Os resultados dessas elei
ções exigem dos Rartidos Um avanço
significativo na prática poLítica. O
eleitorado mOdificou-se, amadure-

Depois das Eleições ... ·

O momento pós-eleições, é tão
ou maís rico para a nossa reflexão

quanto o momento anterior.
1. . Queremos em primeiro lu

gar parabenizar a comunidade· pela
demonstraqão dé civismo e crença
na democraCÍ'a como forma de mu

danças e de avarr;:;:os, apesar de toda
a descrença a qUe a Situação N1acio
nal nos convida.

2 . Pretendo, em segundo lu
gar; agradecer a comunidade de Ja

raguá do Sul, pel'8 afirmação de con

fiança em nosso trabalho e nas pro
postas que defendemos. Elas, na ver

dade, pertencem à população. Nós

apenas procuramos org'anizá-Ias a fim
de possibilitar consciência clara das
necessidades e de alternativas novas

de solução. Esta confiança aumenta

'nossa responsabilidade no' exercício
do poder, entendendo-o como servi�o
a ser p'_estado junto à comuni"

aad�.·

Procurou ter c1·areza das pro- ,

postas e de sua coerênca COm a prá
tica. Deixou para trás .a velha polí
tica. O fisiologismo sofreu duro re

vés!
Estas eleições colocam o eleito

rado à dianteirtl de políticos e parti
dos, exigindo-lhe renovação, mensa

gens e ação.

ceu.
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