
Posse e
(

Ve'readores: :'; COhsolida, :praeesso politic'I,\ .

10 vereador G 'li i' d o

Bruch, o lllrais idoso en

tre' os eleitos. Conti
nuamente será eleita a

nove Mesa Diretora, for
mada' pelo Presidente,
Vice, 1.'9 e 2.9 Secretá
ri·os. Às 1 i horas, .0 pre
feito Durval Vasel trans
mitirá o cargo, ao pre
feito eleito e diplomado,
Ivo KoneU, na Prefeitura

Municipal.
Em ' Corupá, a ,p:rog:nr

mação no dia 1'\> de ja.
neiro iniciara às 8 ho
ras, com missa em tição
de graíças na Igreja Ma
triz; 10 horas, em ses:

são dirigida por Her
bert Arno 'Mohr, a pos
se dos vereadores, pre
feito e vice no Salão Pa
roquial e, às 11h. trans-

dos 'aprefeitlS
O ano de 1989 vai ini

d'ar com um grande a

contecimento politico
admínistretivo: Ci posse
dos novos prefeitos. vice

e vereadores, eleitos em

15 de novembro passado.
A sessã-, solene de pos
se, em Jaragué do SuL
t�:rá lugar às lOh, no au

ditório do Sindicato do
Vestuãrío, presidida pe-

-

�araguá do Sul/SC, 23 de dezembro de 1988 - Ano 70 - N.4! 3.519 - Cz$ 100,00

Justiça eleitoral' diplomou eleitos, em novembro
Em solenidade rápida

e simples, presidida pela
Dr. Trineu Bíanchi. Juiz

Eleitoral da 17a. Zona,

foram diplomados na tar

de de terça-feira, dia 20,

na Sala do Tribuntal do

júri (Fórum), os novos

Prefeitos, Vice-Prefelitos,
Vereadores e Suplentes,
dos municípios de Jare

guá do Sul e Corupé. na

los Tamaníni talou em

nome dos eleitos de Co

rupã e Ba!lduino Raulíno,
em nome dos eleitos de
Jaraguã do Sul , Em Gua
rarnmm, a diplomação
dos eleitos e suplentes
dos municípios de Gua
ramírím, Massaranduba e

Schroeder. deu-se no dia
16, no Centro Empresa
rial.

missao do cargo, de pre
f�ito e" ,v-iç.e, 'na preteí
tura , No muÍücípio de
Schroeder. o ato, solene
terá lugar na Câmara de
Vereadores, às' 10 hortas'
e a transmissên do car

go de Aldo Pasold para
Ademar Píske, às 11 ho
ras, no Oabinete do
Prefeito.

No municipio de Gua
ramírím.ra sessão vai ser
presidida pelo vereador
eleito Elmo BubÍitz, a

partir das l Oh. no audi

tório, da Associação Coo.
mercial, Jndustr.aí e A·
grícola, mas a transmís-

são de cargos será feita
na Prefeitura. Já em

Massaranduba, a posse
dos novos vereadores,
prefeitos e vice será no

Centro Cultural, 'anexo'
ao Centro Esportivo Mu
nícípal. juntamente, com
a transmíssã., de cargos
de Zeferino Kuklinski
para. Dávio Leu.

Na última página des
ta, edição, à nomínata
completa dos novos ve

readores, prefeitos e vi
ce que assumirão no día
1.9 de janei.ro assim coe
mo aos partidos a que per
tencem da mícrorregião.

Konell divulga seu secretariado
Públicos Aristides Pans
tein e secretaria da A
gricultura Alvaro Ro
sá.

Para a secretaria da
Saúde o médico Amaro
X'menss Júnior, secreta
ria de Bem-Estar Social
Cecilia Konell. Assesse
ria de Cultura, Esporte e

Turismo Balduino Rau
lino: Assessoria de Ga
binete Ferira Lucíana
KoneIl; Assessoria Jurí
dica Leonel Pradi Floria
ni e Assessoria ,de
Imprensa, Jorge Roas.
Com a ida de Alvaro
Rasá à secretaria da A

gricultura, deverá assu

mir o seu lugar na Câ
mara, o 1.9 suplente de
vereador, Marina Verdi
Lenzi.

presença de autoridades,
'familiares e convidados.
Para o Dr. Bíanchí. "a

entrega dos diplomas foi

o coroamento do preces
So eleitoral, ináciado
com as convenções par
tidárias, onde os traba
lhos foram normaís e

assim deve sempre acon

tecer" .

O vereador Luiz Car-
r-------------------�--�--------------�----------_

É hora de produzir mais:
,

Esperança,
· Fé,.
Dignificar o trabalho.eo
Homem.

'
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Lo'ngaVl·da i/�'� (�'l''.
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Feliz Natal'e
Próspero 1989

•

•

Papai Noel vem ai Repensemos nossas

atitudes

Com algumas surpre
sas no que se re,fer'e a

criação e desdobramen-,
tos de secretarias, a pre
feito éleito e diplomado
Ivo Konell, de Jaraguá
do Sul, anunciou oficial
mente, está semana, o

primeiro escalão' do go·
verno municipal que se

instalará no dia 1.? de
janeiro. O secretário de
Obras e Viação, Afonso
Píazera Neto, foi o úní-
Co a permanecer na pas
ta de origem. Na secre

taria da Educação, a

professora Rosemeire
Vesel. atual diretora da
19a . UCRE; secretaria
de Admínístracão e Fi-
nanças Antenor Ga}van;
secretaria de Planeja
mento Osmar Günther;
secretaria de Serviços

A_RTAM.A Cumprimenta

A Comunidade

- Prefeito Durval Vasel foi home

nageado pela empresa Perfil, como um

dos dez prefeitos de melhor índice de

aceitação popular nas respectivas .ges
iões. O anúncio causou muita euforia

na admínístração municipal.

� Será eleito dia 1.\}, o novo Pre

sidente da .Cêrrrara de Vereadores de

Jaraguá do Sul. Ademar Winter e· Bal

dumo Raulino são Os nomes maís cogi
tados, mas tem tudo para Winter pre:
s idir o Legíslatívo, novamente.

- A 19a. VCRE' terá nove direção.
A diretora Rosemeire Vasel fo� convi

dada e aceitou ser 'a Secretária Muni,
cipal de Educação, do governo Ivo
'Konell ,

FONE 0473/72-3200 JÀRAGUÁ DO SUL-POMERObE -f3LUMENAU - SC
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ACIAG

BOAs FESTAS

Tomou posse dia 09 de
dezembro, a nova dire
toria da Assocíaçêo Co
mercial, Indústrial e

Agrícola de Guaramiüm,
onde além das autorida
des esteve presente o

Secretário da Indústria
e Comércio de Santa Ca-

tarína, Evilãsio Vieira,

que destacou a impor-
tãncia de Guaramirim
no contexto catarínense.
Usando de palavra, o

ex-presidente da ACIAG,
Aclíno Peder (Ber1lim) des-
t\1COU a conclusão do
Centro Empresarial de
Guaramirim. O novo pre
sidente Luiz Carlos Pe
reira (Nutrímental) con:

clamou os empresários
para juntos fazerem um

trabalho integredo que
venha ao encontro dos
anseios do povo de Gua
ramirim. Após o ato de

Sociedade por d�,_nlr_1_e-=-po_r'_fOf_8' .os-m-arM__._art_ins_
posse. houve uni jantar
de confraternização

.

no

Resteurante Predileto.
SENA!
O Senai de Jaraguá do
Sul, sob o éomando de
Alcino de Araújo, pro
moveu no dia 21, a, sua

última :reuniiio do Con
selho Técnico Consulti
vo, onde estiveram reu

nidos os empresários e

lideres. de entidades clas
sistas patronais.

.

Estiveram presentes o

Diretor Regional do Sec
naí, Dr. Célio Goulart. o

Pres. da Fiese, Dr. Mil
ton: Fett e o seu Chefe
de Gabinete, Dr. Faus
to Silva, Na ocasião foi
apresentada a planta' de
ampliação do Sena.. local
(parabéns Alcino, maís
um trabalhando por Ja-

Moda Infanto-juven1l para .real�r a
.

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

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

J Jóias. relógios, pulseiras, anéis. alianças,
pratuta, artigos em oaro e tudo o.mal. para
presentes ...

Rélaiaaria Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getulio Vargas nO 9

Loja
Mamãe Coruja

A melhor opção em artigos infanto-juve
n;s e bebê para a estação Primavera-Verão.

R. Rio Branco 168 - Jaraguá dÇ> Sul - Fone 72-06QS

NATAL ie TEMPO DE.·.
AMAR, DE PAZ DE REFLETIR

PRESENTF!'

.

SEIFERT PRESENTES. PARA RENOVAR
MafeC!!hal Fleríano nl? 29 - Fone 72 - 1911

Carin'DOSO
A ROUPA INFANTIL

• .Ii, venida Getúlio Vargas, 97 JaragU:1 do Sul

laguá).· I

VERBAS DO MEC
Neste mês de dezem

bro, \1 Prefeitura Mtmici
pal de Jaragué do SU'1
poderá receber do MEC,
verba de Cz$ 318 mi
lhões, a funâo perdido,

. do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Edu
cação. Esta verba será
empregada em contru
,:;:ões, \1mpliações, refor
mas e melhorias na rede
municipal de ensino (nos
sas crianças merecem).
GALERIA STUDIUM
ARTE
Mais Uma vez, a Gale

ria Studium Arte, sob o
.

comando da arrojada
CláUdia Pacher, está nos
brindando com maís uma
coletiva, batizada

.

como

"Mensagem de Amor e
Paz" (em f.unção do Na
tal]. Nesta coletiva es
tão reunidos 30 artistas,
expondo cada um duas
obras. O povo de Jara
guá do Sul deveria visi
tar a Galeria, as obras
expostas valem a' pena
ser� vistas [atenção:
não e cobrado ingresso
e não precisa comprar
nada -

passa lá, tá!).
FAMíLIA .VASEIJ.STüPP
Parabéns ao casal Valmor
Stupp e Maria M. Va
seI Stup�, pois no dia 10
de dezembro, na Capela
do Colégio Santo Anto
nio, de Blumenau, a sua·
filha Ilana uniu-s.e pelos
santos laços do matrimÔ
nio ao jovem Luiz Cór
dova, fiJho de Sebastião
e Herminia CÓrdoV'a. A
�ecepção deU-se no Sa
bo Centená:t'io do Tea
tro Carlos Gomes, porém.
a festa ainda continua
com a .r�rma1:Ura da Eleí-

.

ne AliCIa Stupp, bacha
relando-se em Direito
pela Furo (e muita festa).OSNILDO BART:EL. JR.
Agrade:cemos o con-

, �ite para a formatura do
Jovem Osnildo Bartel
Júnior, qUe no dia 17 ba
chàl"el'ou-se em Direito
peja Fll�b. Ele é filho de
Osnildo Bartel e' Senho
ra, advogad:o e cartorá
rio em Gual'amirim_
CURSO DE LOGOSOFlA
Logosofia é uma ciên

cia nova e con:cIuente
"Ue revela conhecimen
tos de natureza transcen
dental e concede ao es

pírito humano a prerro
gativa, até' hoje'negada,
dé reinar na vida do ser

que anima, conduz o ho
mem ao conhecimento de
si mesmo,.' de Deus, do
universo e de SW'dS leis
eternas. Curso sobre esta

matéria está sendo reali
zado aos sábados, das 14
às 18 horas, ministrados
por professores deFloria"
nópolís, na FERJ em Ja

I\lguá do SUll.
SER AMIZADE
A SoCiedade Esportiva.

e Recreativa Amizade, de
Três RiOs do Nórte, pro
gramou para o dia 25 de

dezembro: o seu baile de
Natal, com "'08 Frenéti
cos" e o seu já tradicio
nal Balle de Reveíllon,
com Q' "Conjunto Cruzei
ro do Sul "(sucesso garan
tido).
SANTUR HOMENA
GEIA JAllAGUÃ
O Sr. Aldo Píazera,

Diretor da. Santur, entre
gou no dia 9, na Prefei
tura Municipal, o Tro
féu de incentivo e reco

nhecimento do Governo
Estaduaí e do Turismo
Catarinense, pelos servi
ços prestados, ao sr. Bai

.

duíno R. títular da Se
cretería. de Educação,
Cultura, 1Espop�e e lb
rismo ds Jaraguá do Sul.
Este Troféu já foi entre
gue a 41 secretãríos que
bat\1lharam em prol do
turismo catarínense. Den
tro eIíl breve estaremos
derontando 500 painéis
que toram espalhados
do Paraná até Minas Ge
rais com. a inscrição
"Santa e Bela Catarina"
e "Turismo meís belo do
Brasil"
VEREÁDORES
MAOOS

O Dr. Iríneu Bianchi
Juiz Eleitoral da 17a:
Zona, de Jaraguä do Sul.
realizou no dia 20, às
17 horas, no Fórum, a

solenidade de diploma
ção dos eleitos em 15 de
novembro último (até
que enfim alguns verea
dores cOnseguiram . um

diploma).
AMIGO FLÃVIO JOSE
Não posso sentir sua

dor, porém, me coloco
no seu lugar e posso-mui
to humildemente ímagí
nar, o .que o amigo está
passando, porém, tenha
a certeza que Deus é
pai, e somente ele sabe
o que deve ser' feito ou

não, apesar de muitas
vezes não aceitamos
(coragem meu amigo].
AOS NOSSOS LEITO-
RES

----------------------

Neste ano que se en

cerra, quero agradecer
'O carínho e a dedicação
que este

.'

colunista sem

pre recebeu P9r pa.rte de
nossos leitores, quero de

sejar a todos um Feliz
Natal e no que se !n:c:a ----

Fellz Ano Novo, cheio de
paz e amor, tranquilida
de, esperança e sucesso. ,

Que 1989 seja melhor
que 1988 e piOir que
1990, são os votos de
OSMAR MARTINS.

POR FORA-
POR FORA

LUíS CARLOS BUSANA
Todo líder tem um I'

deal, todo líder tem uma
meta a atingir, porém, eu
sempre acreditei que
um líder deveria antes.

.

de tudo ter consciência,
em não colocar a vida
dos outros em perigo pa·
ra beneficio talvez -até
próprio. Estou tomando
conhecimento de propos
ta' feita pelo sindicato
patronal dos metalúrgi
cos, que seria repor a

inflação total de 88 e con
ceder maís 10% de ganho
real e o síndícaro profís
síonàl não está aceitando,
mas, o que o povo não sa
be é que com este radr

calis�o do sr." Busana, a'
. negociação deverá ir Piira
a justiça, que está em
recesso e somente quando
retornar é que será julga
do processo e com isso,
fatalmente, ao iinvés de
10% de ganho real, os

metal'úrgicos terão 4%,
quem sabe 5%, como já
aconteceu em outras lo
calidades. Sr. Busans. CUi
dado, quem 'tudo .quer
nada tem, o trabalhador
não merece correr o risco.
Fica aqui uma pergunta:
Se houver greve, haverá
demissões' e o Sindicato
vai garantir a comida do
trabalhador?

.

CORREiO DO POVO

BOAS FESTAS_ :EM 89
CONTINUE BEM IN
FORMADO.
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l.raguá lell' proielos para allPliação do sislella de água alé 2008
Á Fundação SES:P, pe- a situação e abrir pers- então.

'

1.500 metros cúbicos .: O construido o sistema i-

Ia Diretoria Regional, pectjvas de �nv�meru-' Outros três reservató- projeto prevê, também, solado de captação na

Sul, com sede em Curr tos futuros e assim, a. rios deverão ser construi- mais 73 mil metros de Ilha da Figueira, propor"
.tíbe, entregou no día 16, admínistração de Ivo dos nas próximas duas tubulação, de 300mm a cíonand-, atender a de-

sexta-feira, ao prefeito Konen e as futuras ad- décadas, cada qual com 32mm. mànda daquela região e

Durval Vasel. o Projeto ministrações terão con- 1.000m:)' (um milhão de fiClará integrado ao sís-

Técnico de Ampliação dições de executar o litros de água), no Mor- O plano inicial do pro" tema principal do Sa-

do Sistema de Abasteci- projeto, buscando os re ro do Carvão, na rua A- jeto programa obra na mae.

mento de AgU\l de Iara- cursos necessários para délía Fischer e na en- Estação de Tratamento, O custo global das a-

guá do Sul, até o ano viabilizá-lo", disse. trada no Chico de Paulo, visando a captação de bras é de 500 mil O'Il-Js,
2008, quando prevê-se O diretor da Divisão perto do Loteamento água bruta e ampliação ou, a preços, atuais, Cz$
uma população de 190 de Engenharia da Fun- Menegotti. E junto a da rede E parelelemerr 2" bilhões e 500 mr-

mil habitantes no muní- dação SESP, Hélio San- ETA, um reservatório de te 'ao projeto, vai ser lhões ,

dlpio. O dssenvoãvi" felice, informou qus foi

J e'
�

C'I·da,da-o Halora' r-Ia '),,"menta desde projeto teve necessana a completa araguaelse
�

« I'

como, base as diretrizes reformulacã-, do planeja- ; .' �--------
definidas nos estudos de mente do sistema' de á,. Mais um jaraguaense tem se preocupado tam- guaense tem na lngra uma
demanda e definUção do gua da cidade, A em- destaca-se além frron- bém com o aspecto so- das maiores e mais mo
manancial executado pe- presa de consultoria con terras, pela sua atuação cial, tendo criado em dernas empresas grMi-
la Serenco - Serviço de sumiu doze meses de e trabalho comunitário. outubro de 1974 a Fun- cas do Sul do país, com

Engenharia Consultiva trabalho para executar Aconteceu no dia 24 de dação Ingra. para dar 50% da produção sendo
Ltda., que resultou na r projeto, dada a sua novembro, a entrega do atendimento médico- colocada nos grandes cen-

solução .adotada :para o complexidade. onde a título de "Cidadão Ho- hospitalar, inclusive ex-, tros de consumo, como S.
sistema, na sequência Fundacão 'investiu Cz$ norárío" de Campo Lar- tensivo aos Iamílíares dos Paulo e Rio de Janeiro.
descritiva e detalhada, 20 milhões. ASerenco, go. ao empresário Rena- empregados. A imprensa do Paraná
com os cálcul�', justifí- nas projeções, partiu de to Hoeft . Díretorpre- deu amplo destaque ao
cativas, desenhos das uma população urbana sidente da Jngra-Indús- Natural ele Jaraguá homenageado, que tem
partes componentes, for- estimada hoje em 60 tria Gráfica S.A., com do Sul, onde nasceu a 12 um grande currículo de
hecendo subsídios à im- mil .habitantes. nars 190 cerca de duzentos em- de junho de 1935, o no- serviços prestados àque-
plantação das obras ple- mil, no an') 2008. pregados, Renato Hoeft' vo cidadão campo-lar- la comunidade.
nejadas,. �aB""""""""""""""""""""""""""",,__,,__�.

Os projetos prevêem OBRAS EM FEVEREIRO
obras até o início do
terceiro milênio, com

capacidade suficiente pa
ra atender d população,
gradativamente. Hoje,
67% da população jara:
guaense é servida pela
rede de ág�a pública e

na década de 90 deverá
chegar a noventa por
cento. ".É um presente
que deixamos a nova

admínistração, disse o

prefe:to Durval Vasel,
pare quem o abasteci
ment., de ágwa sempre
foi preocupeícão da sua

adminístraçãr, desde o

início da gestão, quando
a situação era precarís
sima. "Procuramos, com

o passar dos anos, a

par dos investimentos
Dn seto,r, contemoorwar

. \

o engenheiro &anfelj
ce disse que a vazão ho
iI" é de ,WO mil litros/
hora e na primeira eta
pa do nroieto, a vazso
será elevada para 983 '

mil Iítros/ hora p no ano

2008, para 1.512 mil
litros. O rio Itapocu
,contfnuará sendo o prin
cipal manancial de abas
tecimento, Duas Esta
cões de Tratamento de
Aglla· operam atualmen
te e, para, 1998, entrará

Neste Natal e no nascer do Ano Novo" desejamos que to
dos os homens de boa vontade se unam para juntos COnstruirem um

futuro de Paz'

BOAS FESTAS!

Ncs.e NATAL muita paz, muita alegria e que NOEso Se
nhor ilumine todos os caminhos, renovando Ia esperança de um ANO
NOVO próspero e feliz.

em operaçã-, uma nova

BTA, com capacidade de
nrodu'cão de 150 litros

por segundo e, em 2008,
uma outra, com igual
canacidade, totalizando,
então, 420 litros por se

Plmdo, pufic;lente para
8,tpnrlpr '" nnnulf!(';;n rlP

BOAS FESTAS. é o que deseja METAI.ÚRGICA LEITZKE
LTDA, a todos seus colaboradores, fornecedores e clientes que camí
nharam juntos por maís este ano.

Metalúrgica Leilzke Lida.
"�I

RUä .Ioinville. 2287 - Fones 72"0526 e 72-2622
Jaraguá do Sul - SC

Empreiteira HAWA Lida.

Rua João Planínscheck. 353
Jaraguã do Sul -:- SC

Av. Getúlio Vargas, -15

Otíca
repleto

Herte), deseja
de alegria.

A
Natal

a todos

Felicidades no Ano Novo.
.(

Ótica .'el Lida
,

'
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H/lspilais clnve"niados '1I.lralisanl 'o, atendimento a,os previdenciários
região aderiram ao mo- ,o movimento serve para C Ivimente nacional, de- recuperar a Imagem dos O una _

flagrado em �o Paulo hospítaís privados, que
pelas entidades repre- estão desmoralizados ,e Evalge'I'laca'sentativas dos Estados,' marginalizados pela,' Pre- "

'

reunidos no dia 14 de vidência. "Gloria a Deus nas al-

dezembro. Caso a Pre- turas. e paz na terra en-

vidência Social não pa- "
' tre os homens, a quem

gue as dívidas aos hos- li
Ele quer bem. Lucas 2.14.

pitais a falência será ine- Pralaa Barra CULTOS: Sábado, vés-

vltävel ,
pera de Natal, às, 19h'

Essa foi a principal a- em português .com Coral.

valiação da' assembléía
" d,o S'ul Domingo, dia de ,Natal,

da AHSC. Com a falta às Bh em alem30' e às

do repasse, mats de 20 9h30 'em português. SIL·

mil funcionários da rede Temos lindo Cam- yESTRE: Dia 31.12.88, às

estão sem receber os ping, frente pi o 20h em alemão, com San:

seus vencimentos, e o mar, cl ál vares, dunas ta Ceia. ANO NOVO:

13.9 salário, Os fornece- e ótimas instalações, Dia 19.01.89, às 9h30, ein
,dores cobram duplicatas inclusive chalés mo português.
e começam a cortar as bsüados; I�rorJIla'iÇõe:;;: LEMA DA SEMANA: O

remessas de medicamen- Fone (0-114) 48-n 77 Verbo se fez carne e ha:

tos, como informa Ro- bitou entre nós, e vimos
nald Fiúza. Ele diz' que a sua glória. João 1.14.

r---------�----���------------�

Os hospitais. de Santa
Catarina, desde segunda
feira, parahzaram o aten

dimento aos pacientes
beneficiários da Previ
dência Social. A deci
são foi tomada no final
da semana passada, pela
assembléia geral da As

socíação dos Hospitais
de Santa Catarina .....

(AHSC), face ao não
cumprimento do acordo
firmado entre ,a previ
dência Social e a cate

gaita no mês passado.
O acordo prevía o paga
mento das dívidas do
governo federal, relati
vas as ínternações e a

tendimentos ambulatorí
'dis dos segurados do ."

INPS até o dia 14 de no

vembro, o qUe não ,foi

cumprido. Segundo dá
dos do presidente do
AHSC, Ronald Fiúza, es·

se débito ultrapassa a

casa dos Cz$ 2 bilhões,
sem acrescentar a corre:

ção monetária.
. O atendimento aos se

gurados do Jnamps es

tão vetados até que a

Previdência
.

pague as

dividas vencidas. Além
disso, o diretores dos

hospitais reivindicam a

elevação da diári\1 de in

temeção de 1, 16 OTN
pera 2,67 OTNs, paga
mento imediato de todos
os débitos, correção mo

netária e a participação
no SUDS.
HOSPITAlS FALIDOS
Os hospitais de Jara

guá 'do SU!1 e 'de, toda a

,
'

1989
Nasce uma esperança no presépio da vida ...

Acreditemos com FÉ, oferecendo PAZ e AMOR,
vivendo num mundo melhor.

À Diretoria, Conselheiros, Associados,

Colaboradores e Amigos, nossos votos de Boas
Festas e de renovadas esperanças

para 1989.

Issociaçã,ß Cllereial e Industrial
de Jaraguá do Sul

SIGOLF SCHüNKE '- Presidente

.

' Que as luzes e as bênçãos do santo NA-
TAL iluminem e conduzam os passos de toda a co

munidads para as esperanças e as ações de um 1989
maís humano e mais felliz.

A Viação Canarinho deseja-lhe a proteção
'do Menino Deus e um aha novo repleto de paz, ale
gria, pleno sucesso e realizações.

Jaragué do Sul; Dezembro de 1988.

VIAÇÃO CANARINHO

DOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO

Tocados de um sentímento de profunda
Iratemidade, voltamos OS nossos pensamentos e me

lhores votos para aqueles que, grandes ou pequenos,
poderosos ou humildes, nos deram a SUa preferência
no decorrer do ano que se finda.

'

Mensagem da

Oficina M,ecâni,ca, libério tida.
'--�

Serviço de Lataria e Pintura - Retífica de Motores.

COm garantia de 20.000km e Mecânica em geral.

RUá Leopoldo Malheíro. 67 - Fone 72-1059
,

Jaraguá do Sul - SC
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Dívio Leu anuncia o 1 = escalão'
'0 prefeito Dávio Leu,

de.· Massaranduba, que
assume no dia 1ç o se

gundo 'mandato, anunci

ou esta semana o pri
meiro escalão da nove

admínstração- No De

partamento e Finanças,
foi confirmado o nome

de Hilário Fritzke; De

partamento de Educação,
Cultura, Esporte e Turis

.

mo: Paulo Ramos; Depar
tamento de Estradas, O
bras oe Serviços Urbanos,
Ary Kuchenhecker e, no

Departamento de Saúde
e Bem-Estar Social, o Dr,
Flávio Martini, médico
filho de Masseranduba
mas radicado no Paraná.
Como secretário do Pre
.íeíto permanece Valéria

I

Deretti.
.

Dãvio anunciou que vai
criar o Conselho Muni

cipal de Agropecuária,
órgão consultivo e exe

cutivo, formado por re

presentantes da Acaresc.
Cidasc, Sndicato Rural,
Sindicato dos Trabalha
dores Rurais e de outros

órgãos Com atividades li

gadas a agricultura e à

pecuária do muncípio.
"Pretendemos unifícar as

ações voltadas a polí
tica agrícola deMassaren
duba e entendemos que
o Conselho irá cumprir
fielmente as diretrizes",
disse o nov., prefeito da

"Capital Caterínese do

Arroz".

Duwe destaca
O deputado Adernar

Duwe. em. pronuncia
mento na Assembléia
Legíslatíva, no día 14,
destacou as ações gover
namentais na regi!ãP de
Jaraguá do Sul, citando
a recente inauguração da
linha de transmíssão
Joinville-Jaraguä do Sul
e .a construção em anda
mento da subestação de
Guaramirim, que distri
buirâ 26 mil quílovolts:
ampéres 'até 1990. E ou

tra subestação já está
programada, com maís
26 mil quilovolts-ampé
res até 1991. para Jara
guá do Sul, prodUZindo
em 4 anos um incremen
to de 150% no forneci-

obras realizadas na região
menta de energia elétri
ca à região, considerada

. de maior crescimento do

Estadö:'

,

Citou, também, a cons

trução da Rodovía Jara
guá do Sul-Pomerode,
em andamento, o asfal
tamento do acesso à 2a.

ponte, B. construcão do

prédio-sede da 19a. U
CRE, 42, na área agrícola,
a dragagem de maís de
seis quilômetros na cha
mada Laqoa do Poço
Grande, em Guaramirím,
"facultando a inúmeras
Iamílías de agriculto
res do município -fazer
o plantio de arroz irn

gado este ano, apesar da

Edição do

longa estiagem",
O parlamentar obser

vou q/ agora Jaraguã do
Sul está recebeedo a aten
ção que sempre mereceu;

como terceiro arrecada
dor de ICM e terceiro
pólo índustriel do Esta-
do. E lembrou que a

chamada ,"grande im-

prensa" do Estado sem

pre nos tem ignorado,
citando o exemplo das
recentes eleições, onde o

'seu partido, o PMDB,
obteve a mais expressíva
vitória em Sa.nta Catari
na, conquistando igual
mente o poder munici

paI em Guaramírím, a

través de Antonio Car
los Zimmermann.

Ino·
Com esta ed.ção, face as férias coletivas do escritório, reda-

FEVZ

São

Últilßa

cão e gráfica. encerramos as atívidades do, ano. retornando no día 2

de janeiro (jornal) e dia 9 (escritório): O "Correio do Povo" volta a

circular no díe 7. Obrigado a todos aqueles que nos apoiaram durante

o ano que se finda.

, .

e um Ino No,o de Paz e Felicidade.

Organização Conlábil "A Comercial" SC Lida.
,Jornal " CORREIO DO POVO"

I

Quando os Si110S anunciarem o Nascimento op Deus

Menino mais uma vez nossos pensamentos estarão voltades
aos prezados amigos, clientes e colaboredorss que nos

permitiram vencer ruais uma etapa de trabalho profícuo e

idôneo.

i

i .0

NI\TAL PROSPERO 1989

Sucessora de Neves Artet, de I Madeira S. A .

• �o;;;;;::;;;

os votos de

Que as luzes do Natal iluminem a

tmjetória do Ano Novo que se avizinha e

que o Menino Jesus faça renascer em cada
um de 'nós a Paz que todos buscamos.

Boas Festas!

,..�, CON.JERÇ.i.t\..hwnJAR!GUÁ °

LTDA

TE:RRA�J:..�I VARGAS LTDA.

TUBOS
'." SÀr:í'TA"'; HELENA LT'DA.

IMOBiLlARIA SANTA MARIA LTDA.

4......
MOMFbRT
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VERFADORA ELEITA AGRADECE.

ilCOni:i:Cillli!fttO)------ BlIIk alucia
=ra(iiOlW)' eqoi_e· de

trabalho
RONJ>AS NAS FÉRIA�
A Polícia Militar, através do 19 Pelotão de polí

cia de Jeragué do Sul, estará a partir do dia 23 de
dezembro. efetuundo rondas em residências, as quaís
seus propríetäríos deixarão o município, durante o

período de festas de ünakde-ano. Os contactos de
verão ser feitos pelos Fones 72-1010 e 190, ou na rua

Lourenr., Kanzler n'' 66, após a WEG I.

FEInA DE VERÃO
Com a admínístrecão da Imobiliéria Vaílattí. será

realizada nas dependências do Centro Comercial
Portal de Jaraguä, a la. Beira de Verão, entre os dias
:l3 de janeiTo (:� 06 de fevereiro. A Feira qbjetiva a

venda de produtos das indústrias conteccíonüstas, \1-

proveítando o fluxo de veranistas na alta tempora
da no litoral catarínense,

5EM AGENCIA
.

O títular da secretaria de Planejamento do INPS,
Mutilo de Albuquerque, em resposta Cl pedido do

dep. Paulo Macarínt, sobre .a implantação e constru

cão (le unidades em Santa Catarina, afirma que face
a contenção de despesas, pela Operação Desmonte,
o órgão não pode, de momento, providenciar à Im

plantação da agência de Cuaramírim, assim como

em outros municípios.

DA AMVALI
A nova diretoria da Associação dos Municípios do

Vale do Jtapocu, deverá ser eleita, a principio,
,

no

día 20 de janeiro, durante assemblêía em Jaragua d,o
. Sul. No próximo mês será escolhido o novo secretac
río-executív-, e os indicados são João Modesto da
Silveira (que não aceitou) e Aldo Pasold. O nome

de Aldo encontra resístêncías no PMDB.

COl\IÉRCIO
Nesta sexta-feira, o comerCio atende até 21 horas.

No sábado, 'véspera de natal, até ao meio dia, tal

qual 31 de dezembro, inclusive para os supermerca
dos. Dia 26 não haverá expediente durante todo o

dia (-: no últímo día do ano, comércio, supermercados e

mercearias atenderão até as 12 horas.

.·COLETIVOS
'Desde o dia i l L o usuarro do transporte coletivo

urbano de Jaraguá do Sul paga mais cara a passa..gem·
. Decreto do Executivo Muncipal, elevou de Cz$ 70,00

para Cz$ 90,00, equiparando ° preço (tas principais
cidades do Estado.

�
ENGETEC

\.J

ImobiUária Enuetee
CRECI-934"' - FONE 12·0�n3

R. Exp. ADlonto C. Ferreira, n? 68

NO TRABALHO QUE NOS ENVOLVE OIA

A-DIA, AS NOSSAS ATIVIDADES PÁRAM UM

.INSTANTL.· ..

'u:l\J INSTANTE PARA QUE TODOS OS CORA-

NOS VOTOS DE BOM

NATAL l� �O.DESEJO DE QUE O ANO VIN-

DOURO SEJA REPLETO DE PAZ.

o prefeito eleito e di

plomado Ernesto Felipe
Blunk, die C.orupá, anun

ciou durante jantar
.

de

confraternização com os

profissionais da impren
sa da região, a squipe
de trabalho para 0' pe
ríodo de governo 89/92.
O ex-vereador, ex-pre
feito e atual vice-prefei
to Oto Ernesto Weber,

técnico contábil e fun
cionário da Prefeitura há .

15 anos, comandará o

Departamento de Finan

ças; no Departamento de
Admínístração, Antonio
CarlOs Blunk, funcioná
rio da Prefeitura há 8
anos � terceiranista do
curso de Admínístraçãó
de Empresas; o técnico
agrícola, comerciante, ad
mínístrador de empres'as
e ex-funcionário da A
caresc, Júlio Dominoni,
dirigirá o Departamento
de Indústria, Comércio,
Agricultura e, Turis-
·mo.

O Departamento de E

ducação, Cultura e Es

porte terá como dirigen
te o professor Eugênio
Soares Filho, professor
há 21 anos e Supervisor
Municipal de Ensino des
de o ano passado. O a

tual prefeito Albano Mel
chert, que é também in
dustríal e foi vereador
por duas Iegíslaturas, se

desíncumbírá do Depar
tamento de Estradas, O
bras e Serviços Urbanos,

enquanto que a Sra.'
Edeltraud Weber Oechs
ler, viúva do ex-prefeito
E.ngel'Qert Oechsler, in
dustríal, dirigente da A

ção Social de Corupé e

Ia. suplente de vereador
pelo PDS, irá dirigir o

Departamento de Saúde
e Bem-Estar Social.
Como órgãos de apoio,

a Admínistração Blunk/
Müller contará com o

. Conselho Municipal .

de
Desenvolvimento, Conse
lho Municipal de Defe
sa Civil, Conselho Muni

cipal de Defesa do Meio
Ambiente e Comissão

Municipal de Saúde.
Cinco vereadores, de um

total de nove do muni

cípio, darão sustentação
política � adrnín' st�?-C;;ãO:

. Pedro Alves, Alfredo
Basse (Fritz) e Herbert
Arno Mohr, do PDS e,

\linda, Luiz CiepIy e Vi

gando Millnitz, do PFL e •

A vereadora eleita Marilze Dornbusch Mar

quardt. vem agradecer aos amigos e a comuni

dade. jaraguaense, a expressíva votação
-

recebi
da no dia 15 de novembro, cuja confiança es

pera corresponder com uma 'atuante atividade
na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul.
rios próximos quatro anos.

E no ensejo das festividades de final-de-ano,
deseja aos jaraguaenses. votos de um Feliz
Natal e qua o Ano Novo seja pródigo em rea

lizações.

..........................................W.11
IPESC-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO
ESTADO DE SANTA CATARJNA·AGENCIA DE
JARAGUA DO SUL

COMUNICADO
O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ES

TADO DE SANTA CATARINA - IPESC, co

munica que encontra-se à disposiçao dos assoei
adas, nas suas respectivas Repartições ou Or
gãos Pagadores, cópia da Declaração de Bene
ficiário, para fins de arualízacão de dados ..

A atualização dos dados é fundamental para
a emissão da NOVA Carteira de Beneficiário,
documento que possíbilttarã ao assocíado, a

concessão dos Benefícios e Serviços
O IPESC. É SEU UTILIZE

BEM OS SEUS SERVIÇOS

Desejamos aos nossos clientes, amigos e.

colaboradores um Natal Feliz e um Ano Novo

pleno de prosperidade.

BOAS FESTAS!

Deslil Máquinas tIda.
Rua Max Wílhelm, 433 � Fone 72-1564

Jaraguá do Sul se

As lutas do dia-a-dia deste ano, que tan

to sedímentaram nesse amizade e relações, pos
sarn também findá-lo com um Natal muito feliz
e um Ano Novo radiante de paz � felicidade.

São os desejos de

Curlume Arnoldo Sehmilt LIda.
Rua Walter Marquarrlt, 1.548 - Fone 72-0670

Jaraguä do Sul - SC
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C·O R R E I O 'DO p O V O ,BOAS FESTAS

Ylda Rellgl�sa

•. r'_ Jabileu de Oarl de Pe. Claraval
uu;, acontecimento de

gr�Ílde significado para a

cofuun,idade foi testemu

nhàdo pelos que com

pareceram à Santa Mis

sa
.

da Igrej� Matriz, no

dia 4 de dezembro de

1988.
É .que, naquele dia se

assínalava O 50.9 ano de

ordenação sacerdotal de

Érvino Emmendoerfer, fi
}llo de Jacob Emmendo:
erfer e Maria Beiler- 0-

corrida no dia 30.H.3S,
�d.otando o nome relígi:
oso de Bernardo de Cla

raval .Emmendoerfer�
SCJ, criado em Jaraguá
do Sul, nas primeiras e

levações ci'i Ilha da Fi

gueira ao lado da serra

fia montada pelo seu

pai, nas águas claras,

quase m:l divisa' com o

vizinho município de
Guaramirim.
Atendia ao chamamento
divino, ingressando nas

fileiras do Senhor a fim
de dedicar-se para todo
o sempre à sanía mís- '

são de pastor de almas,
entregando a sua exís
tênci,B. a Deus numa ab

díçação voluntári\l a to

dos os bens terrenos pa
ra seguir o conselho do
Divina Mestre.

Agora, âo completar 50
anos de ordenação sa-

cerdotal, olhando para
trás terá encontrado na

esteira do tempo boas

respostas às suas indaga
.ções do que seja dedi
earse até o sacrifício e

de não conhecer o can

saço quando se trata
de aliviar 'a dor alheia,
acolhendo os sofredores
e esparzir-lhes sobre a

fronte os eflúvios da ca

ridade divina.

Passa� pelo mundo fa
zendo o bem é apanágio
das almas de eleição.
Viver em meio de uma

sociedade e conquistar
lhe a estima e a vene

ração é uma felicida
de.
Foi o que conseguistes,
Reverendíssimo pOOre.
Alma generosa, feifa

.
de

,

amor e bondade, de tal
forma vOS' ímpusestes
aos vossos paroquianos
qus lhes conquistastes o

respeito e a devoção.
A família Emmendoer
fer esteve em festa, co

memorando com o seu

filho maís dileto, ele

que em 1960, além de
seus afazeres

.

religiosos
teve \l felícídade de co

lher dados históricos e

datas da família Emmen
doerfer que remontam a

té o ano de 1550. Estes
dados ficaram perene
mente gravados no li
vrete comemorativo do
Primeiro Centenário d'J.

chegada da F.AUÍUA
EMMENDOERFER ao Bra
sil.
Como vigário do 'impor
tante município de Ar
mazém, lá deve ter sen
tido as primeiras emo

ções dos fiéis a come'.

morar os 50 anos de
sua sagração sacerdotal.
É lá que vive há anos,

depois de ter servido a

paróquia de São José,
de BÜ'tuverá, além de
muitas outras, nas quais
emergem os lonzo, anos

vividos na vizinha cidu
de de São Bento do
Sul.
Nunca esqueceu as suas

origens e SEmpre acom

panhou o desenvolvi
mento de SUa terre na

tal. Ao acaso, revendo
arquivos do "Correio do
Povo" uma' oarta surze
à nossa frente, de Botu-

verá. '-Acompanhavam
versos que mostram a

sensíbílídada com O
BOM MENINO que fa

leceu, O MAR - a fan-

"'tástica obra dívína e O

ÍNDIO - "Com muito

respeito, com devo�ão,1
Cultívave o supremo
Deus, Tupã,1 Pedindo

sempre toda proteçäo-'
Para sua existência não

ser vã"·
A concelebração jubi
lar se deu com o vigá
rio Pe. Felipe., o Padre

Coadjutor de. Joinville.
o Pe . Teodoro, o Diretor .

do Seminário do Sagre
do coração de Jesus, de
Corupá, Pe . Adolfo e

Pe. Aluízio Boeing (que
naquele dia completava
o 48. ÇJ ano de ordenação
sacerdotal), missa canta

da pelos seminariS'tas de

Corupé ,

O almoço alusivo realí
zou-se no Grêmio Espor
tivo Juventus Com 'a pre
sença de 210 pessoas, 0-

casiao em que usaram

da' palavra 'o primo do
sacerdote jubilar - Rai
mundo Deschsmps, Gui
da Emmendoerfer. que
explanou a vida de Pe ..

Bernardo de Claraval
Bmmendoerfer. desde os

seus estudos primários e

o prefeito municipal
Durval Vasel ,

Ao ilustre filho de Ja

raguá do Sul Os cumpri
mentos deste semaná-
rio .

E.V.S. - Dez./08.

sxvro MURa0 PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

Advogados
Direit.o Civil _ Criminal _ COmercial

Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço _ Mal. Deodoro da Fonseca
u, 97 _ Sala

-

Dê a se!l amigo. um presente que lembre o ano inleiro.
De uma assinatura do "Correio do Povo"

Ligue para 72-0091, ou na Procópio Gomes '290
-

,

" Schützenverein
.,

são destaques
"Schützenverein"

Sociedades de Atirado
res -:- Cultura Popular
Teuto-Bie.sHeita, Ca�
derno nÇ3; de Dorálé
cio Soares, é a impor
tante publicação da Co
missão Cata,rinens�' do
Folclore/Biblioteca da
Cujrura Popular Caãan
nense, que o \lutar ofere
ce a biblioteca do
"Correio do Povo". Do

ralécio descreve a tradi
ção e o funcionamento
das Sociedades de Caça
e Tiro nas J egíões de
descendêncía ,germânica.
e diz, entre outras. sobre
a "Schützenverein" em

Santa Catarina, que a

tradição milenar veio

para o .Brasil com oS'

imigrantes 'alemães a

.partir de 1825, entrando

pelo Vale do Rio dos
Sinos; no Rio Grande do
Sul, depois em 1829, em

São Pedro de Alcântara,
para posteríormente che

gar Com os primeiros

colonos em Blumenau,
'

em 1850.
A publicação, rica-

mente ilustrada,
.

reser-.
.

va um capítulo especial
para Jaraguá do Sul, des
tacando as sociedades de
tiro ao alvo, junto com

as de GU\lramirim, Sehre
eder, Corupá e Massaren
duba, que totalizam 34.
Como Jaragué do Sul
se propõe a realizar, a

partir de' 89, 'a "Schüt
zenfest", ou a Festa do
Tiro, o trabalho oferece
excelente fonte de pes
quisa e um rico reposi
tório' de informações
que não pode faltar à

queles que se preocu
pam em preservar as

tradições.
E como conclui Do-

ralécio Soares .na aber
tura do lívreto: "Uma
Sociedade de Atiradores
atuante, significa um gru
Po de líderes também
atuantes nas decisões
comunitárias" .

-

Atualização para secretárias: FEHG
.

Foram prorrogadas até
o final de ianeiro (16 a

30.01.89), as inscnçoes
para o Curso de Atuali
zação em Relações Or

ganízacíonats para Se
cretárias Executivas, na

Fundação Bducactonal
. Regional Jaraguaense . O
curso tem por objetivo
estimular nas secretárias
executivas, pela amplia
«:;ão de seus conhecimen
tos sobre organização,
admínístracão e relações
organizacionais, o cres

cimento de sua eficiên
cia e eficácia no exercí-

e
' PERSIANas • BOX • ESO. DE ALUMíNIO"".

'i ...

PERFLEX
RUA JOINVILLE, 1839 .JARAOUA DO SUL· sc

FONE: (0473I72-G1195 �

Persianas horlzontals e vertícaís,
box para banheiros,

divisões, toldos, portas sanionadas, esqUilc!rta ...

.

e cercas ('m aluminio.
Cnn�tiltf'-nos! rone 72-0QQ�

Cio da estratégica fun

ção de suporte à .atua
cão gerencial e decísó-

.

ría ,

O início está marcado
para o dia 4 de março e

a carga horáría será de
160 horas, comportando
35 alunos. ,A. selqção vai

acontecer no dia 31 de
janeiro e as matrículas,
de 1.<? a O:';' de fevereiro.

. O custo da inscrição é
de J OTN, 'd. matrícula
16,26 OTNs E' a mensalí
dade 6 x 8 OTNs, tendo
um custo total, por par
ticipante, de 63,26 oTNs.

�",,"""""""""" �mB���� �

:e NATAL!."
Continuem as nossas ações orientadas par'a d Paz e a, Fraternidade, ern busca do
crescimento comum!
Na alegria do congraçamento - extensivos a fdmília unida trazemos os nossos ma:s
prus.vos votos de

MUITA SAÚDE

Ind'ústrias

E

PROSPF:RIDADE NO ANO l\;OVO

Reunidas Jarauuá 5.8..
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BOÄS FESTAs

COLABORADORES DA

Valentin Staats
lemahna e a outra irmã,
Ana, reside no .

Canadé.
Como os tempos fossem
difíceis seus irmãos' Pe
ter, Johann e Daniel
imigraram para os EE.UU.
e, quando Valentin se

preparava Ipara .se jun
tar aos seus irmãos o

governo americano tran
cava OS vistos, o que
fez com que seu irmão
Peter� 'i<I,oS/ USA, fínani
dasse a víagem e estadia '

para o Brasil.
Embarcou no navio a

vapor S/S "FLANDRIA"
da Königlich Hollandís
eher Lloyd Amsderdam.
Chegando na B\:1hia, alí
perguntou por serviço
de sua profissão e se

havia lugar -onde se fa
lava em alemão. ß'm San
tos, onde desembarcou
em 26.01.1926, tomou a

perguntar por serviço e

por lig\:1ções, com ale
mães. Lá também infor
maram que isso ele SÓ
acharia em Santa Cata
rina. Assim, desembar
cou em São Francisco do
Sul e adlbou na estação
ferroviária de Jaraguä do
Sul.
Em 03.02.1926 iniciava
seu trabalho na firma
Indústria e Comércio W.
\Veege SIA, e iniciava

uma noV\:1 profissão -

o

de Mestre 9ueljeiro 0-

e lá trabalhou até o dia
:)'1.10,1963, quando apo
sentou-se: contudo, con

tinuou até 31.03.1971,
quando completou 45

,anos. de serviços a uma

,só empresa. Casou-se
em 29 de outubro de
1932 com Wanda Ehlert.
Era muito religioso e

cumpria as sUas, obriga
fções para Com sua igreja
da Barra do Rio Cerro,
de Paróquia "Cristo Sal
vador"· Cantava no Co
ral Evangélico da Barra
do, Rio Cerro, desde a
sua fundação. Participou,
também, do Teatro A
mador' na Barra do Rio
Cerro nos anos 60. Ouan
do aposentado foi tesou
reiro, de sua igreja duran
te 2 anos.
Era torcedor e sócio pro
prietário do Botafogo
Futebol Clube da Barra.
O seu falecimento deu-se
no día 8 de maio de 1987,
na Barra do Rio Cerro
e o seu corpo fOi dado à
sepultura naquela locali
dade, cercado de cari
nho e respeito pela co

munídade,
A DESCEND:ENCIA DE

VALENTIN, STAATS
Do casamento com

o Brasil Império defron: ANONlMOS
tava-se com inúmeros
problemas na década de
1850-1860, especialmen
te no Sul, estabelecendo
se, então- uma

' política
.renovadora com a cha
mada "Lei de Terras"

que nasceu com a Lei
601. de 1ß"09-1ß50, dan

do. em primeiro .lugar a

colonízação em escala e,

em segundo dava ao

governo maior seguran
ça \:1 essa parte da nação,
pelo temor de que viesse
a ser motivo de cobiça
por outros países.
Entre \:1S colonizações
muito expressivas em

sua contribuição ao de
senvolvimento popula
cíonal de Santa Catarina
foi a polonesa.
No decurso dos séculos,
a Polônia foi objeto de

partilha entre seus vi
zinhos

'

europeus, especi
almente a partir de 1772,
quando se efetivava a

primeira divisão entre
a Prússia, a Rússia e a

Áustria, geI\:1ndo ,insta
bilidade política constan
te, com reflexos nas

condições sociais e eco

nômicas da população,
Mas houve, também, a

contrapertída, isto é. a

époc"à em que a Polônia
se uniu com outros paí-,
ses, como na Guerra
Mundial de 1914-18, e

com a derrota da Aleraa-
,nha l\:1rgas faixas de ter
ras, passaram a ser rein-

corporadas quando não
eram anexadas outras

prêsss de guerra, de
natureza estratégica mio,
lítar. Não existia, então.'
o chamado Corredor Po
Ionêst Numa área dessas
tão tumultuadas periodi
camente nasceu Valen
Ún Staats, em Nova po'
lônía. em 12.11.1901, Ii
Iho de Carlos e Margare
te Staats, onde fez seus

estudos e 'exerceu a pro
fissão de técnico tece

lão até a sua partida pa
ra o Brasil.
Ainda hoje; as irmãs de
Valentin Staats. con" I

tínuem resistindo pelos
anos afora, \:1 Catarina
Kauk. aos 83 reside na

cidade de Hannover, A-

Clíento amigo, obrigado pela SÜ'd pre
ferência neste ano.

Que você tenha muita paz e harmonia neste

Natal.

BO AS FESTAS
E

FELIZ ANO NOVO
São os desejos

MOTO
de

SCHRAMM
Assistência Técnica 'Autorizada "Monark"

Pec;'as e Acessórios para motos e ciclomotores.
Rua Rio de Janeiro, 131 - Fone: 72c1125

Jaraguá do Sul - se

Wanda éhlert, teve três
filhos: Wígando, Udo
e Ursula. Wígando é

formado em Adrninístra
çuo de Empresas e apo
sentad� d'B. SIC, de Joín
ville. casado com Alice
Staats e tem os filhos Su
zana, formada em adm.
de Empresas e Secretaría
da $Ie. JvilLe e Wílton,
este casada COm Maria
A. Pereira e é estudante

'

de engenharia eletrôní
nica

..

em J oiIlj'vHile.
Udo é funcionário d'a
CELES(: e casado com

Valéria Nair Kreuss e

tem os filhos Carina, ca
.sada, funcionária do
Besc da Ag. de Itajaí;
Daniela, casada. acadê
mica do 1 q ano de Bio
química da UFSC;' Luci
ene, estudante na Facul
dade de Joinville e John
ny, aluno d'a Escola Evan-

" ENCADERNADORA

gélíea de Jaraguá do
Sul. Tem como netos
por parte de Carina, Ri
cardo Valentin Staats
da Silva e, da parte de
Dani-ela, Gabriel Tiago
Laun-
Ursula Staats é formada
como técnica em conta
bilidade 'e

' comerciária
aposentada.
Eis, em traços gerais, a

vida de um homem que
atravessou o Ocean., A
tlântico, pera se dedí
car exclusivamente a u

ma empresa em Jaraguá
do Sul. O que é digno de
ser rememorado quando
Se trata de valorizar os

homens qua trabalharam
pelo progresso deste Mu
nicípio, o terceiro par
'que industríal dAvers: fi � �

cado do Estiado de Santa
Catarina ,e o terceiro
maior arrecadador de
Imposto sobro Circula-
ição de Mercador1a's entre
a gr'ande comunidade de
municípios catarinenses.

•LIVROS • REVISTAS. NOTAS FISCAIS.
• TRABALHOS ESCOLARES.
CARDIlPIOS. E OUT�OS

RUA SÃO PAULO, 114 (próx. a antiga Cyrus)
JARAGUÁ DO SUL - SC

Que os preceitos divinos estejam pre
sentes neste Natal e que o Ano' Novo, lhes tra

ga todas as felicidades almejadas.

Rua Joinville, 1.255
Jaraguá do Sul

Fone: 72-0239
SC

São os votos de

BOAS FESTAS!

Brandenburg ,'eia

-_ � - - �-- --- -
---- --- - ------_---

Feliz Natal
e p:t;p;��,ero

, }:'\',.{M("��IiÄ�!�
Ano' Novo

...- -"=..z::."""
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C 'O R R E I Ô, DO, 'O V,O B O A S F ES TAS
......------....----------------------

A Mesa Diretora da Constituinte F.etaduBI atual! governo coragem
Constituinte Estadual� a- I E-Ia.araca-o da COlstitll·ca-o de SC para extingui-lo, como
través das tíderançes dos • de resto os demais, na

partidos repres��ddos mesma condição, quando;
na Assembléia, já con- ftl a partir de janeiro os de extremo oeste. do 1930, na efervescência da então, poderia operarse
firmou o cronograma cargos de deputado es- meio oeste- do pl�malto Revolução, o decreto n9 uma verdadeira apen-
das atividades, a serem tadual e Vice-prefeito. ou do litoral.

'

20. -348, de 29 de agosto dicite revoltosa,
desenvolvidas e os cri- Na sua embora recente Fixar com determina.çã.o de 1931, apesar de tudo, Claro que homens escla-
téríos pare. a composí- vivência como homem

e coragem como- quan- inovava-se no muntcípa- recídos como OS cons-

ção das comissões te- público, mas, de expert- do e em que condições lismo brasílero. títuíntes não sé deixarão
máticas e de sistematiza- mentado emp�esártö, já devem ser criados os

Hoje, lamentavelmente, levar nas tramas vergo-
cão. deve ter se�tIdo que distritos e estes de �e a AMVAll é uma mí- nhosas que nem a fíde-

nem. t�do !ao .ro� na converterem em menr- crorregíão só no papel. lidade partidária. haverá
admmI�tmçao p�bhca e cípíos quando não mais Que coisa mais ridícula. de exigir para turvar a
que � Jogo de I�teresses lhes convier ficar sob

_

a
Municípios que se iden- liberdade que se conse-

das diversas regioes pos- tutela dé um municíplO tifícaram por uma sim- guíu com tanto sacrift:
tergam outras, em fla-

que lhe cerceia a liber- ples penada foi anexada cio'.
grante desrespeito, ao dade de envoluir, como

a outra, pertencendo Estas são algumas re-
que consta nas Ieis co-

o nosso municípi.o expe- como sub-grupo, um a- flexões, no momento em
muns-

. ,

rimentou ao longo de pêndíce daquele de que que se formam as CGi:',iS-
E, pOlS chegada a hOI\'\, tantos anos, como jogue- ele ou eles, os munící- sões da Constituinte.
o momento de,sentir em te de interesses e, depois- .píos. expontäneamente Auf Wiederssh.n !

�oda a profundídade o
como distrito sem con-

se desligaram para for
Instante de, pensar e re� díções de autodetermi- mar uma nova associa"
pensar aquilo �ue se :val nar-se e de desenvolver" ção, Apenas faltou ao
fixar nos vanos capítu- ' ,

se.
los dti nova Constitui- De se ter em vísta co: �---------...---------..-

Ç,ãp de Santa Catarina e
mo salutar a Associação

não ceder aos impulsos de Municípios, Compe
partidários momentâneos, tentes de microrregiÕ€s,
porque os homens e seus onde haverá de predomi
mteresses são passaget- nar a liberdade de Iivre
ros e a Constituição, composição, como fator

mesmo dinâmica e não de congrai:;amento re
estática, deve resguar- gional. A sua críação
cmr os íntereses de to- mtcrorregional devera
dos os catarínenses- e sef_ de baixo para cima e

não apenas de poucos não de cima para baixo,
ou de grupos. muitas vezes, como no

Deve levar em conta o atual governoi em que
o sentimento global predomina a vontade do
do Estado de Santa Ca- governador ou de seus

t\1rina, não dírecíonan- tecnocratas que pouco
do (apenas para bs ip-! entendem em seus ga�
dustrlalizados ou os a- bínetes palacianos' dos
grícolas, dos que se sí- benéficos resultados da
tuam no norte ou no identificação de munící
sul, no leste OU no oes- pos comuns. A matéria
te, lá nas proíundezes já vem de longa data. Em

Ilírica. Lalil. C'II,albi. de Seuur.!!
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 incêndio,
tumultos. desmoronamento, roubo, vendaval, desentulho, responsabili
dade ctvil, aluguel, despesas com mudança, dinheiro, despesas extra"
ordinárias, «:' air.c!a morte, invalidez e assistência médica causados por
acidente aos seus empregados domésticos.
Consulte nosso representante:

Corretara de Seguros A. Garcia LIda.

O prazo previsto será
de 276 díes a partir da

,aprovação da redação t.,

nal do regimento interno
da Constituinte que fixa

o início dos trabalhos
em 20 do corrente e

,término em 23 de sstem-
bro de 1989, podendo
sofrer algumas alterações
de percurso.

'

As comissões 'desenvol
verão suas atividades de
Direitos e Garantias
COnstitucionais, Organí
ZqiÇào do Estado e dos
Poderes. Assuntos Muni

cípaís e Microrregionais,
Tributação e O�çamento
e da Ordem Social.
DUWE na comissão de
Assuntos Municipais
O representante do PMDB
de Jaraguá do Sul na

Constítnínre {é o dep,
Adernar Duwe que jun
tamente com Os colegas
José Luiz Cunha e Nil
ton Jacinto deve:rt'3o
trabalhar na conussao

de Assuntos Municipais
e Mícrorregíonais. Des
nécessérí., dizer da gran
de responsabilídade que
pesa sohre o ombro do
constituinte que acumu-

R. Exp; Gumercindo da Silva, 90 1Q andar - sala 02 Fone: 72-1788

Que os dias do Ano Novo sejam uma sequência de proveitosas re\1lizações e repletos de

paz e feilcidade.

M. _

São os votos de
Feliz Natâl e Próspf>l'O Ano Novo,

Spé�ia, eia. Lida.&
RUa João J. Ayroso, 772 Jaraguá Esquerdo

Fone n-030()'"''''� Jaraguá do Sul - SC

'Fritz von Jaraguá
Dez- /88.

Mais um ano se finda, luta árdua mas

frutífera, honrados por termos contado com

amigos, clientes,' fornecedores, aproveitamos o

ens-ejo do Novo Ano que se aproxima para de

seíar-lhes muita paz é prosperidade.

BOAS FESTAS!

Sorveles Kidelicia
Rua Joínvílle. 2680 (em frente aArweg)
Fone n-2�O J�raguá do Sul - SC

FISIOMED
FIsioterapia e Reabili tacao Médica Ltda-

Atendimento especializado em recupera�ão
de fraturas. paralisias, reumatismo, problemas ,de
coluna, doenças neurológicas, asmH e bronquIte.
(,ONV�NlOS. Unimed, Banco do Brasil, Caixa

Econ&mica, Ipesc, Inamps e Acidente de Trtàba-

lho'
.

A

CORPO CLtNICO: Ora, Rita. - Fisioterapeuta,
Ora. Joice - Fisioterapêuta, Dr. Francisco

Médico Fisiatra.
Rua Dr. Waldemiro Mazurechen s/n9, anexo ao

Hospital São José - Fone 12·1877 - Jaraguá do

Sul-Se.
'

I

/("'-"
ir'
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Jaraguá
Esta a notícia qUe circu
lou no passado domín

-

.

go. día 11, quando o ma;'

tutino O. E., da Capital,
divulgou pela coluna
PCR (leita-se Paulo .da
Costa Ramos}, a seguinte
nota: "CüNRADO CON
VIDAPO - São José, a

,té bem pouco, era o 349
colocado em arrecada

ção . de lCM em Santa
Catarina. Hoje é 49, a

baixo apenas de Joínvíl
le, Blumenau e Florianó
polis". O resto' da nota
não ínteressa aos jara
guaenses
Pais é, esta foi a notícia
que o ilustre jornalista
da capital passou aos

seus leítore, certo de que
estava dando a maior in

formação para o vinho

município ainda coman

dado pelo prefeito Ger
mano Vieira.
Como Jaraguá do Sul é
dada ao trabalho, certa
mente passou desaper

Iraêassa
cebldn do noticiário do
mingueiro essa íntorróa
ção que desbanca a Pé
rola do' Vale do, Itapocu
de sua firme posição de
39 maior arrecadador de

ICM, por obra �. graça do

ilustra jornalista que
com freqüência cruza os

mares em busca de a

perfejçoamento. lustran
do os títulos conquista
dos na Sorbonne- céle
bre estabelecimento de
instrução superíor em

Paris.
Mas desta vez o colega
foi além da conta em

matéria de conhecimen
to fazendário, ' passando
o muno de São José para
a 4\1. posição e incluindo
a Capital do Estado para
o �9 lugar.
Ledo engano, - compa
nheiro. São José surpre
ende os catarinsnses pe
lo seu extraordínérío
desenvolvimento que de
ve alcançar as primei-

ras posições na escala
de arrecadação de tribu
tos (pelo menos i l mês
em cada 12), notadamen
te

.

depois que a Souza
Cruz deixou Floríanó
polís para descarregar
o ICM no vizinho muni

cípio, assim mesmo per
manecendo a capital ao

redor do 89 lugar no

quem é quem da arreca

dtação de leM.

No dizer do prof. Alci-'
des há que se fazer dis
tíncão entre recolhi
mento e retorno, mas que
as informações não de
vem estar fechando, lá
isso não devem na esta- .

tística contábil do vete
rano homem de ímpren- .

sa. qUe precisa rever COm

urgência os seus dados
Com a palavra a moça
da que responde pela
Metrópole do, Dínamís
mo!

Marcenaria ,São José
. Portas e Janelas de Madeira

de Prim:�lrissima Qualidade
Paça.nos uma visita o •

Persianas José Emmendoerjer
'Rua Jacob Buck, 46 (ao lado do Bradescol

ou

consulte-nos pelo Fone: 12-0247

I

ARTIGOS FABRICAÇÃO PROPRIA,DE

A PREÇOS DE CUSTO.

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 e na

Rua Relnoldo Rau, 530 -,- Jaraguá do Sul - SC

Clínica V�lerinária
SCHWElTZER

i
"

,

t _, •

_� --.!t'-

;Arle &- Cultura
. NoVA POEsIA
BRASILEIRA
Com o objetivo de in

centivar a �pul,ação e

a divulgação de novos

trabalhos lilO campo
.

da
moderna poesia brasilei:
na, a Shogun Arte está
organizando o livro "A
Nova Poesia Brasileira',
1989' I, destinado a . poe
tas, amadores ou profis
sionais, publicados ou

não, sem. qualquer limite
de idade, desde que às
trabalhos inscritos se-

jam em língua Portu-
. guesa, Cada- autor pode
apresentar lDll máxin,o .

de três trabalhoe poétí
cos, versando sobre
qualquer tema. Os traba
lhos não precisam ser

ii:rl1éditoS;. e n30 podem
ultrapassar, cada um,

duas páginas d'atilogra:
fadas em espaço duplo.
Uma comissão editorial

selecionada entre pes
soas do mundo. literário
irá selecionar os melho'
res trabalhos, para se-

.rem publicados no livro,
em sistema de coopera
tiva. Os trabalhos devem
ser enviados em três
vias, até o dia .30 de
janeiro de· 1989, �acom

panhado de uma biografia
de no máximo 5 linhas,
para "A Nova Poesia
Brasileira. _, Shogun Ar-

-

SUBA NA

TALENTOS
CATARINENSES

Instituindo o concur

so "Em Busca de Talen
tos Catarínenses", que já
se consolida como uma

das maís importantes
premiações de arte do
sul do país, ·a Telesc e a

Lístel Ianearem ii última
versão da iniciativa, des
tinada a escolher as no

vas capas das Listas Te
Ieíôntces Oficiais 89/90.
O primeiro prêmio . é
de 55 O'TNs, cabendo ao

segundo e terceiro clas
sificados 25 e 15 OTNs,
respectivamente.
O concurso é aberto

a artistas, profissionais
ou não, residentes e

domiciliados em S\3.nta
Catrina, excluídos os

funcionários da Telesc.
Listel e suas agências
de propaganda. O con

curso contemplará os

trabalhos que ilustrarão
as capas das listas coe

respendentes às regiões
da "GIlaIlIde Florianópo
lis e Sul Catarinense",
"Vale do Itnjaí e Norte
Catarinense' e "Planal
to e Oeste Catarinense",
sendo que o tema é Ii
vroe para todas as regiões.

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÃO. CO-'
MeRCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-W�Y.

ENTRE NE�A H O N D A DA MENEGOTfl

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

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

NATAL E TEMPO DE AMAR, DF PAZ E REFLETIR

Confecções Sueli Lida

D R. W A L DEM A R . S C H W E J T Z, E R

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

Rua Joínvílle, D' 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72 .3268 - J,ara2uá .do" ê;q,t." ,Sa'nta Catarina

Vamos comemorar o Natal 88
-

e o Ano Novo 89 com fé e alegria

B O A S·
I

FnSTAS

.. i'·

" ...

Presentes para Renovar emoções

RELÓGIOS

PRESENlES
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« Deulsche Ecke
LElliWoRT: "Wir schreiben ein wenig in Deutsch,
damit die ererbte Muttersprache nicht in vergesse
nheít geraetl"

".- - - Die Redaktion - - -

-X-x-X-X-X-

DIE NACHT DER GEBURT

Rudolí Hirschfeld

Ein leises Rauschen von Engelschwingen.
Ein he1liges Schweigen, und dann ein Singen
Ein feierlich Singen vom Himmel her.

.

Als ob Gott selber der Saenger waer.

Und sich, durch die finstere Winternacht
Strahlt's hell in die gesehener Pracht,
Da leuchtet's wie tausend Sonnen vom All:
Das Kind ist geboren in Bethlehems Stall.

Die Hirten haben die Botschaft vernommen

Und jauchzen: der Heiland ist zu uns gekommen.
O glueckliche Hirten auf Bethlehems Feld,
O Kind in der Krippe. du Retter der Welt.

Zweitausend Jahre mit ihrem Gefunkel
Erhellen die Weinachtskerzen das Dunkel,
Und doch ist die Menschheit so kalt und. so blind,
Ein Lichtlein entzuend' uns, du goettlíches Kind.
>'

' •

Dê vida ao Rotary: Viva-o intensamente

CLUBES QUE MUDARAM DE LOCAL

Informações recebidas d9S clubes ínteressados
comunicam o seguinte: o recém criado Rótary
Club de Bíguaçu passou a reunir-se às 2ag-feiras,
às 2() horas no Restaurante Caíra: que fica na

BR-101 e o Rotary Club de Joinvílle - Cidade
dos Príncípes. reune-se n\1 vizinha cidade, à
Rua Jaraguä, 125, na sede da Soe. Bsp- e Recr.
União Palmeiras. às 20 hs. das 2as.-fei:r;as. Avisa,
tarnbém. que na primeira 2\1. "feira de cada mês
a reunião será na Rua Caçador, 170 - Cobertu
ra, no mesmo horário.

MAIS UM BRASILEIRO NA PRESlDtlNClA DO
R. I.
Esta' neva foi transmitida pelo exGov. Sergio
Levy, em Blumenau. O nosso valoroso compa
nheiro Paulo Viriato Correia da Costa é o Pre

sidente indicado do Rotary International para o

ano rotário de 1990-1991. A notícia é <1dS mais

auspiciosas, fazendo COm que, peja terceira vez

o Brasil ascende ao elevado posto do órgão in

ternacional. Cumprimentos ao Camp. ' Paulo

V:riato Correia da Costa.

FIM - DE - ANO: FEUZ NÀTAL E PROSPERO

ANO NOVO

Para os rotarianos é a conclusão do primeiro
semestre do ano rotário e o momento em que
Os planos de trabalho são reíormulados para
completar os próximos seis meses.
De qualquer forma, o fim-de-ano civil serve pc
ra cumprimentar a todos pelo muito que se tem
alcançado num ano cheio de turbulêncías, em

que, não obstate tudo, emerge a esPf!rançq de
melhores dias.
Vale a pena transcrever a mensagem que esta
coluna recebeu pl este Iím-deeno: "Com Cristo,
a certeza de um Natal de amor; com a família

.
a covícção de uma vida de felicidade; coma "

te, a esperença de um Ano NOVG' de amí lo

(Da Comissão de Relações do Distrito 46 ,

1988/89)
'c", "-":.1"..-

� ...�

»
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45 ANOS DEPOIS

Is Iieriadoras da L. B. I.
Corria. o ano (lê' 1943 ê

a Legião Brasileira de
Assistência, então re-

cém reconhecida pelo
Decreto-Lei' n? 4.8:)'0; de
15.10.1942, como órgão
de cooperação com o

Estado - Filial de San
ta Catarina -, dava iní
cio às suas atividades.
tendo em VIsta a II Guer
ra Mundial que já se es

palhara por diversos paí
ses do mundo e da qual
participaria," de futuro,
o Brasil, com o envio de
um corpo sxpedícíonãrío
ao teatro da guerra.
O Interventor Nereu Ra
.mos, cumprindo as suas

atividades admínístratí
vas e de segurança do
Estado de Santa Catari
na, por intermédio de
soo esposa Beatriz Ra
mos, -organizava em to,.
do o estado um movi
mento entre as jovens,
conclamando-as ao cum

primento de seus deve
res para COm a Pátria,
no caso de urr.'a possível
invasão el ou distúrbio
interno do país e, assim,
a LBA, em Jaraguä do
Sul como em outras cida
des, iniciava curso de
adestramento, estágios e

exames que eram minis
tradas aqui pelo Tenente
Orion Platt e o dr. Wal
demiro Mazurechen, no

ano de 1943, na presta
(:;:ão

.

de primeiros socor-'

ros aos necessitados em

caso de bombardeio e

outros casos de emer

gência, uniformizadas mi
litarmente. e por ocasi
ão da formatura presta
vam juramento à ban
deira, na presencu das
autoridades militares
do 131? Batalhão da C3.
radares, de Joinville,
-do pr'efeito Leónidas Ca-

Ortopedia e Traumatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

U�gências _ consultas _ ortopedia ínfan,
til e adulto. Membro titular da Soc. Brasilei,
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72..2218

bral Herbster, da pro
motor público dr. Pria
mo Ferreira do Amaral
e Silva, do Coletor Esta
dual José Gayer e outras
autoridades locais, rece

bendo cada formanda
um 'Certificado do Cur
so de Alertadoras, assi
nado em 5 de dezembro
de 1943, pela presidente
da LBA, sra. Ana B.
Herbster, . pelo secrstä
rio G. Rodolfo. Fischer
e o diretor do CUFSO

Ten. Oríon A· Platt.
Na ocasião eram feitas
várias fotos da marcha e

uma foto com as autori
dades na escadaria da
Prefeitura Mluniciipal,
00 Praça Angelo Píazera.
esta qua deveria servir
para ülustrar esitja, nofta
comemorativa, mas que
não foi possível aconte
cer, em virtude do esta
do precário das mesmas,
muito amarelecidas; en

tretanto, para as hoje
respeitáveis senhorag de

- nossa melhor sociedade,
elas devem munter guar
dadas as fotos e através
delas se poderá identifi
car as então jovens ja
raguaenses qUe tudo de
ram de sí para !:ajudar
o Brasil naqueles mo

mentos difíceis, sacrifi
cando-se em seus afaza
res outros para estarem
preparadas para o caso

de talgum desfecho que
maculasse a nossa so"
berania de nação in"

dependente e soberana. _

Na foto mencionamos
com muito orgulho as

seguintes alertadoras, no

lado esquerdo, na esca

darin: de cima para baí
Xo

- 1 alertadora não
Identificada; Olga Ar
ruda, Marta lV...e;y, Adé
lia Píazera, Amantina
Müller, Onélia Gaitil., I
racema MÜller, Melânía
Norosny e Olindina
Vieira e pelo lado direi
to, de cima para baixo

Marga Sonnenhohl.
Freia Wenzerski Fritzi
Vogel, Ondina MÜller,
Hilária Leutprecht, He
lena Leutprecht, Oné
lia Horst, Inge Mathias,
LTrsula Brtickheimer e

Carmem Piazera.
Pelo que se tem notícia
sete das nomeadas já es

tão Ialecidas.
Pela passagem do 459
ano de formatura, os

cumprimentos
às formandas ainda vi
vas e as homenagens pós
tumas das que já dei
xaram a nossa convivên
cia.

Na h:stófia jaraguaense
C'.lberá Um capítulo às
jovens jaraguaenses pe
lo seu amor à Jaraguá
do Sul e à pátria.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sob a epígrsfe O!, acíma

um ilustre semanário
que circula em nosso

meio estampa na pri
meira página um íníor
mação passada pela pro
íessora Rosemeíre Puc

cíní Vasel. diretora da
19\1.. :oCRE, dandö OI F,e

sultado do que se cha
mou de Natal da "crian

ça Pobre" da Sociedade

Eunice 'Weawer-'Edu!C�9.n'"
dário Santa Catarina
Como o Natal da Crian

Iça pobre, em Jaraguá do

Sul, é usado 'por mais de
três décadas por um clu
be ,de serviço, somos le

vados a crer que Se tra
ta da Campanha do Na
tal dos Lázaros, de Socie

dade "Eunice Weawer",
da Capital do Estado,
que recebe recursos o

riundos de contribui
ções, entre eles os apu
rados com a parficipa
ção de professores e a

lunos da rede de ensino
do estado,
O

.

que causa espanto' é
a contríbuíçã., ínflacio
néría mencionada na in

formação, ficando a dú
vida sobre a veracida

Pobre
de da mesma, já que vei
culada com a diferen,;ça
de um dia sobre o "maís

antigo'\
Assim é que Massarau
duba que é terra muito
rica teria contríbuídó
Com a significativa im

portância de' Cz$ ....

'

227.710.000,00 (duzentos
e vinte e sete milhões e

setecentos e dez mil

cruzados): Jaraguá com

Cz$ 92.441.000,00 - (mi
lhões também) e Corupá
com Cz$ 51.215.000,00
(igualmente milhões), so

mando o todo Cz$ .....
371.438.869,00 - trezen
toS' e setenta e um mi
lhões, quatrocentos e

trinta e' oito mil e oito
centos e sessenta e nove

'cruzados - centra Cz$
444.235,.50 apurado pelo
CP.

Como as somas divergem
em muito quanto 'ao seu

resultado seria de todo
interessante um pro
nunciamento a respeito
do sucedido, a fim de
evitar eventuais dúvidas
em' relaçãó à lisura da

campanha em nosso meio.

A todos os nossos amigos e clientes. de

sejamos um Natal de paz e um 1\00 Novo ple
no de realizações.

NATAL/8S

Palema
ANO NOVO/89

Malhas
(Resitêxtil)

Rua Joínvílle, 1.612 - Fone 72-0415
Jaraguá

.

do Sul - sc
.

Poslo de Vendas Marcatto
Cha�éus,. bonés, vísetras, camisas, shorts,

bennudas � cordas-.

Em frente à fábrica, -. Alnplo estacionamento.

CORREIO

Exteosão vai ince'otivar a 'piscicullura' na região
o Escritório Local da

Acaresc de Schroeder,
com o apoio da Prefeitu
ra Municipal, promoveu
no dia 8, às 19 horas,
na Câmara de Vereado
res, o I Encontro Muni
cipal de Criadores de
Peixes, cujo objetivo foi
o de analisar as poten
cialidades do mumcipio
e região, além de díscu
til" os principais entra
ves com os produtores
e elaborar um plano de
�assisfência técnica, com

apoio de máquinas e e

quipamentos, através da

integrecão com a Pre
feitura e a Extensão Ru-

ral.
Nd Encontro participa

ram cerca de 35 pisei
cultores do mumcipio.
principalmente aqueles
que têm na atividade u

ma fonte de renda. A
Acaresc está, agora. de
senvolvendo as ativida
des de aquiculturs an

tes a cargo da Acarpasc.
Na região Nordeste do
Estado, em' torno de 950
produtores ruraís explo
ram esta atividade, sen

do 80 em escala comer
cial.
Joinvílle, Schroeder.

J�araguá do Sul e Guara
mirim; por exemplo,

têm 633 produtores que
se dedicam à prática. o

cupando área de 170
hectares. produzindo 532
mil quilos ao ano. Con
siderando que as condi

ções de clíma, solo, ,á.

gua. mercado e outros
fatores são favoráveis Ia
'piscicultura na região,' a

.
Supervisão Regional da
Acaresc está dando todo
o apoio para viabilizar
o programa, tendo como

meta, para 1989, assistir
a 124 piscicultores. com

63 hectares de' área.
Informação do Superví
sor Regional, José pe
mareh ,

F·alta de chuva. po'de prejudicar safra de arroz

Agora com Filial em
- Jaraguá do . Sul

�--�------�--------------�----�------------

Fazendo parte de uma política de evolução e aprimoramento
constantes, a Transportadora MAVER entrega à Jaraguä do Sul a sua

mais nova filial �
I

Contando com a bota própria .de 125 veículos e maís de 40
anos de experiência em transportes, a MA Y E R. está preparada pa
ra transportar o progresso desta importante ccmunídade,

A estiagem que vem

se acentuando com o ca

lor que atinge a região
nas últimas semanas,

tem preocupado os pro
dutores de arroz. Reuni
dos em assembléia, rra

Cooperjuriti, em Massa'
randuba, produtores che
garam à conclusão de
que se 'a estiagem con

tinuar, 25% da safra
88/89 estarão ameaça
dos. De acordo com Iri
neu Mank=, presidente
da Cooperativa, existe
cerca de 20% das lavou"
ras da região sem con

d;f�ões de ser preparadas
para o plantio, o' restan-

te já está preparado, a"·

guardando somente' a

chuva em quantídade
suficiente para receber
a irrigação qUe antece
de a semeacão.:
A produção de

. .arroz,
&à. região 'se encontra em

fase de germinas::ão.;�6m,
menos de trinta: dias e

o calor está agilizando (i)

processo de crescimento

vegetativo, o que segun-
'

do os orlzicultores, pre
judica o' desenvolvimen
to dos primeiros trata
mentos culturais da pro"
dução. Um trata�ento
que deveria ter iniciado
com 'a lavoura enxuta'

para o recebimento do
produto e depois num

prazo de 36 para 48 ho

ras ter sido inundada
para o completo efeito
dö herbicida em contac
to com a água.

Atualmente 40% ) das
lavouras de tan;-oz· irri

gado da regiao estão
praticamente secas, com

os rios mantenedores

sem. condicões de sus

tenl'df o processo de ir

nga'cão. Segundo ele,
só uma pequena parte
da produção' não está
sendo afetada pel\3. estí
agem.

o BOM TRANSPORTE

Telefone: 72-0628

utilize os Serviços da MA Y E R

Rua C. Procópio Gomes de Olíveíra, 1626

Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina'
Rio Grande do Sul
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ANIVERSARIANTES'-

16 fle dezembro .'
Stfa. Rita Bublitz,

WiiS�n ,Luis Plorianí
11 de dezembro
Augustínho Mannrich,

em Atalanta: Eveli Mo

reira, Eliete Marina Fa

gundes, Sra. Téa M?-r
ouardt Schmidt, Clau�'

dio Júnior, filho de

€láudio (Ma. Lisete)
Herbst
18 de dezembro
Si.' André Weinfurtt.�r

Filho, sra. Eloisa Mul

ler Westph,al,' Paulo G.

HoÍfm'aßn,. em, Vitóliia
, - ':ES; Sre . Guisela Lu

zia S. Rístau, Cristian
Rodolfo Wackerhagen,
Evelyn, filha. �e Artoval
do (Ellen Silvia) ,Han
sen; Henrique Wal:ter
Schramm
19 de dezembro

,

Oerei de Souza, SI\i •

Marli Garcia, Andreia
Gomes; Sr. Cláudio O-

S An-línger Vieira, ra.

gela Amin Helou
20 de dezembro
Andreia Pisetta, em

Massaranduba; Luzi\i F.

Pellis, Dr. E�peridião )��mín Helou Pliho, Sr. o

ão Sílvio Zacko
21 de dezembro
Noemia E. Gonçalves,

Sr. Arnobert Ruedig�r,
dsvaldo Lenzi, El!zua
iNeiss, Sandro Tabarellh
Jeovani Pedrotti, Sônia
'l.arnawaski

.

22 de dezembro,
Valdir Bruch, Ivo de

Paulo, Sr· Heinz Gram
kow, em Recife
23 de dezembro
LÚcia M. Petri, Osório

de Araújo, Scheila Cris

tiane Radtke, Sra. Leo

nora Frey Reiser, Rosân

gela I. Krawulski
24 de dezembro
Raulino Kreis, Raul

V. Rodrigues, Sr. Os
ni Müller Ir.
25 de dezembro

SIta. Eliane Natalí F.
LazzarL Palmira SaUer,
Sr. Nascimento Men

donça, Sandira Mariléia
VOlk,mami, Elpídio Mar
tias Júnior Sra. Teresinha
M'a. Henn Peters
26 de dezembro
Sr. Amauri Lunker,

Leonida, esposa do Sr.

Herberto Ceorg, Alessan
dro John Morbis, Mauro
CoelhQ, Claudio G· Mar
loch
21 de dezembro
Marco Antônio Mar

catto, Teri2zinha Walz,

1(0)' t L
, •

bI:: O e s p"a c h a n e u c I
Jaraguá

I,

FOl'1:1m, Fone: 72 - 0589 .e junto a Auto Es.cQlaEm frenle ae
n - 1261Av. Getúlio Va�gas. 26 - Fone:

...:R��es�p�e�l�te;_...:a�_�s�in�a�l�iz�a�ç�ã�o_...:d�o�__:t=r.::â:::.:nsi_to_.__S_o_m_o-=s�_tO_d_o_s_I_·e_s,,-p_onsáv�!�t ,���� segurança.

NelS8; Franz Engelmlann,
Moacir Pereira
28 de dezembro
Áurea Mannriich, em

Atalanta; Maria Amélia
de Souza, Marcos Perei
ra, Geyza Gil m a r a

Schwartz
29 de dezembro
Alice. Vieira, Márcia

Pedrotí, Tatíane, filha de
C1ésio (Tealousy) Espe
zin, em Fpolis .

30 de dezembro
Nelsíta Baumann, Olí

vio Aldrovandí
31 de dezembro
Sra. Renata B. Huffe

nüessler, Sra. Janete
Marcatto, Jean Carlo
Gonçalves, Sr. Heínz
Fritzke, em Fpolis.
O 1 de Janelro
Sra. \<\1ally, esposa de

Ronaldo Fídlar. em Curi
tíba: Sr. .Iaime Blank,
Sr. Silvestre Stoínski,
Sr. Alfr-edo Mundstack.
em Corupä, Sra. Norma
Suelr Schmidt, Sr. Tar
císío José Marangoni
02 de- janeiro
Sra. Adélia Baratte

Lazarís, Renilda Buerger,
Oarlos August., Gerent,
em Astorga - Paraná;
Juliana, filha de Walde
mar (Marlíj Simon
03 de janeiro
Sra. Arlete Schwedier

Osowskí. sr.. Ricardo
Buerger, Sr. Henrique
Koster, KeEy Rerrgel.
fílha de Célio ,(Ingrid
Neitzel) Rengel, Liselde
Lawin
04 de janeiro
Sr. Waldir Rub:ni

05 de janeiro
Cádus, Gilberto e, Ca

dana Leila Gonçalves,
filhos geineos je Orlan
do (Leila) Gonç!ilves;
Sr. Edgar Gruetzmacher,
em Blumenall
06 de janeiro
SIIa. Florida Bruch, em

Guaramirim; Sra. Orlan
'da W. Müller, Orlando
Morbis, Laerte Silvia
Gretter, Sra. Lucy, espo
sa do Dep. Octacilio pé
dro Ramos, Sr. Márci0
MenegQtti Schünke

NASCIMENTOS

26 de Novembro
Thi<1go, filho de Agos

tiI'I,o I' orotéia) L';,iiCél
nale
23 de Novem'bro
Adriana, mha de Mi

guel (Teresa) Rodrigues;
Eliane, filha de Antonio
(Maria) Raimundi
29 de Novembro

Joice, filha de Valclü
(Rosangela) Klinkloski:
Claudia, filha de Bernar
do (Vali) Gumz
01 de Dezembro
Maria, filha de João

(Ivonetej de Avila; IS
mael, filho de Dalmiro
(Ligia) Schäfer
02 de Dezembro
Ricardo, filho de Joel

(Terezínha) Lemke; Dei
se, filho de' Ado (Ana
Lucia) Schwartz
03 de Dezembro
Giovani, filho de Nel

son (Nai.r) Gadotti; Nel
SOn Filho, filho de Nel
son {Rosane) Pereira: Sig
net, filho ele Altemir
(Norma) da Silva.
04 de Dezembro
Adriano, filho de Osny

(Marlete) S013.res
05 de Dezembro
Lais, .

filha de João
Carlos (Maria) Carvalho
Ferreira; Scheila, filha
de Paulo (Silvia) Peíter:
Bárbara. filha "de Valfra
do (Iara) Scheidt; Diego,
filho de Valdíno (Iris)
Gnewuch: Estefánía, fi
lho de Moacir (Nilda)
Bertoldi:
06 de Dezembro
Ivan, filho de Olívio

(Irene) Minel
07 de Dezembro

Júlio, filho de Dorival
(Sandra) Soares; Magali,
filha de Mário (M'arli)
Besen;

.

Taise, filha de
Clausir (Mirian) da Si!"
va; Bruno, filho Walfre
do (EsteF) Gessner
08 de Dezembro
Fabiana, filha de Al

mir (Maria) de Agui'ar;
Claudinei, Nho de Sido
(Isolda) Kreutzf,eld; Ro
berto, filho de Ari (Lau
ra) da Silveira
09 de Dezembro
Jaqueline, filha de Va

lentim (Ester) Cavaller
10 de Dezembro
Diego, filho de Célio

(Realill'a) de Freitas; Lu
anara, filha- de Arlindo
(Francisca) Boos
11 de Dezembro
Ana Caroline,' filha de

David. (Roseli) Correia;
Graziela, filhta de Rei
naldo (Marlene) da Sil'
va

12 de Dezembro
Ana Paula, filha de

Vaíd��iro (Elizabete)
dos Santos;
13 de Dezembro
Andreia, filha de Val-,

mor (Jad) Machado; Ra
faela, filha de Olávio
'(Teresinh'a) Schöp:;in::!

Proclamas' d'e Casaßlenlos
MAROOT ADELlA ORUBBA LBHMANN, ,?ficial do �"".

tro Civil do 19 I>ütrito da Comarca de Jaragua do SuJ., b.:do de Santa Càtarina, Brasil, faz ,�� que c:o�parec.eram em
Cartório éxibindo os documen�os exizídos pela lei, a tun de SO
habilitarem para casar. OI seaumtea:

Edital 16.425 de Oß.12.88
Elemar Mauri Zoz e Zai
da Hames
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja

raguá do' Sul, domicilia
do e residente na Rua
João Planinscheck, nesta
cidade, filho de Angelt
no Valentim Zoz e Inês
Zoz -,
Ela, brasileira, solteira,
secretária, natural de
Catuíra, Alfredo ,Wag
ner, neste Estado, domi
ciliada e residente na

Rua João Planínscheck,
nesta cidade, filha de
Osvaldo José Jacó Ha
mes e Adair de Souza
Harnes '_'

Edital 16A26 de 06.12.88
Cópia recebida do 'cartó
rio de Pelotas, Rio Gran
de do Sul
Leendert San Martins
Kleer e Rose Madei
Bassi
Ele, brasileiro, solteiro,
eletrotécnico, natural de
Santa Vitória do Palmar,
Rio Grande do Sul, do-
miciliado e residente
nesta cidade, filho de
Leendert IGeer � Santa
Evanosca San Martins
Kleer -

'

Ela, brasileira, solteird,'
professora, natural de

. Morro Redondo, Rio
Grande do Sul, dómirci
l:ada e residente em Pe
lotas, Rio GI'ande do Sul,
filha de Peàro Luz Bassi,
e Leonilda Polnow. Bas
si -

Edital 16.427 de 12.12.88
Osnir Pava"nello e Mari
vone Fernandes
EIe, brasikiiro, solteuo,
�scriturário, natural de
,iara.guá do Sul, domici
)i'ado e residente na Rua
Domingos da· Nova, 44,
nesta cidade, filho de
Francisco Pavanello e

T.ereza Walz Pavanello -

Ela, brasileira, sol tei.li'I,
costureira, natural de
GU'atá, neste Estado, do'
miciliada e residente na
Rua João Pessáa, nesta
cidade, filha de José
Nunes Fernandes e Dau
tina Meurer Fernan
des -

,

Edital 16.428 de 12.12.88
Cópia recebid? do cartó- conclusão pág. seguinte
rip de COI'upa neste .fIt"psd I

�l lo<' ."
'

tado --

Alvaro Heinrich e Alsí
dora Resner
Ele, b r a s i 1 e i r o,
natural de Corupä, neste
Estado, domiciliado e

residente na E'strada Ca
minho Pequeno, em Co
rúpá, SC, filho de wn
ly Heinrich e Ema Hein
rich -

Ela, .

b r a s i 1 e i r a,
natura! de" Indaíal, neste
Estado, domícílíaoa e

residente na Rua Luiz
Alves, n.? 65, nesta ci
dade, filha de Alwin
Resner e Irmgard Res
ner -

Edital 16.429 de .13.12.88
Cópia recebida do cartõ
río de Corupä, nesta Es
tado
Mário Miguel Vícznevs
ki e Ana :lUaria. Florla
ni

Ele, b r a s 1 1 e i r o,
natural de Canoínhas,
neste Estado, domicilia"
do e residente em Coru
pá, neste Estado na Rua
Ema, :::ichmidt, n.? 273,
Corupá-SC, fi.lho de E
mílio Vícznevskí e Tere-.
sinhPa Optz Vicznevski _

Ela, b r ta s i 1 e i r a,
natural ele Jaraguá do
Sul, domiCIliada e resi
dente em Estrada Ribei
rão Grande, em Nereu
Ramos, nesta cidade, fi
lha de Atilio Floriani e
Helen'a 'rvroletti Floria-

,JÜ -

Edital 16.430 de 13.12.88
Edmar Fischer e Asnilda
Kickhoefel
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja
raguá' do Sul, domicilia
do e residf'nte na Rua
Pastor Alberto Schnei
der, nesta cidade, filhe
de Egon Fischer e Ani
ta Ehlert F1Scher I-
Ela, brasileira, solteirü.
costureir'J, natural de Ja
r aguá do Sul; dom:ci.lia
da e residente em 'Rio
da Luz :, neste distrito,
!ilha de Ad0lino Kickho
efeI e Helga Müller
Kickhoefel -
Edital H>.431 de 13.n.88
Reynaldo MeIrfa JUFlior
e Angela CriUne Maes
tri

,

--_'_
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Cllclusãa dis
Casaleills '

Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, natural de
S\:tntos, São Paulo, do
miciliado e residente na

Rua Joínville, 1922. nes

ta cidade, filho ue Rev

naldo MeHa e Atacilia
Generoso Fernandes
Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório,
natural de JlIll'aguá do

Sul, domiciliada 'e resi
dente na Rua Ferdínando
Pradí. 23, nesta cidade,
filha de Angelo Maestri

e Irene Dombeck Maes

tri -:-
Edital 16.432 de 13.12.86
Elias Prestini e Ires Apa-
recida Alves '.

.

Ele, 'brastíeíro. solteiro,
índustríâno, natural de

Jaraguä do Sul, domici
liado e residente em San

ta Luzia. neste dístríto
filho de Roberto Prestiní

e Natália Pradi Presti-
ni -

Ela, brasileira, §olteira.
operéría, natur.al de Le

bon Régis, rieste Estado.
domiciliada e, residente
na Rua Itoupeva . Sul,
Joinville, neste Estado,
filha de Jorg� dos' San
tos Alves ,e Elza de Oli

veira Alves -

Edital 16.433 de 14.12.88

Cépía recebida do cartó
rio de Rio dos Cedros -

SC
Gervasío PedreI11 e Hele
nite Maria. Lettemper:
gher
-81e, brasileiro. solteiro.

_
índustríério, natural de
Rio dos Cedros, neste
Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Mathias

Ruysan, 303, nesta cid\l
de, filho de Teodoro Pe

drelli e Inês Pedrelli -

Ma, bresííeíra, solteira,
protessora. natural, de
Rio dali Cedros, neste Es

tado, domiciliada e re

sidente em C;�dro Cen
tral, em Rio. dos Cedros,

neste Estado, filha de
Herminio Leitempergher
e Iraei Leitempergher -

.

Edital 16.434 de 14.12.88.
Amarildo dos Santos e

MiJ,rla das Neves Vitori

no
81e, brasileiro, solteiro,
industriárjo, natur,al de
Joinville, neste Estado,
donüciIiadó e. residente
na Rua 25 de r�o. 06,
nesta cidade, . ��"!tê de
Antonio des, SõI).tos e

Pau:'a Röcha dos San

tos'-
Ela, brasileira, solteira,
operária, natur.al de Bar

ra Velha, neste Estado,

domiciliada e residente

na Rua ,25 de Julho, 06,
nesta cidade, filh\l de
Eliziário Venceslau Vi
torino e Ester da Trín

dade Vitorino -

Edital 16.435 de 14.12.88

Jorge Henriqlle Brogno,
li e Suely Mana Maes
tri
Ele, brasileiro, solteiro,
eeonomísta, natural de

Braço do Norte, neste
E:stado, domícilíedo e re

sidente na Rua Rio

Branco, 373, apto. :)02,

nesta Cidade, filho de

Arvelíno Brognolí e

Maíalda Scottí Brogno
li-
E,la, brasileira, solteira,
estudante, natural de

Jamguá do Sul, domici

liada e residente na Rua

Cabo Harry Hadlich, 596,
nesta cidade, filha de E

valdo Maestri e Elvira

Dombeck �estri
Edital 16.436. de 14.12.88
Belmiro Gaedke e Elisa
beth Wackerhage
Ele, brasileiro- solteiro,

operária, natural de Ja

raguä do Sul, domicilia
do e residente na Rua

Angelo Rubíni, 87, nes

ta cidade, filho de Ad

wín Oaedke e Verónica
,

Belitzke Oaedke -

éla, bresíteíre. solteir«,
operária, natural de Ja�
raguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Luís
Bortolíni, 239, em Jara

\ guá-Esquerdo- neste dis
tríto. filha de Ewaldo

VVackerh'llge e Edí Win

kler Wackerhage -
.

Edital 16.431 de 14.12.88
Arnaldo Medeiros Furr
tado e Ivete 'Marli But

lendorff
Ele, brasileiro. solteiro,
servente, natural de Re

gistro, São Paulo, domi

ciliado e residente em.

Estrada Garíbaldí- neste

distrito, filho de Edson
de .Medeiros Furtado 'e
Hilda Gracíolí da Silva -

Ela, brasileira, solteíra.
diarista, natural de Ja

ragu,á do Sul. domícilía
da e residente ein Estra

da Geríbal-Ii. neste di5-

trito, filh�l :�e Ademar
BuUendorff e EH Buttl'.:n·
dorff _'

Edital 1643& de 1 t.t 2.88
Jacob Roberto' Lanius e

Elenice Sueli Nlcoluz
zi

Ele" brasile:iro, solteiro,
eletrutécnicc, natural de

Taqu\lra, Fiö G�ande do '

Sul, domiçiiiado e resI

dente na Rua Padre Pe

dro Franken, 96, nesta
cidade, filho de Tb"'o
domiro Arcelido Lanius

e Maria Nayr Klein -

E.la, hrasiJ€:ira, solteira,
do lar, natm'al' de Jafd

guá do Sul. domiciliad4
e residente na'Ruà Pa
dre Pedro Franken" 96,

nesta cidade. filha de

Rodrigo Octacilío Ni
coluzzí e Olayr Nico
luzzí I-
Edital 16.439 de 14.12.88
Edllson Celso Kamehen
e Estela da Cruz
81e, brasileiro, solteiro,
eletricista, natural de

Jaraguä do Sul, domicí
líado e residente na Rua

Canoínhss, 95, nesta ci
dade. filho de Alfredo
Kamchen e Anníta Kam
chen -

Ua, brasileira, solteira,
auxlliar de escritório,
natural de Joinville,
neste Estado, domicitia
da e residente na Rua
240, em Ilha da Figueira,
neste distrito, filha

.

de
Bento Santos da Cruz
e Dilma Clarinda da
Cruz -

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital, que será publicado
pela imprensa e em Car
tório, onde sere afixado
C:urante 15 días.

Comércio consi
derou "bom" ano
'o Presidente do Clube
de 'Diretores Lojista de
Jaraguá do SuL Rafael'
Dimas Nezarío. conside
rou o ano de 88 relatí
vamento bom pata o

comércio e com relação
ao próximo ano. afir
mou ser difícil fazer u

ma previsão, ressalvan
do, porém, que se a infla
i;ão permanecsr nos pa ..

tamares atuais ou dimi
nuir, a tendência é de
que, por extensão, o co

mércio tenha I�gualmen
te um bom desempenho
nas vendas.
As vendas de natal estão
dentro das expectativas
e estão recuperando o

mês de novembro, consi
derado atiníco para este
período. Outro fator
destacado' por Raíeel,
em 8R, foi a redução na

inadimplência junto ao

SPC, "pois o pessoal tem
se controlado em termos
de compra adquirindo os

produtos que r·e'almente
tem condi.ções de salda
los".
O Presidente do CDL

elogiou ,o 'entros,amento
t._ '

e a umao entre direto-
ria e �ssociados do clu
be. assim como, o rela
cionamento h'J.vido com

entidades e prefeitura.
"Isto é ótimo, po:s o

trabalho integrado tem
. resultadó em bons frútos,
que- nós, do comércio,
sentimös e . aplaudimos";
comentQu.

A todos os nossos colaboradores,
amigos, clientes e fornecedores, desejamos
um Natal de paz e um \ Ano Novo pleno
de realízações

São os votos de

Confecções 'Mivesle LIda.
,Fábrica: Rua Paraná, 271 ,...._ Fone 72-1149
loja: RUa Mal., Floriano Peixoto, 103

Jaraguä do Sul - SC -

--------

DiáIIID,'S
TERREMOTOS

Toda vez que terremotos e outros fenô
menos naturaís eclodem mundo afora, como foi

o caso do terremoto que matou mais de 60 mil
na Armênia (URSS), um sinal luminoso é acres

cido. na sstrada que prepara a vclta do. Filho

de Deus, à fim de alertar-nos (Mt 24: 7,8) Quan
do esteve rieste 'mundo, Jesus falou que vma

segunda vez, não como criança, mas como Juiz
e Rei para fazer separação entre seus seguido
res' e seus opositores (Mt 25:31-46; o Sua volta

será um fato histórico visível, 'dIgo. tão extraor-

. dinárío que o mundo. jamais vira entes (Mt 24:

29-44). Será a intervenção divina-na hístöría pa
ra por fim à ela, e estabelecer o Reino dos Céus

para seus súditQ& (Ja 14:2,3 e 18:36).,
Houve desde OS primórdios da formação

da" igreja .no primeiro século, uma expectativa
da volta ímínente de Cristo, o ,,!U'2 não aconte
ceu. Isto fez com que alguns críticos se puses
sem a malhar e duvidar da esperança cristã (lI
Ped 3:3-5).

Jesus. jamais fixou uma. data em que vol
taria ou se daria o fim do mundo, mas disse' que
isso. era da 'alçada divina (Mt 24::)'6), Há coisas

que "0 PaI reservou para sua exclusiva autori
dade" [At 1 :7). Quando o Mestre disse que "vol
taria breve" (Apoc , 22:20), queria dizer que de

veríamos viver nossa vida como se estivesse por
voltar à qualquer instante, como Um ladrão que
nãc avisa (Mt 24:42-44). Jesus pode parecer es

tar demorando, mas Deus sempre faz tudo no

ter?po certo, como fOi na sua primeira vinda

(Gal 4:4-51. Precisamos lembrar que "para com

o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos
como um dia, e não retarda a sua promeSS'd, co
;TIO alguns a julgam demorada, ao contrário, E

le � paci2nte para convosco, não querendo que'
iler..hum pereça, senão que todos cheguem ao ar

rependimento" (lI Ped 3:8,9). Se ele voltasse
hoje, qUilntos milhões estariam condenados?:
Talv,ez até você que lê este artigo. Volte-se pa
"a Cristo hoje, 'pois' a volta do Senhor Jesus é
certa, pori-1ue "a Escrit.uI"a. não pode falhar" (Ja
10:35).

EIso Carlos Madke
-

"

IGREJA BATISTA

Rua: Emílio Sfein, 120
Cultos: Domingos 09 e 19:30h

"A SOLUÇÃO É JESUS CRISTO"

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS ,.1,,:.,'LIXEIRAS IMUNDAS.
SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA
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Seguindo a mals bela tradi:;'ão entre os

homens e imprimindo as nossas palavras a sin

cendade própria dos grandes momentos' e d�s
elevados sentimentos, desejamos \J. todos voces

BOAS FEsTAS E FELIZ

PROSPERIDADE NO ANO NOVO

Oficina Mecânica Marechal LIda.
Av. Ma'. Deodoro, 1.309-fundos - Fone 7�-0601

Jaraguá do Sul - SC --

.,
'

E D I T A·L
_----

AUREA MüLLER GRUBBA, T,abeliã 'e qficial de

Títulos da Comarca de Jaraguä do Sul. Estado de

.sants Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos .quant., este edital virem

que se acham neste Cartório .pars protesto os

títulos contra:

AFONSO GESSER Estrada Bananal do SuJ

GUARAMIRIM - HEITOR ANTONIO DA SIL�

VA - Estrada Barro Branco - GUARAMIRIM

- JORGE BORBA - NESTA ...- MARIA CRIS·

TINA DOS SANTOS - Rua .João Planlnscheck,

125 - NES:rA.

E como os ditos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar éi devida

intimação, faz por íntermédío do presente edi�a�,
para que os mesmos compareçam neste ,Carto:lO
na Rua Artur Müller, 78. no prazo da Leb a fim

de liquidar o seu débito, ou então dar razão por
que lião o Iaz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.

!H/Jara�uá do Sul. 19 de dezembro de 1988.

AUREA MüLLER GRUBBA _Tabeliã e O:ic!al de
Protesto de Títulos.

NATAL .• ,

Vamos somar nossos esforços para que neste dia de confrater
nízacã» universal, nossas mãos e ferramentas estejam unidas e empe
nhadas' na construção de um mundo pleno de compreensão, amor e

felícídade .
,

!
'

PROSPERIDADE EM 1989

AG -' Emprei,teira de, Mão - de - Obra ,LIda.

C'O R:R E 10 DO, PO V,O

o prefeitú José de A
guiar inaugurou no día
14. a última obra do
seu governo, Trata-se da
Praça José Serefím dos
Santos, no Cuamiranga,
totalmente iluminada.
com churrasqueira. play:
ground, sanitários e me

sas. A principal atra
ção é a figueira centenä
ría no centro da praça,
com uma área sombrea
da 'de �.600m2. A eSpé
cie, hoje praticamente
extinta, era muita utili
zada no passado para 'a

construção de canoas. da
da a' ótima capacidade
de ent'àlhação qus ofe
rece.

Aguiar, no balanço ge
ral da sua admínístração
considerou-a produtiva
e diz que conseguiu atín-
.gír as metas, dentro das
dlsponlbilídadsg íínan
ceiras do munícípí., e da
carência de recursos. E

la destaca, dentre outras.
a realização de duas Fei
ras Agroindustriais, 'à

'construção 'do Parque'
Municipal de Exposições,
construções de escolas,
quadras, de �sPGÍrtes, jar
dins de íntáncia, calça
mento, Fórum e a com

pra de maís de 100 mil
m2 de área ,�para o do
mínio do Mjmicipío .

E ainda a criação de vo prefeito herdará;
oito pré-escolares, alar- Ao .desejar umn . boa
gamento e retííícação de administração para Zirn
ruas, construção I de ein mermenn e Schork, que
co :' pontes de concreto, tomarão posse no, dia 19
.pontilhões, renovação e de janeíro, Aguiar agra
reforma da frota de ca- deceu a equipe de tra:
mínhões e máquinas, cri" balho. as autoridades, à
a�-;:ãp dos postos die saú- Câmara de Vereadore�",
de nos bairros Avai e a comunidade em

'

gerai
São Pedro e, o aumento e a' imprensa, pelo apoio
da rede de esgoto, que prestado a 'adrmnístracão
e um mal crônico de A,g�iar/Kleine, nestes
Guaramirim oe que R no- seis tanas.

',CAMARÂ FIXA SUBSfDIOS: GUARAl\1IRlM'

A Câmara Municipal verba de representação,
'de Guaramuím, através ao passo que' ,o vice
de Decretos Legíslatívos. Francisco Schork. Ha

fixou a remuneração dos receber 50% da represen
vereadores f' os subsidi- tacão do prefeito.
os- e verbas de represen- DIPLOMAÇÃO

, tação do prefeito e vice O Juiz Eleitoral da .60a.

pl('f�itQ!. para., q próxima Zona, Dr . Artur Jení
'pgisliaturà'.

'

A
'

despesa '"'chen Filho> dírígtu no
c om a remuneração dos dia 16, sexta-feira, a '30-

vereadores não uttrap.is- lenidade de diplomação
sará 4% da receita. eie- dos oandídatos a prefei
tivamente reatizada no" to, vice e vereadores, as-

mumcipio. sendo. 50% sim como Os suplentes.
a parte Iíxa e 50j�) 'a Foi -às 20 hOFiS, no au-

.perte varlãvel; I<':abendo
\ djtÓrio do Centro Empre

ao presidente mais 5Co'r .: serial de Guaramírim
como verba de represen- (AClAG) , reunindo to

tacão . O prefeito Antö- dos os concorrentes ao

nio Zimmermann recebe- � pleito, com representa
rá 100% da remuneração cão nas Câmaras em 89,
de Um Secretário de Es- dos municípios de Cua-
tado como subsídios .' e rarnirim,

.

M�asS'aranduba
outros 100% a título de e Schroeder;

Rua Guilherme Gielow, s/n.<?
.Jaragué do Sul - SC --,

BOAS FESTAS são os desejos da Equipe &a

Que em seu COlação esteja presente a lembrança de toda a

beleza que Ü' NATAl. significa.

r. 0 que desejamos aos nossos clientes e amigos em gel'..il
'durante Os 16.5 dias do ANO NOVO.

ij"'l! .•
.Iaraguâ do Sul/Se -.Av. Maf eod .• 153 - Fones 72-1771. 12-1995 e 12-1614
�. �' . - , .

1':
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BOAS FESTAS'

Sucedem-se os tempos... Os homens
evoluem ...

-

A tradição é renovada e permane
ce o desejo e esperança de um futuro melhor!

Nesta pause festiva nossa homena
gem sincera de

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NovO

PAPP SPORT

� NATAL: Praternfdaâe contagie a todos.

Nesta pausa de festas, elevamos bem alto os nossos corações e

pensamos com oarínho P. admíração em todos aqueles que de UIlYa ou

de outra forma cooperaram conosco nö ano que passou. A' eles, o
nosso agradecímsnto, a nossa hornenagam e o nosso sorriso ..

E a certeza de que logo maís estaremos outra vez I eunidos para,
com. ânimo maís forte e alegre, reiniciar a nossa jornada de trabalho e
de colaboração. Feliz Natal, Feliz Ano Novo!

Clube de Diretores LOjistas de
Jaraluá di 'SulAv. Mal. Deodoro, 895

Jaraguâ do Sul - SC

Câlara

de

de Yereadores

CarQpá'

�------------------------------,���

Paramos neste momento, para elevar o pensamento
. e dívísar o novo honzonte que surge.

t! hora de reverenciarmos o nascímento do Salva-

Até aqui cumprimos nossa mtssãe.

dor da humanidade, oportunidade para descobrír-se

entendimento dos homens.

que o amor e a compreensão são essenciais para o

r Corupä, Natal de 1988.

VEREADOR ERMlNIO MORE'J.'ITI PRESIDENTE

"Mais uma vez chegamos ao �ls do

NATAL e a. tronteíra do ano. Mais' uma vez olha-

mos para trás e olhamOs para frente. Pelo pensa-

mento e pelo senttmento o futuro a Deus pertence .

e a nós tudo de bom vai nascer agora". A todos, os

nossos sinceros votos de Fel1z NATAL e Próspero
. .

Ano Novo. ... . .Ik_ .

-S.I.Nutrimental

Ind. e Com. de Alimentos

A todos os nossos colaboradores, clientes e fornecedores, deseja..

Carroçarias He

mos um Nata! de paz e um Ano Novo pleno de realizações.

Av. \1al. Deodoro, 1.479"'- .Ecnes 72-2511 e 72-2130

Juraguá do Sul - SC"-

._.�--
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Z�.a azul é i.viível, diz Palstei.
o Coordenador da Co

missao Municipal do
Trânsito, Aristides Pans
teín. disse que, tecníce
mente. não é viável a

ímplantação de zonas de
estacionamento rotativo
(zonas azuis) no centro
da cidade, pelas pesqui
sas realizadas na Mare
chal Floriano Peixoto,
Getúlio Vargas. trecho
da Procópio Gomes.
primeira quadra da Gu
mercindo da Silva e Ma
rechal D e o d o r o,

até a Praça Paul Harris
Panstein contou aos lo

jistas de Jaraguá do Sul,
durante 'd reumao al
moço mensal de dezem
bro, que existe uma

grande rotatividade de
estacionamento, ' expli
cando que sessenta por
cento permanecem. em

. média. 15 minutos esta
cíonados e que' 87% per
manecem menos de uma

hora no local.

"Isto significa - dísss -

que a zona azul aumenta
ria em cerca de 13 por
cento a rotatividade, o

que não justificaria pe
lo custo que o município
teria, tornando ímpra
ticável, tecnicamente, a

viabilização. Porém: va�
mos proceder a novos

estudos de campo, para
observar a questão de
custos". acrescentou.

.....

-.�'"'4IIii-
.

'V1! ou

Vamos somar nossos esforços para que o sonho da paz
e do amor fraternal sejam um\l realidade neste Natal.

A todos aqueles que nos deram a sua preferência no

ano que se finda desejamos também um AnO Novo cheio de
felizes rettUzações.

LOJA DOS PRESENTES E FÁBRICA DE CALHAS

JANSSEN & ClA LTDA.

25 DE DEZEMBRO - NATAL DE' JESUS

o Natal é um estado de espírito. Um momento que
inspira paz e harmonia no convívio daqueles que a

gente Quer bem. I

E a dístríbuíção do que de maís valioso o homem
pode receber: gestos de compreensão, carinho e

fraternidade.
Que o Natal seja, rassim. E também todos os dias
do prÓXimo ano. I

São os votos de

Sumz IrmãDs S. I. - I�d. Com. e Igrie.

Av. Mal. Deodoro. 1.034 - Fone 72-0054
Jaraguä do. Sul - SC -

Prefeitura MuniCipal de Corupá
Trabalhando em campos diferentes. seguimos cami
nhos paralelos no ano qUe passou. COm vistas ao

desenvotvímento de nossas atividades, demos o me

lhor de nós, na concretização de tão importante
objetivo.

Nesta hora de congraçamento, nada nos aproxima
maís do que a consciência do dever cumprido.

.

FELIZ NAT.AL
E

PRÓSPERO ,1989

ALBANO MELCHERT
Prefeíto Municipal

OTO ERNESTO WEBER
Vice Prefeito

Fabricante do gostoso "Choco-Leite", dos pro
dutos da marca "Sant'Ana": leite, queijo prato. par
mesão. ralado, creme de leite e manteiga, do iogur
te "Meky" e da bebida láctea "Drink Sport" em

vários sabores ..

Rua Gustavo Gumz. 488 - Rio Cêrro II
Fone: 72-0122 Jaragué do Sul - SC

REVENDEDOR AUTORIZADO Que o espírito de NATAL tao envolvido

REVENDEDOR AllTORIZADO
HONOA

VOLKSWAGEN

� em nossas vídas .

de amor, paz e fraternidade permaneça pare sempre

M�EGOTTI vElcULOS S.A.

BOAS FESTAS!

Iaraguá do Sul sc

lV{OTOS LTDA
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Nutrimental investe e ,valoriza os recursos bumaRlslaforme Paroquial (18h) e São Judas (20h);
S. Benedito (17h30, São
Luiz (19h) e SS. Trínda
de (20h30).
DIA 25 DE DE,ZEMBRO
(NATAL 00 SENHOR):'
Matriz (7,9 e 19h), Vila
Nova (9h30), Manso
(9h30) e Seara (8h30).
"Não temar. eis que Vl)S

anuncio uma Boa Nova,

qua será alegria para o

povo: Hoje vos n\isceu
na cidade de Davi um

Salvador que é o Cristo
Senhor" (Lc-2-10-11).

A Nutrímental S. A· ,

unidade de Guaramírím.
visando vaãonzar os re-

cursos humanos, reali-.
zou no día 15, solenida
de em que homenageou
os funcionários com ein
Co ,e 'dez anos de empre-
sa, num total de 35,'
com á entrega de certi
ficados de.. mérito, e., de
prêmios. A. empresa pos
sui 550 funcionários em

Cuaramírím € no dia 19
realizou festa para os

filhos de colaboradores
...--------------------....,' 'com idade até 14 anos e,

no dia 22, entregou ces-

tas d� natal, acompanha
das de perus e vinhos.

Paróquia São Sebastião.
PROGRAMAÇÃO DEi
NATAL (MISSAS).: Dia
24, sátlado, S. Pedro
(16h),' Santo Bstevão
(l8h) e Santa

-

Cruz
(19h30); N. Sra. de Fá
tima (17h30),

I Sião João
(19h) e Santa Luzia
(20h30); N. Sra. do Ca
ravággio (17h:;O), N.
Sra. do Rosário (19h) e

Matriz (23h) , São Cris
tovão (18h) e N. Sra.
Aparecida (20h); Cohab

A empresa, desde se

tembro, vei:n antecípando
no día 20 de cada mês,
40 por cento dos salári
os aos colaboradores, a

lém de ter alterada \:l. da
ta do pagamento do dia
10 para o día 5, "para
repor o poder de com

pras, corroído pela infla
ção. Os nossos colabora
dores recebem, assim, a

cada quinze dias". Na
área de assistência so-

cial, Ademir Izidorr, des-
-taca' a reestruturação dos

serviços médicos, com

o atendimento diário do

profissional médico du
rante três horas, haven-

do perspectivas de
ampliado.

ser

A Nutrímental tam
bém subsidia a metade
das consultas quando os

casos sOO ancamínhados
aos especialistas e a to
talidade dos exames clí
nicas. E para o próximo
ano, o programa de de
senvolvimento e de trei
namento dos colaborado
res das áreas adminis
trativa e de produção
será ampliado;' con

forme explicou o geren
te admínístratív., da Nu

trtmental, ao CORRELO
DO POVO.

fi E L I Z NA,. A L!-.

Em outubro, segundo
Ademir Izidoro, gerente
edmínístratívo, implan
tou-se o programa do
funcionário,

.

exemplar,
que objetiva estimular
para a busca da assidui
dade cem por .centn e

dímínuiçãe do número
de faltas, onde a cada
mês são entregues cestas
básicas de gêneros ali
mentícios, àqueles que
fizerem jús , Como pri
meiros resultados da
medida, já se observa a

dímínuíçã., dos índices
de absenteísmo, o aumen

to da motivação no tra-
'\

'

balho e a queda da taxa
de rotatividade.

EMPRESAS PAGARÃO ADICIONAL NO l. R·

A partir de 1.9 de

março, as empresas pa-
. garão um adicional de
5% sobre o Impos,to.,.,.de
Renda que recolherem
sobre suas aplicações
financeiras, e entrará em

vigOr o Imposto sobre
Circulação de Mercado
rias e Prestação de Ser

viços (ICMS). Os n07

vos, impostos surgiram
da reforma tributária de
terminada pela nova

'Constituição. O adicio
nal sobre o Imposto de
Renda é, a rigor, um tri
huto novo. �1as o I�S
substituirá o atual Impos-

to sobre Circu'l<ll;::ão de
Mercadorias (I,CM) . O
ICMS terá a alíquota
máxima de 25%, que in
cidirá sobre produtos su

pérfluos e alíquctas
mais reduzidas sobre as

'exportações dê matérias

":primas semi-elaboradas.

,

Que a Paz, a esperança e a compre

ensão seja a meta principal e que a integração
de todos os ideais se torne realidade neste Na

tal, e em tOdos os dies do Ano Novo que se

avizinha. O novo tributo foi re-

.

gulamentado apenas Pd'
re as empresas, para nêo

penalizar ainda mais o

contribuinte pessoa fi-
'siea. O adicional de 5%
é aplicado sobre' as apli
cações no mercado fi
nanceíro.

E \l mensagem da
..

Liga Jaraguaease de Futebol
aos seus filiados e desportistas de t.oda a região.

L.
,.

II

.
Cliente, Amigo e Colaborador.

Que os preceitos divinos estejam II

presentes nesta Natal e que o Ano Novo, lhes
traga todas as felicidades almejadas. Boas
Festas! "Que neste N\':ltal haja compreensão, arnor e paz;

Que no Ano Novo haja alegria, saúde e prosperidade.São os votos do

São os votos da

Escritório Contábil Marlian LIda. CAHITE Empreend. Imohiliários· Ltda.
-Chiodini Empreendimentos

Rua Pres , Epitácio Pessoa, 415
Fones: 72-0616 e 12-2044
Jaraguä do Sul - sc

I
Que as luzes E: as bênçãos do Santo Natal Huminem e con

duzam os �Ssos de toda c comunídade para as esperanças e as' ações
de Um 1989 maís humano e maís féVZ.

-O Clube Atlético Baependt deseja a seus associados, colabo-
radores, simpatizantes e. amigos, a proteção do Menino Deus e um

Ano Novo repleto de paz, talegria e pleno de sucessos e realizações.
'.

J'lraguá do Sul, Dezembro" 1988

Ba'ependiClube Atlético

..

.--:::._ Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Câmara reduz salário do prefeito por "economia"
O vereador Herrmann

Suesenbach. único ree

leito da atual bancada'
do PM'DB' de Corupé
explicou que não se

trata de rsvanchísmo a

diminuição dos venci

mentos do prefeito e vi

ce-prefeito, a partir do

próximo ano. uma vez

que, conforme explicou,
procurou-se economizar.
O prefeito Albano Mel
chert recehe, hoje, Cz$
1.069.200,00 e sobre este
valer aplicou-se uma re-

dução de 34%, a mesma

diferença dos vencimen
tos dos vereadores, que
deveria ser, a partir do
ano que vem Cz$ 377
mil, mas que foi fixado
em Cz$ 262.500,00, en

quanto o prefeito recebe
rá Cz$ 750 mil, \:l contar
de janeiro, juntando o

vencimento e a verba de
representação .

Suesenbach acresceu

tau que a remuneração
do Prefeito Municipal de

Escritório
.

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

presas. ,

Rua Venâncio da Silva Porto; 365 - 1" andar
Fone: 12 - 1492

spezia & eia. Lida. -

SERRARIA É SERVIÇOS DE TRATOR
Madeiras para construção e serviços de trator

cbm profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayrosd, 712 _ Jaraguá Es
querdo _ Fone 72�0300 ._ Jaraguá do Sul _ SC.

Corupã, a partir de 1.9
de janeiro, será reajusta
da nos mesmos índices

do funcionalismo muni-.
cípal ativo e inativo, "u
ma fórmula que julg\l
mos justa, pois assim to

dos receberão O mesmo

valer de aumento". Isto
valerá para toda a pró
xíma legislatura. O ve

reador peamedebista es-'

clareceu que o decreto
legíslatívo qUe fixou os

vencimentos foi baseado
em parecer da União
dos Vereadores de San
ta Oatarina (UVESC) e

que foi adotado por pelo
menos 80 municípios ca

tarínenses ,

. Em relação ainda aos

ganhos do prefeito, Sue-
senbach disse que o.

mesmo tem. outras mor

domiss que o cargo ofe-
rece, como veículo e1,

combústível por conta',
diárias, entre outros, a:
lém de dispor de verbas
do gabinete. "Por isso
entendemos que o valor

fixado está dentro da
realidade pare um muni

cipío do porte de Coru-.
pá".

Clímex Magazine
TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFÁNTIL

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

Camisi,nha de o'nze. varas
Sebastião B. de Albuquerque

'CORREIO DO POVO' 72-0091:

O vigário de Joaçaba não
admitiu a distribu�;:ão de

. camisinhas nos JASC
deste ano, naquela cida
de, E não. faltou fiel
cristãö a aplaudir-lhe o

gesto, por ver aí o repú
dio corajoso à proclama
ção da libidinagem das
�tletas e sua promiscui
dade sexual.
Talvez o padre fasse dos
qus entendem o. sexo

melhor feito sem camir
sinha,' Talvez quisesse
a difusão da AIDS como

castigo divino. Talvez
contrariado, se fOri ex
cluído da dístríbuioão.
Ou apenas queria dar
opinião sobre mais um

assunto que não domína,
a prática do. ato sexual.
Afinal, ao reverendo bem
informado não escaparia
qUe a f�lta de preserva
tivos nunca iria sujeitar
os jovens à forçada abs
tinência numa competi
ção de âmbito estadual,
com premiação de me

dalhas. Mesmo a sabe
daria popular sempre
proclamou que fogo de
morro acima, água de
morrei abaixo, e mulher
quando quer dar, nin
guém segura.
Não c-aptei bem a men

sagem dessa lembrada
promiscuidade sexual, a

que iria levar a distri
buição desse material
descartãvel . A menos

que, apÓs cada ato, a pe
Iça fosse pegada de vol
ta pare lavar, secar, en

rolar e oferecer ao se

guinte usuário, guarda
à-as as devidas propor
ções, poucas oportunida
des teriam as atletas de
continuar competindo, ao

que parece.
Então o sacerdote e os

fiéis não maís fizeram
do que dar-se a exnge
ros, condicionadas suas

-atormentadas mentes aos

ensinamentos da- falsa
'

educação sexual cam que

Os religiosos se furtam à
discussão franca da mo

ral. sexual entre nós, so."

brepondo-lhs ' 'simples"
mente o tampão do pe
cada e da estigmatiza
ção do �éXO.
Contraditória tem sido
� pregação católica, na
sua paranóia do pecado.
quando. quer ver,' na

condenaç'ão do ato se

xual, a maís digna e

louvável atitude de um,

homem de fé, \'llheio à
realidade de viver no

filnal, não maís no co
meço deste século de Ii
bert8f;:ão das trevas.
Jota Cristo' disse (ou
por conta dele disseram,
que nada deixou escrito)
"amaí-vo, uns aos ou

tros", "crescei e multi...

plicai-vos", e. ela impõe
o celibato e a abstíriên
cia a seus pedres.
Garante o pecado em
pensamento, prega ê, mo

nogamia e reclama, no

cerimonial das bodas, a

maís rígída fidelidade
conjugal. Depois re-io

menda à noiva ír pera o
tálamo nupcial com u.,
certo judeu no pense,
mente, crucifiCado l}.
dois mil anos, e se en

tregar ao marido com.

Ele no coração, reservan-"
do-lhe o seu maís subli
me amor.

Para maís contradição,
suas freiras, envaídeci
das, declararem-se espo
sas desse mesmo Jesus.
qual concubinas orien
tais, em promíscua e in
concebível poligamia de
quem se dá por um eter
no 'lugar no céu.
Nesse mundo do faz de
contas, falar da reencar

nação SÓ impiedoso des
mancha prazer pode fa
zer, ainda que Jo;§o Ba
tista tenha falado do
Cristo ter sido Eüas, que i

voltou e não foi reco-'
nhecido. Palavra da
confusão! .

Estamos �tisfeifos Com a preferência recebida de nossos' clientes e amigos. Por isso, nossa

homenagem sincera é para que a Paz e a Tl"anqullidad(' reine em nossos lares, em 89, inícíando com

um Natal Feliz .

. Emmendörfer Com. d'e Veí�uttl,
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, :í57

Fone: 72-0655 Jaraguá c�o Sul - SC

FURGÖES CARGA SECA, ISOT:ERMICOS, FRIGORIFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

'

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Bnnco Fermi, 113 ..; Fone 72-1017

Guaramlrlm _ Rua 28 de Azosto, 1.334

Ida.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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No alvorecer de 1989t'llma nove eta'pa em nossas vidas, que
a paz tão antiga quanto o amor. chegue e tome a todos sem distinção
de cor, religião ou nacionalidade, para qua nós juntos possamos tor

nar a mensagem de Cristo eterna.
FELIZ NATAL!

Metalúrgica Arteferro
e

Vidraçaria Arteferro
Rua Joínvílle, 1.990

Jaraguá do Sul
Fone: 72-0971

SC

.<_ ,
•

-

.'� 141 tJ��:,/��;�}_���r:}�i�k�,��'��j��j'._,'"
Se você quer fazer de 89 r.:::\

II
um ano de muita energia, �_"'QHLBRCHIpode contar com a Kohlbach. . limolores elétricos

o Melhor Motor Elétrico 90 Brasil

���=======-=-=-=-=-====================-=-�==-=-=-==================--�

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA
ALVORADA

EDlTAL DE CONVOCAÇÁQ
-

ASSEMBL,$A GERAL ,ORDINÁRlA'
Pelo presente Edital, ücam convocados os

associados da SOCIEDADE ESPORTIVA E RE·
CREATIVA ALVORADA. para a assembléia ge
ral ordinária a ter lugar em sua sede social, em

Rio Cerro II, no dia 08 de janeiro de 1989, às 8
horas em primeira convocação ou às 9 horas em

segunda e última convocação, cam qualquer nú
mero de associados presentes, pare deliberarem
sobre a seguinte ordem do día:

1). Prestação de Contas da Diretoria; 2). E
ieição da nova Diretoria: :l'). assuntos diversos
de ínteresss da Sociedade.

Jaraguä do Sul, 10 de dezembro de 1988
.

Gerhard Schünke - Presidente

Estado de Santa Catarina
Câmara de Vereadores de Jaraguá do. Sul

Resolução N'9 01/88
"Fixa a Remuneraçã-, dos Vereadores da
Câmara Municipal de Vereadores 'de Ja
raguá do Sul".

FdÇO saber qUe a Câmara Municipal de Vereado
res de Jaraguá do Sul, aprovou e au, Oríval Ve
gíní. nos termos da Ieí promulgo a seguinte:
Art. 19 - O cálculo da remuneração dos
Vereadores para a legíslatura 1989 à 1993, fica
estabelecida em conformidade Com esta Reso-
lução.

' .

Art. 29 - A remuneração compreende a

parte fixa e a parte variável, e será paga men

salmenta.
Art. 39 - A parta HX\1 corresponderä a 50%
(Cinquenta por cento) e a parts variável é de
vida pelo comparecimento efetivo do Vereador
nas Sessões ordinárias e corresponderã a 50%
(Cinquenta por cento). da remueracão.
Art. 49 - A despesa com \1 remuneração dos
Vereadores não ultrapassará a 4% (quatro por
cento) a receita efetivamente realizada no exer
cício fin\inceiro.
Art. 5� - A 'remunera ção dös Vereadores
fica fixada, em 20% (Vinte por centoj da remu

neraoão total de Deputado Est9.dual, não poden
do ultrapassar o limite do artigo anterior.
Art.. 69' - O cákulo,.da 'remuneração será
efetuado mensalmente, em conformidade com:
I - Balancete Contábej Mensal Iornecido

pelo executivo.
II - Valores constantes em Certidão expedi
da pela Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina.
Art.79 - O pagamento da remuneração dös
Vereadores será efetuado no décimo dia .subse-
quente ao mês vencido

.,

Art. 89 � Ao Presidente da Câ�aI'.:l Muni
cipal de Vereadores. como verba de 'Represen
tacão, ser!Í conéedida quantía mensal correspon
dente a 50% (Cinquenta por cento) da remunera
ção do Vereador.
Art. 99 - Esta Resolução entrará em vígor a

partir de 19 de Janeiro de 1989" revogadas as

disposições. em contrário.. .

1
I·

Sala das Sessões, 28 de novembro
de 1988,
ORIVAL VEGlNI

Presidente

'J: \

I'

'Funilaria Jaraguá Ltda,
Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, 279 • FODe 72-0448
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-\ Política,' Políticos,' Folclore & eia.
o dUE É RUIM
o que é ruim é a' atura

ção de certos legisladores
qUe apregoem uma coisa

quando estão em Santa
Catarina e fazem justa
mente o contrário quando
se encontram, frente, a

frente, no Congresso Na

cional.
O que íoí ruim foi o Se
nador Dirceu Carneiro

presidir a sessão do Se

nado que, numa íatídíca
sexta-feira, aprovou em

menos de um minuto o

onçamento da União pa
ra o exercido de i989,
Ele mesmo está cansado
de dizer e de proclamar
as mazelas dos vinte a

nos de terrível ditadura,
quando OS militares di
tavam as normas e os

tecnocratas, sem ouvir
as bases estebelecíam
as prioridades e tudo a

cabava aprovado a toque
de caixa.
Com a atual Constituição
o "Congresso (Câmara e

Sen\1.do). acabaram con

quistando o direito de e

mendar o orçamento q:ue
o presidente da Repúbli
ca . é obrigado enviar aos

legisladores, ,ensejando o

retorno de vivos debates
eritre as várias corren
tes de políticos reunidos.
Com a aprovação do or

çamento federal, mesmo
sob as observações do
líder do governo, Car
los Santana, de "mano
bra de falta de ética p'ar
lamentar" ou de "golpe",
segundo o líder do PT
José Genoíno, conse

guia o representante Cd
"

tarinense com essa ma

luquice criminosa de a

provar recursos de Cz$
20 bííhões pars a Ferro-
via Norte-Sul. o sonho da

estrada de ferro do pre
sidente Sarney, deixan
do entrever que "tem
empreiteiro no meio, des
se mato.
Foi péssima
do Senador,
a favor da

a atuação
jogando-se

Norte-Sul.

o QUE É BOM
No mesmo instante em

que aconteciam essas ma

nobras que não engran-
, decem nada o Brasil,
um outro representante
Ic.atarinense olhava com

outros olhos o ambiente
e o momento de benefi
ciar o estado a que ser

vem no Congresso.
O Senador Jorge Kon
der Bornhausen que já
serviu o País como Mi

nistro da Educação, tra

tava de .conseguír en

caixar verbas que po
dem suavizar para o ano

de 1989 os muitos pro
blemas que haveremos de
ter no seu decorrer.
Assim, com paciência
conseguiu fixar recursos

através de emendas e

numa dessas alinhavou
Cz$ 1,2 bilhGes para
o reaparelhamento dos
nossos sofridos pertos
de Imbituba e São Chico,
não esquecendo de emen

dar \'l verba de Cz$ 1,5
bilhões para a BR-101

que em .nosso estado al

canca quase 400 km.,
Daniela, casada, 'acade
estrada que pelo s'2U

movimento continua . a

ser 'a "Rodovia da Mor
te". Não eE'.queceu o se

nador de alocar recur

sos de Cz$ 2,5 bilhões

para a BR-282 e Cz$ 1.5

bilhões para a Rodovia

Blumen'au-Navegantes, pa
ra que essas áreas alta-

mente incustrializÇid'as

possam exportar suas

produções. que geram
impostos pare- o governo
federal e estadual man�

ter as suas admínístra
trações.
E tem outra: não só o

lhar o processo produti
vo e dar-lhe condições
de competítívídade com

outras nações, mas dar
aos seus operários e

aos jovens que entram
no

.

mercado do traba
lho anualmente, condi
rcões de iniciar o traba
lho em aptidão de capa
Citação profissional e

não ser 'apenas maís um.

operário "salário mí
nimo" a engordar a mas-
sa trabalhadora a pro-
duzir mal e viver em

cortiços, para desespe- .

ro da Nação que não sai
desse atoleiro de indi
gência.

Foi com esse pensamen
to que o Senador Jorge
Konder Bornhausen con

seguiu emendar o orça
mento da União, forne
cendo às escolas técni
cas federais recursos da
ordem de Cz$ 23 bilhões,
com o que se permitirá
a conclusão e o aparelha
mento, em Santa Catari
na, das Escolas Técni
cas de Jtajaí. Sombrio e

São José.
Um observador não dei
xou de registrar o seu

espant-, neste mundo es

tranho em que vivemos:
"o senador Dirceu Car
neiro não mexeu uma

palha pela BR-280, vital

para Lages. Mas apro
vou, "por baixo do I}J.
no", a estrada de ferro
do Maranhão".

EVI SINSVAL-Dez. 88.

Oficina Mecân,ica Marechal LIda.
Serviços de lataria, pintura e mecânica.

Retífica de motores de veículos de qualquer marca, a gasolina!álcool.
Peças e acessórios para veículos em geral.

Atendimento nota dez Venha e confira.

Av. M,ll. Deodoro, 1. 309
Jaraguá do Sul

íundos - Fone: 72-3614
SC

J _

João Paulo privilegia minorias
..

ESCRITÓRIO ruaroico

José Alberto Barbosa
ADVOG.A�O

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

Fone 72.1869 _ Jaraguä do Sul

"Para construir a paz,
respeitemos as mínorí
as". Este é o tema do
22.9 Dia Mundial da Paz.
a ser celebrado no día
1.9 de janeiro de' 1989.
Escolhido pelo papa Jo
ão Paulo n, o tema de
fende Os direitos das mi
norias que buscam man
ter sua própria identida
de dentro de sociedades
que se tornam sempre
mais internacionais.
Segundo o Papa, os

problemas enfrentados
pelas minorias existem
em quase todos os pai-·
ses do mundo, com suas

diferenças históricas e

experiências de sofri
mentos. Essas minorias
têm direitos que devem
ser respeitados na vida
diária das pessoas e co

munídada, e traduzidos,
também, nas estruturas
sociais e nos sistemas
jurídicos.
Com à escolha desse

tema, João Paulo II ape
la aos Estados, organí-
21ações internacionais e

.' INTERIMOVEIS
Inte'rmediária' de
Imóveis LIda.

R. João Píccoli, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul
_ CREC! 6-43-J.

- IMÓVEIS A VENDA -

- 1 casa de alvenaria com 180m2. lateral da
Rua Rio Branco
- 1 casa ('om 152m2 - recém construída - sí
tnada na Rua Henrique Bortolíní - Jguá Esquer
do
- 1 casa cOIIi 250m2 - Rua Campo Alegre -

ilha, da Figueira
-- 1 Terreno Com 10.000m2 de frente para asfal
to na BR·280

a
. todas as pessoas para

que ajudem a construir
uma sociedade, na quak
uma legítima diversída"
de contribua para a paz;
porque a paz ou é de
todos ou não é de nin
guém.
Acenando para o des"

respeí to existente no

mundo em relação aos

direitos humanos, o Pa

pa afirma que a verda:
deira paz não pode exis
tir quando alguns gru
pos vêem seus direitos
humanos básicos negados
ou ignorados. Ou, ainda,

quando se recorre à vio
lência e se impede o diá
logo.
O tema do Dia Mun

dial da Paz do próximo
ano quer alertar os cris
tãos de que a constru
i:;:ão da paz é uma obrí

gacão univers'al e res

ponsabílídada de cada
um em particular. Tam �

bém os gnlpoS' minoritá
rios têm. uma contribui
ção a dar nesse sentido.
(FC, 12/88).

. 'ft' ....rO,··y'·
Je 4G411i4au;.=:u 4 4 QMJ&Wi14i • ,aJOOO

-t. �

Vamos juntos semeara paz.
, ,

•
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CORREIO DO POVO

Relojoaria AVENIDA
A� maís finas sugestões para presentes.

jóias. relógios, violões, trof6us,
medalhas e artigos de prataria estão Da

REWJOARIA AVENIDA

N. Marecbal e .. GetO& V......

e;F..oVIAÇÃO CANARINHO LIDA.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis
postção Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 72-1422,

Tubos Santa Helena Ltda.

Tubos de PCV [eletredutos], Tubos de Concreto,
Tubos de Polietileno (mangueira preta).

Päbríea» Rua Joinville, 1016' _ Fone 12-1101
Escritório: Rua CeL Procópio Gomes. 99

Ff"'Ile 72-0066 _ Jaraguä do Sul _ sc

E HORA DE BRILHAR

Lanznaster
Jóias. relógios, alianças t,

presentes finos é com a rove

LANZNASTER
Marechal Deodoro. 391 _ Jaragué do Sul.

Org. Cont."I Comercial"S/C LIda.

\&.EIO DO POVO
,

�:'}�1ir V A R I G
'

, \

Rua Cei. ProCilóPio Gomes 290 - ,Fone 72 - 0091
,

Jaraguá do Sul - SC

"A HJst�rla de nossa leate nlo pode ficar só na saudade".
O Passado só é importante se o seu tempo foi bem empregado.

CONFIRi\ A HISTORIAse. Barão de ltápócu

. '. HÁ 30 ANOS
- Em 1958, a SUMoC - Superin

tendência ida moeda e do crédito, res
tabelecia as cartas de crédito do •.. HÁ 15 ANOS
Banco Alemão Transatlântico e Ban- - Em 1973, o prefeito Eugêmo
co Germânico na América do Sul, Streb sancionava a Lei n? 461, de
voltando a funcionar em todo terri- 27.11.73, aprovada pela Câmara Mu:
tório nacional. Uma comissão espe- nícípal. autorizand-o o Chefe do Po
cíal faria o levantamento dos bens der Executivo a receber pOr doação,
e direitos dos bancos incorporados ao de Osní Mario Ayroso e sua esposa,
patrimônio nacional, a fim de prece: uma áre'a de terra para abertura da
der 'a sua restituição. Rua 61, esquina com a Rua 48. Mu:-,
- Apesar das restrições ideológi- la' coincidência o final .da lei com a

cas com o comunismo, o Embaixador rua que deveria _ ser aberta: ambas
Hugo Gouthier. num almoço da com 61.

.

Assoe, Comercial do Rio de Janeiro, - Élio Souza era o secretário Bxe
afirmava mtegoricamente: "Chegou, cutívo da Câmara Municipal de Ve
a hora do Brasil vender para a Rússia. \ readores e encaminhava à impren.a
Todos os outros países íncluíram a 'O relatório, publicado em 01.12.73,
"União Soviética, mantendo ritmo que contou cam a presença dos se-
normal das suas negociações e é ho- guíntes vereadores: Fidelis Car.os
ra de procedermos do mesmo modo, Hruschka, Presidente em exercício,
em benefício do nosso café e em' Heinz Bartel. Belarmino Garcia, Eu-

, busca do crescente Idrtalecimento f gênio Gascho, 'Waldemar Rocha, te-
da nossa economia. Advogava o

-

da, Maria de Souza; Mário' An.onío
tomento d'as exportações e a des- Planinscheck, Hilário Scheuer, João
burccratízaçã., dos embarques desti- Vegini, e Afonso .Franzner. Após a
nados ao mercado mundial. Dava precíar extensa ordem do dia, apre"
u entender que 'queria Il'ibedtar-se sídente encerrava os trabalhos da
das vendas à bolsa de caíé de Nova presente sessão, entrando a, Càn.a
Iorque, onde Os--�êg�cibs eram fecha- ra em recesso, de conformidade com
dos com fabU'r�)Í;)s i'lúcros para os 'ô. art. 113 do Regimento Inte:r;r:o .;:;

, intermediários' e prejudiciais a cafei- convidava os sts· vere'adores para
- Eram criados' novos municípios (' um jantar de confF.aterni�i;ão nO
cultura brasileta. 1\ Restaurante Represa, de Guaramirim.

HÁ 40 ANOS
� Em 1948, em fins de novembro

reuniam-se os vereadores Luiz Maes,
Willy Germano Gessner. Arquimedes
Dentas, Albrecht Gumz, Otaviano
Tíssi, Frederico Curt Alberto Vasel.
Luiz de Souza, João Lúcio da Costa
e Max Thieme Jr. - Na Ordem do
Dia, entre outros, aparecia um pro
jeto de lei, .origínério do executivo,
solicitando abertura por conta do
excessn .de urrecedacäo, a importân
cia de Cr$ 1.700,00. a fim de indeni
zar dois meses de vencimentos ao

funcionário Emilio Silva. Na referida
reunião faltavam os vereadores Au

gusto Sarti e Carlos Rutzen,
- O Tesouro Nacional iniciava o

recolhimento' de notas, nos valores
de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500
'mil reis e 1 conto terminando em 31
de maio de 1949 o prazo pare troçar
referidas cédulas sem desconto.
- A Assembléia Legislativa do

Hstado num edificante exemplo até
agora não registrado no Brasil, pror
rogou Os seus trabalhos até o dia
15 de janeiro e, num despreendímen:
to cívico resolveram os srs. deputa
d-os não receber o "jeton" durante
esse período'.
- Nasciam sete novos municípios

em Santa Catarina: Massaranduba,
hoje Guaramírím, Ituporanga, Capín
zal, Píratuba Taió Tangará e Turvo
em meio de violentos debates entre
os dep. Raul Schaefer, Cardoso da
Veiga Konder Reis, Ilmar Corrêa,
Armando Calil, Waldemar Rupp.
Orty Machado e Artur Müller.

e o Gov- Heríberto Hue1se encami
nhava mensagem ao legíslativo, cri
ando as Comarcas de Braço do Norte,
Taió, São Miguel d'Oeste e Tangarä.
. .. HÁ 20 ANOS
- Em 1�68, a Prefeitura Municipal,

a Câmara Municipal e a Associação
Comercial e Industriah de Jaraguá do
Sul\, ;expediam convíta aos comerei
antes, industriais, produtores e a po
pulaç.ão em geral do Vale do It_apo
'Cu, pare 'a solenidade de entrega do
título ds Cidadão Jaraguaense, ao

sr. dr. Paulo Konder Bornhausen, no
dia 3 de janeiro de 1969, quand., da

passagem do 109 aniversário de insta
l�ção do Banco do Brasil S/A. local.
- O prefeito Victor Bauer saneio

nava a Lei n? 203, de 29.11.1968, ins
tituindo Um Brasão para JaI'aguá do
Sul, idealizado por E.'ugênio Victor
Schmöckel e desenhado por' Moacyr
Silva,
- Pela Lei n? 207, de 18 de dezem

bro de 1968, o prefeito municipal fi
cava 'autorizado a firmar Convênio
com a Fundação Serviço Especial' de
Saúde Pública (FSESP), para o fim de
estabelecer condições que regerão a

admínístreção, a operação e a ma

nutenção' do sistema de abastecimen
t. de água da cidade de Jaraguä do
Sul.
- O Delegado de Polícia de JaI':i

guá do Sul, Ten, Céí, Leonídas C.
Herbster, publicava avíso aos ínteres
sados - Presidentes dé SOciedades
Dançantes e organizações similares.
constantes numa relação, íníormando
que a partir de 14.12.68, já estava
aceitando os requerimentos para o

fornecimento do Alvará de Funcio
mento para 1969.

'mMm=
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I'ECllillia II gUllidial1
Na tarde do dia 8 do

córrente, na José Olim

po Editora, ii Rua Mar

ques de Olinda, 12

Bot\ifogo - RJ, deu-se o

lançamento pelo nosso

constante leitor, mínís
tro Daniel f.araco, do
.maís recente livro sob a

epígrafe, tratando os

problemas da complexa
ciência d'd economia na

pratica do dia-a-dia.
o ilustre autor extende
se a uma exposição de
cunho técnico, sem se

perder em palavras re

buscadas que lhe pode
riam prejudicar' a clare
za, tornando fácil o seu

entendimento para um

grande número de seu

ponto de vista na inter

pretação da economia
dinâmica dos días 'de on

tem, de hoje e do íutu'
roo

O dr. Daniel Parace que
reside em Florianópolis,
no desempenho de vá
rios mandatos como de

putado federal, proje
tou-se entre seus pares
pela sua coerente opini
ão sobre matéria econô
mica, comparecendo
com frequentes escritos
na revista CULlURA E

FÉ, que se edita em Por

to Alegre pelo Instituto
de Desenvolvimento Cul
tural, de onde é um dos

integrantes do Conselho
de Redação,'
Ao Ministro Daniel Fa
raco os nossos cumpri
mentos pelo lanlçamento,
do livro qUE'! aborda as

pectos da economia que
se apresenta por vezes

muito confusa aos olhos
de milhões de brasilei

ros, todos vivamente
interessados em soluções
que reponham a Nação
no caminha da paz a

,tranquili&.lde, longa do

fantasma da inflação que
leva a economia à beira

de uma catastrofs sem

precedentes.
TRES' IRMÄOS
CIDADÃOS,
HONORÁRIOS

COm
"para

uma dedícatóría

Euqênio Schmöc-

kel, i!.migo de 'família, .os
cumprimentos pelo Na
tal e Ano Novo. Flo
rianópolis, Natal 88', re

cebemos o Interessante
livrote

-

de 56'páginas,
sob o título acíma, co

memorando os 160 anos

de fundação da Colônia
de São Pedro de Alcân
tara (1829-1989) Inicio
da Imigração Alemã em

Santa Catarina".
Edimdo pela T�pogr.afia
Mayer Ltda.. de Pome
rode-SC (12-88) ele con

ta as vidas de três dos
14 filhos de Adão Nico
lau Schmitt e Maria Luí
za Deschamps, que atra-

.

vés de atividades dife
rentes se tornaram muí
to úteis a sociedade ca

tarínense a ponto de te
rem sido aívo

.

do reco

nhecírnent-, público das
comunidades que ser

vern e serviam, receben
do a cidadania hono
rária, pelos inestimáveis
serviços prestados de

,
sínteressadamente .

�
O primeiro. deles, é a

saudosa Iíqura de Arnol
,

do Leona rdo Schmitt,

que a imprensa jaragua
enss acompanhou ah'a.
vês dos anos a sua tra

jetória, recebendo- além
de outras honrarias, jus
tas e merecidas, o titulo
de "Cidadão J\1raguaen
se", através Decreto Le

gislatívo n-? 05-75, de
10.11.1975 e Cl Diploma
de Mérito da Assocíeeão

,

Comercial e Industríal
de Jaraguä do Sul, "pe
los relevantes serviços
prestados A entidade no

cargo de Presidente no

neriod-, de 23.06.42 \3.

30.10.44.
O seoundo homenaceado
p Pedro D'Alcântara
Schmitt ';ue se tornou
útil A cidade de Porto
União. lá iniciano:O suas

at'vidades em 1926. com

muitas atividades comer

ciais. industr+ais e na

\1gricultura, recebendo
aos 76 anos o título de
Cidadão Honorário de
Porto Uníão, em .' ....

05.09.1974, "como tes-

temunho de gratidão do

povo deste Município",
amplamente destacado
pelo jornal da 'cidade,
"'O Comércio", de "".
07.09.74.
Finalmente o terceiro
homenageado é José Lí

no (Frei E1zeário) Schmitt,
o maís moço da. fa

mília, seguiu a sua

vocação religiosa, orde
nando-se sacerdote na

Ordem Franciscana, es

teve na Bélgica, estudou

línguas romênícae em

Munich, Prof. de lín

guas no Colégio Dioce
sano, de Lages, fundou

.

a Biblioteca. Infantil de
Canoinhas, onde recebeu
em 12.09.1961. no Ano

do Cinquentenário, o tí
tulo de "CIDADÃO DE
CANOINHAS", autor da
letra do Hino de Canoí
nhas, assinado pelo pre
feito dr. João Colodel.
escreveu vários livros,
com muitos artigos na

imprensa, foi hornenage
ado pelos 3erra Clubes
do Brasil, filiados ao

Serra
.

Internacional e a

preQ'ados à Obra Pontifí
cia das "Vocações Sa
cerdotais" e recebeu da
Uniã� Brasileira de Es
critores, a menção hon
rosa - Prêmio Thomas
Mann, pelo seu ensaio:
"A primeira comunidade
e.-lemã em Sta. catari
na", em 05.09.1973.
O Iívrota traz muitas
outras informações so

bre a família Schmitt,
um repositório histórico
para quando, no próxí-
mo ano. SE' comemora
rem os 160 anos, de fun-

I (la(ção rltl. COlônia-de São
Pedro de Alcântara de
onde são origi�ários. Va
le' a pena conhecer os

detalhes desta bem ela
borada obra erue tora (Ie
oerto a' Janiguá (lo
Sul.

Faça ou renove a sua

assinatura elo

"Correio do Povo"
'Você .é..especíal para nós.

Fone 72-0091.

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob nC? 0015

Escritas filcal. e contábeis

Jm.pOlto de Renda
..,_ . R....tro de Mícro-Bmpresa

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

Ora. Scheila M. N. Henriques Anjo
OOROLOGIA ClíNICA

Tratamento de dores crônicas (dores
do "Cancer" r lombalgias, enxaquecas ... I.
acupuntura aplicada a dor.

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

Walter Luiz Ribeiro'·
Alexandre OellagiusUna Barbosà

ADVOGADOS
Rua João Marcatto n<? 13, 2<? andar - sak. 206,
Fone 72-2875 _ Edifício Domingos Ch.odirn
Jerazuá do Sul-SC.

Filmadora
Adquira a sua Filmadora por apenas

Cz$ 69.003,00 inicial maís prestações de Cz$
53.181.00.

AnteIl ·Parabólica Internacional
Inicial Cz$ 75.326,00 maís prestações

de Cz$ 53.301,00.

Informações com Carmem, Fone 72-2264

Defenda o se� patrimônio contra

SinistrQs�p=;::-jf ..

veníndo-se, Estamos as suas ordens!

Exr í n b r é

s. "

, I

Comêrcín e recarga de extintores em geral

Rua Joinvilla n.? 2.176 - Fone 72-1826

Jaraguá do Sul/SC.

Amor ao próximo. Amor ao trabalho. Amor a vida
Quanto ruais pessoas cultivarem dentro àe si essa semente, mais fértil e produtivo
será o mundo,'

.

Pense rr'sso e tenha u,m Feliz Natal e um Ano. Novo cheio de esperanças;
São os votos 9€'

I

Cas'l " d·as lintas Maha Lida.

I
i

�.
, ,
;!c·l

Agora em novas e modernas Instalações, na Rua .EJGp. Cabo Harry Hadlrch, 47.
Fone: 92-ü:<,BO Jaraguá do Sul SC
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Icordo salarial dos metalúrgicos chegam a impasse e irá a dissídio
As negociações do a

cordo coletivo dos tra

balhadores nas indústri
as metalúrgicas, mecâ
nicas e do matertel elé
trico de Jareguê do Sul

chegaram a um impasse
na última semana (Jara
guá, 16 de dezembro),
quando o síndíoato pro
fissional decidiu recusar

a proposta final do sin

dicato patronal, que pre
tende conceder o paga
mento integral da infla

ção de 88, índependente
do IPC de dezembro,
maís 10% de aumento

.

real. Além disso, os

empresários, preocupados.
com a possíbilídads de

grandes perdas salariais
no próximo ano, que
rem incluir no acordo,
uma escala móvel que
g\lrantirá a todos os 12
mil operários do setor,
o pagamento de 70% da

diferença entre a URP e

a inflação 'dos primeiros
meses do ano, em abril,
e em julho fariam, nova

antecipação, desta vez

de 100% da defasagem
entre a inflação do perío
do e a URP.
Segundo Wilson Kohl

bach, presidente do sin-
, dícat-, das indústrias,
esta escala móvel é pio
neira no País e significa
um grande RV\1nçO para

I
Momíort S.A. - esta a nova . denomína

ção social da tradicional empresa jaraguaense
N·eves Artefatos de Madeira S.A., desde o

,

dia 15 de dezembro. Fornecedora de compo
nontes industriais· torneados em madeira parta'
a indústria têxtil e metelúrgíca, agora, a eni
presa vem' dirigindo apreciável parcela de sua

produção para o consumidor final, destacando
se sua linha de instrumentos de medição e ar-

tigos para a prática desportíva ,

'

Segundo o díretorsuperlntendente da em

press. Sr. João Batísta Prim, a diversificação .

de sua linha' de produtos e a parcial mudança
do seu perfil de mercado foram as razões que
orientaram à alteração d\:1 denominação ' social
da empresa e a criação da nova logomarca.
Atualmente la empresa se inclue entre as

principais exportadoras da região, atingindo
mercados dos EJstados Unidos e México, com

suà .linha de componentes industriaís torneados
em madeira..

A empresa possui duas filiais. A primei
ra está localizada no município de Sete Que
das, no Mato Grosso do Sul, encarregada da

extração e beneficiamento de sua matéria pri
ma; a segunda Iilial 'se localiza na cidade de

Corupä, onde são produzidas a linha de ínstru

mentos de medição.
....---_I������������������------��---------

MOlDforl S.A. '

o setor de Recrutamento e

Seleção da Weg vai mudar de

endereço. A partir do dia 16
de janeiro atenderá na Rua

Joinville, 3000, na erzrada cio

Parque FabrillI, anexo ao

novo prédio do Ambulatório,

.. I

\,

,

Os trabalhadores, que
asseguram, desta forma,
na Convenção Coletiva,
algum tipo de proteção
centra a corrosão de
seus salários no próximo
'ano. Além do maís. o

pagamento integral da
Inflação de ] 988 (que po
derá chegar a '1000%)
mais 10% do ganho real
está sendo considerado

pelo sindicato patronal
Uma proposta honesta e

justa, inclusive superior
ao acordo coletivo fir

mado entre os industri
aís e metalúrgicos de
São Paulo, que simples
mente receberam a in

flação mais 8% de ga
nho real.

POr outro lado Wíl-

son Kohlbach observa
qus a solicitação do sin
dicato dos trabalhadores,
de um aumento de
1:350% .ou 1.500% é im

praticável, .

pois ínvíabí
lízarä as empresas do
setor. Muitas pequenas
e médias indústrias de

Jaraguä do Sul, em fun

ção da atual crise eco

nômíca, já se encontram
com estoques elevados
e não poderão suportar
um acréscimo tão vielen
to em suas folhas de pa
gamento. O grande pro
blema das ,negociações,
no momento, é que du
rante 1988 nem todas as

empresas concederam
antecipações a seus fun
cionários e o sindicato
profissional, \:1gora quer
penalizar aquelas qus se

sensibilízaram com o

problema dos emprega
dos no decorrer do ano,

concedendo reajustes
para qUe os trabalhado
res, no mínimo, tivessem
salários zerados com a

inflação.
Para o dirigente mu

nicipal, a radícalízeção
do sindicao dos traba-

lhadores está visando a
penas o acer�o da- parte .

econômica do acordo
coletivo, pois isto irá
representar um acrésci
mo na receita desse sin
dicato'. No seu entender,
o presidente do síndica
to dos trabalhadores não
éstá preocupado com o

bem socíaq de seus asso

ciados. pois até divulgou
em jornais seu interesse
em manter as cláusulas
sociais do acordo ante
rior até 1990.
De qU9.ltJuer forma, o

impasse está criado e o

acordo irá para dissídio,
,para ser julgado pela
Justiça do Trabalho, que
já se encontra em re

cesso e não terá data pa
ra entrar em pauta de
discussão, podendo se

prolongar por vários me

ses. Os índustriais en

tendem qus isto será
prejudicial para os tra
balhadores, "pois no jul
gamento muitos dos a

vanços propostos pelo
sindicato da� empresas,
como é o caso da escala
móvel para 1989, deve
rá .ser rejeítado .

Trique & Iraque
O ministr o Maílson da

Nóbregadisse, ao ser a

nunciada a nota de Cz$
50 mil, com a figura do
poeta .Carlos Drumond
de Andrade: Ou 'a gente
controla a inflação ou

'acaba o estoque de he-
róis nacionais". Que não
seja por isso, Aí vão
algumas sugestões. Pe-
lé para a nota de Cz$
100 mil. Roberto Carlos
ficaria na de Cz$ 200
mil. E Maguila na de Cz$
500 mil.
E para a neta de 1

milhão, o escritor Jorge
Amado, amigo do presi
dente Sarney. Mas nes

te caso a inflação deve
ria ser alimentada para
que a nota de Cz$ 1 mí
1hão possa ser lançada
antes do final do man

dato do amigo de Jorge
Amado ...

VALORIZANDO o HOMEM

Que o Nii'tal:

sc vai incentivar indústrias de eitros
Para incrementar a

produção de cítros e

implantar uma agroin
dústría estadual, !capi"'
tais estrangeiros estão
interessados em se as

saciarem a empresas ac:

tarinenses. É .

o que foi
discutido no início do
mês entre empresários
alemães, brasileiros, pro
dutores e pesquisadores.
Após a reunião, os par
ticipantes visítaram po
mares, vi veíros de mu

das e �s Indústrias Reu
nidas Jaraguã S. A., de
Jaraguá do Sul.

Expressão do trabalho, Paz e .oração, renasça diari'a
rr�ente em todos nós,

Poucas sabem, mas

Santa Catarina já possui
três índústrias que pro
duzem suco concentra"

do de laranja e Iimso. É
,:.;'erdade que a produção
aind'd é baixa, dev�do à

MARCATTú INDÚSTRIA DE CHAP:eUS LTDA.

EMPREFNDDIENTOS IMOBILIÁRiOS MARCATfO LTDA.

J.>EDR�IRA RIO BRANCO LTDA.

eINE JARAGuA I.TDA.
I,

pequena área' plantada
não superíor a 3 mil hec
tares, segundo o IBGE.
Em consequência da baí
xa produção, pela popu-

.

lação urbana são impor
tados de Sãu Paulo, 90%
-dos frutos citrícos consu

midos numa evasão a

nual de divisas do Es
tado da ordem de
2,500.000 OTNs.

A situação deverá se

reverter a médio prazo,
através de pesquisas e

Cultura de variedades
para fins comerciais e

índustriaís. A citricultu ..

ra apresenta-se como u

ma alternatva bastante
rentável para os produ
tores catarínenses, Aqui.
o clima é maís favorá
vel à cultura .clt" que em

São Paulo.

i
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

GESTÄO 1983-88

IARAGUA DO sut - NÁTAL 1988
-

CoRREIO DO POVO BOÄS FESTÄ,S

Prefeitura Municipal de .

Jaraguá . do Sul
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO MyNICIPAL

� ";j'��' ,.1

. Na ocasião em que chegamos a o término de maís um ano de atividades, A Admi-
nístracão Municipal, sente-sé na obrígeção de:

Agradecer �ao Criador �odos os benefícios dispensados, a proteção sempre constan-
te e as bênçãos derramadas sobre os dírígentes da municipalidade. Graças, ao bom Deus fOi pOssiveI
trabalhar, eíícazments, pela comunidade jaraguaense, ohrigado Senhor!

R,�tribuir a colaboração, apoio e a dedicação dos Secretãrios. Vereadores e suplen
tes, dos servidores públicos municipais, das lideranças cormmttänas e munícipes em geral que, no
decorrer de 1938, de íorma ativa, co-participada e responsável sempre contríbuíram pare o êxito e o de
senvolvimento das obras e realizações da Administração MuniCipal . .A Vl()CêS, nosso reconhecimento e
nossa admiração!

Solicitar às pessoas ínteressadas na melhoria de nossa querida Jaraguä do Sul.rque,
unídos e confiantes, em 1989, continuemos, fraternalmente, a construção de nossa comunidade.

Aos jaraguaenses um Feliz e Sa nto Natal! E que o Ano Novo seja repleto de bên
çãos celt.>stiais. A todos, sucesso, paz e muita felíeidade!

- - - -

-_---

Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul

MENSAGEM

Há sempre um momento para reflexão, e nenhum outro é tão propicio como este,
em que comemoramos o advento de Cristo, dádiva maior que Deus legou à. humanidade. E a oportunidade em que juntamos nossas forças e renovamos nossas esperanças, sob as cores do Natat e doAno Novo. .

J
..�-

y E o sentímentn de otimismo, na visao de novos tempos. se fortalece qU'ando volta-
mos nossos olhos pare a família. Nós, homens públicos., convivendo maís intensamente com aqueles quenos são caros e com as comunidades representadas, sentimos que há um motivo muito maís forte a mo
ver o nosso espírito e a incentivar o nosso trabalho: A FAMIUA JARAGUAENSE.

.

E para ela que nos voltamos negte momento de festa e de congraçamento . Temos'
a certeza de que uma inspiração maior haverá de se apossar de nossos corações, qual seja a de reno
varmos os propósitos de trabalho, de entendimento e compreensão, rurnn às metas e aos ideais comuns.O Poder. Legislativ., de Jaraguá do SuL estejamos certos, tudo vem fazendo pa-a corresponder aos ansei
Os da gente jaraguaense, drando a sua; parce'la de contribuição para qUe possamos viver a confiançano futuro.

JARAGuA DO SUL - NATAL DE 1988

VEREADOR o.RIVAL VEGINI - Presidente
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ICM:
•

OS maiores retornos da Estado para 89
Durante a assembléia

da Amvali, sexte-feire.
foram divulgados e a

nalisados OS índices de

retorno do ICM para
_

o

próximo exercício, que
são oalculados pelo mo

vimento econômico da
comércio e setor agro
pecuário. Os índices o

ficiais, pera 89, dos mu

nicípios do Vale do Ita
pocu são os seguintes:
Barra Velha 0,08326
(maís 5,114% em relação
a eeste ano), Corupá
0,21641 (menos 0,135%),

Guaramírim 0,35434 (me-
nos 1,218), Jaraguã do'
SUl 4,12368 (maís 1,410%),
Massaranduba 0,26203

(menos 6,312%) e Schroe

der 0,01251 (mais 4,181%).
Os índices dos maio

res municípios do Estado
são: Jolnville 14,16881,
Blumeneu 10,962:;7, Jara"

guá do Sul 4,12368, Cha

pecó 3,6861.G. Crícíúma
3,32545, Itajai 2,88544,
Concórdia 2,85610, Brcs

que 2,48954, . Lages
2,02061, São Bento äo
Sul 1,,94603, Videira

Vende-se Belíssima Residência
Finamente construída, 665m2, 21 compa i'

timentos com muro 138 metros lineares, terre
no 1.550m:?, 4 suítes, lavabo, sala de-visita pa
ra 3 ambíentes. sala jantar, 'biblioteca, enorme
salão de festa com churrasqueira, adega, depen
dência pera empregados, garagem coberta pa
ra 4 carros, estacionamento, sala íntima pare
TV, copa cozinha completamente montada, ar

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

jardim, muita varanda, terraço, tudo em locali
zação privilegiada: em Um morro com magnífi
ca vísta pera a cidade de Jaraguã do Sul. no

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

totalments desembaraçada adaptável a ins tala
cão de banco, clínica, etc. Tratar com o pro
prietário, Sr. Jamiro Wiest - Fone (0414)
25-3022 ou Sr. Roli (0413) 72·2315 ou 12-0889.
CRECI N.o 0480.

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

QI1t"!õltõe.� d� t�l'rai'! - "'Icfdeates de transUo - in.
ventäríos - cobranças e advocacia em geral.
Rua r�inoldo Rau, 86 - sala 4 Fone- 72-2711

Pedras Trevo
PEDRAS PARA PISO, PISCINA
E. REVESTIMENTO D\f GERAL.

As melhores pedras naturais para sua casa.

Pedras p/písos, piscinas, paredes e

revestimento em geral.
Rua OUokar Doerffel, 1.951 - Trevo BR-l01

Fone 22-8956 - Joinville.

1.17023, Tubarão 1,3392:>'.
Florianópolis :1,32892, Ca
IÇadO:F 1,24583, São (José
1,21662, Xanxerê 1,11661,
Rio do Sul 1,10923, In
daíal 1,06939 e Urussanga
1,04210.

Panorama Econômico

ORAÇÃO AO SAGRA
DO E DIVINO ES
pIRITO SANTO
Oh Divino Espiri

to Santo, vós que me

esclareceis de tudo.
que iluminais todos OS
meus caminhos para
que eu possa atingir
a Ielícídade. Vós que
me concedeis o subü
me dom de perdoar e

esquecer as ofensas e

até o mal que me te
nham feito; a vós que
estais comigo em to
dos os instantes, eu

quero, humildemente,
agradecer, por tudo
que sou. por tudo que
tenho e confirmar
uma vez maís. a minha
intenção de nunca me

afastar de Vós por
maiores que sejam as

ilusões ou tentações
matenaís, com a esr

perança de um' dia
merecer e poder [un
tarme a Vós e a todos

.
os meus irmãos, na

perpétua glória e paz-
Obrigado maís ums

vez . A pessoa deve
.

rá fazer esta oração
por 3 días seguidos,
dentro de três días
sem dizer o pedido,
dentro de 3 dias será
alcançada \:!. graça. por
maís dlficil qUe seja.
Publicar assim que re

ceber a graça B.M.S.
ceber a graça B.M.S.

ICM: SONEGAÇÃO
CHEGA A 30%
Aproximadamente um

terço da arrecadação de
rCM de Santa Catarina
está sendo sonegado. A
informação foi dada pe
lo secretário de Planeja
mente.Roberto Ferreira.
segundo ele. até novem

bro deste ano a arrecs

d8f�ão do ICM havia di
minuído em 18%, em.

comparação com igual
período em 1987. Em re

Iação.ja 86, a dimiuição
chega a casa dos 25%.
Afirmou ait:!da que "não
mais de uma centena 'de
grandes empresas do
Estado recolhem 92% do
rCM ao Tesouro. Enquan
to isso, o restante das
empresas catarínenses
são responsãvsís

:

por a

penas 8% desta arreca

dação". Entre as justi
ficativas para esta sone

gação de ICM, está o fa
to de que 'd maioria dos
estabelecimentos comer

ciais não expede nota
fiscal dos produtos ven

didos, Revelou também
que as microempresas
não recolhem leM, com

base em dispositivo le
gal, "mas em compensa
ção vendem seus pro
dutos para firmas maio
res. Estas.' como não
recebem nota fiscal,
também não recolhem
o ICM", disse o Secre
tário.

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE: 72.2607

CORREIO DO POVO

para assinar, basta ligar
72-0091

gundo transformador de
10.000 KVA j á .está sen-

.

do fabricado e sua entre
ga será feita até março,·
também para a Weg de
Jaraguã do Sul e será a

plicado, como o primei
ro, na subestação do
Parque Fabril II, inte
grado pelas empresas
Weg Motores - fábri
cas II, III 2 IV Weg Má

quinas e vVeg ACiona
mentos.

EXPORTAÇÃO DE
JARAGUA
Trinta miilhões de dó

l'ares foi o valor expor
tado pelas empresas ja
raguaenses, de janeiro
a novembro, segundo in
f-armações' da Carteira

. de Comércio Exterior
(Cacex), da Agência do
Banco do Brasil. Ern
igual período, no ano

passado, as exportações
somaram US$ 19 milhões,
sendo outubro o melhor
mês, com US$ 3,6 mi
lhões. Em contrapartida,
as importações somaram
US$ 7,5 milhões; Nos
últimos anos, o compor'
tamento das

.

exportações
locais foram: 1984 - US$
15.351.60; 1985 � US$
14.926,90; 1986 f- US$
15.654,50; 1981 - US$
19.898,51 e em 1988, até
novembro, I

US$ :>'0 mi
lhões.

B I D' EM
.TARAGUA DO SUL

. A comissão do BID

SUBESTAÇÃO WEG: (Banco Interamericano
TRANSFORl\fADOR de Desenvelvímento]
Urna das três maiores composta por 5 técnicos,

fabri'cantes Ide transfor� esteve em Santa Catari-
madores do País, a na para discutir 'a libe-
Weg Transformadores ração de uma linha de
consolida sua postcão no US$ 100 milhões para
meroad., Com a entrega financiar a Importação
de um transíormador - de máquinas necessá-
o maior produzido em rilas a modernização do
Santa Catarina - com parque fabril da região
potência de 10.000 KVA, Sul. Aguarda-se que o

na classe de tensão 138 "sinal verde':' do BID
KV, com altura de 5,6 seja -dado ainda este ano.

metros, largura 3,81, com o contrato sendo as-

comprimento 4,5 "metros sinado no início do se-

e pesando :)'5 toneladas, gundo semestre de 89.

pare o G: upo Weg. A lOS técncos do BID visi

empresa se estrutura pa-
I taram várias empresas

ra a produção em série,' '" Cetarinensss, dentre as

de mais unidades na faH .quaís a WEG,. em JaI\:1-
xa até 138 KV. Um se-I � guá do Sul.
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Falos Genie & 1011'CI-8S -,- A Justiça Blei.

, torai. em a�radecimento
_________------------1-. -ao-·. trabalhe.... desínteres:

nação de rscursos do sado e democrático, dos
imposto de renda. as 0- escrutínadores do pleito
bras culturais- via Lei de 15 de novembro, pro-
Sarney. A entidade pre- moveu um jantar de
tende, em 89, dar início confraternização, die 20,
a construção. do teatro, nas dependências da Ar-
cam palco' móvel para weg.
'as graudes apresenta-

.

-:-. -O Grêmio Espor-
ções. Uva Juventus, que rea:

-.
- Estiveram VISl Iíza día 24 O< Baile de

tendo Jaraguä do Sul no Natal, com "OS' Filhos
ünal-de-semana, os em- do Rincão", promoveu
prssários otávio 'I'omaznn dia 21, UmR coníraterní-
é Arnaldo. Tomezun. zaoão. entre diretoria,
e s t e, o Mazolinhü funcionários e convida-
ex-jogador do Palmeiras dos sspeclaís. como em

e Ponte Preta. Estiver todos os aIlOS.

rarn 'acompanhados do -:-.
- A t;;ecet e a Cae-

jornalista Ronald de Sou- sar's Club promoveram
za, da cidade de Suma- no dia 15, na boate, u-

ré, interior de São Paulo. ma confraternização en-

A Associação tre dirigentes e atletas
Comercial e lndustrial ·1(: qur- participaram dos
Corupá {ACIAC), conta Jogos Abertos de Santa
com nova diretoria. Catarina,

.
Substituindo '3. Curt Lins- -.- O casal Célio e

meyer na presidência. Dalva Cristovão, da Dal-
foi eleito Hermes Dor- celís; retornaram de um'

val Radünz. Arno Celço giro de negócios a Eu-

Neubett para a secreta- rops . Â empresa, diga-
ria e Rubens Haffermann se de

'

passagem, está

para a tesourar.a . com "alto astral", gra-
-.- A Comércio e ças ao- arroio e a visão

Indústria Breithaupt. pro- de seus dirigentes.
moveu na quarta-feira, -.>- O Cine Jaraguá
dia 21, na Churrascaria prcgramou para o perío-
Pavanello, um jantar de ào de 25 � 28 de de-

confraternização, servi- zembro, no horérío das

do a imprensa regional. 20 horas, o filme "Pesa-
o "Correio do Povo" delo 2 - A Víngatpe

.

marcou presença, pelo de Freddy", com censu:

Comn JaiI'í1e Blank. ra 16 anos.

. Mensagem de Natal e Fim de Ano dos
Metalúrgicos de. Jaraguá do Sul

Após mais um eno de árduo trabalho queremos junto com os compa
nheiros trabalhadores. em especial os metalúrgicos; refletir sobre o

que significou o ano r�-e 1988 para o conjunto da classe trabalhadora,
da roça e da cidade, de todos os rincões.
Se algumas dle�rias tt ,'?mos foram írutos da imaginação dos de baixo,

nunca resultado da ini,iRtiva dos grandes, que apostando diariamente
em seus lucros ficam cegos .à realidade desanimadora que lhes rodeia.

A Assembléia Nacional Constituinte foi uma esperança que ss diluiu

no dia de sua promulgacêo- 5 de outubro, porque aos trabalhadores

representou uma derrote. em suas principais reivindicações, como es

tabilídade no empr1ego c reforma agrária.
Assim, resta aos llabn1hadores, maioria do povo, confiar em S'\.)..1S

próprias forças, construmdo ferreüneritas capazes de elevar suas reivín

dicacões ao patamar que merecem. sabendo que sem luta nunca ser,:o

atendidos.

Exemplo disso. ê que � irva o mesmo de alerta a toda so.�i edílde, foram
os aconteci.mentos de Volta Redónd'd, onde rompanhejros nossos tl

vcram que ser mertos covardement� _an�es, �ue Sarney e sua gang

instalada em Brasíli?a at=ndesse as reivindicações-
É oportuno neste momento proceder a estas reflexões, no meio de u

ma cornpanhs salarial c.ue pode 3yr:se�tar tI�aum�s, onde �o�e a gr·e

ve ser necessária, frente à intranslg'€nCla dos patroes metalurglcos, que
com o aumento que ofer1ecem qUf'rem jog,�r a c..·.1tegoria proLssional
na miséria plOgressiva. _

Nesta parad.=t de fim de ano, nas come�oraçoes .d� naH.il e ano novo

tefl.::mos oportunidade de avaliar nossO !uturo proxlmo, se queremos
aceitar mi�alhas ou lutnr pelo que precb1.1mos e merecemos. A palavra
�Sitá com cad3. um dos metalúrgicos, que são aqueles que dec�dem

por seus própros destinos·
.' " ;

Com esse pensamento :eal, mas Imbu�dos de grande QOSie de otIm.smo

desejamos a todos Os trabalhadores Jaragu'J_f!nses, e.' especialmente aos

metalúrgicos, feliz natal e· próslpero ano novö,�

LUIZ; CARLOS ßUSANA PRESIDENTE

-.- Novos advoga
dos na praça. Forma

r.-se em Direito pela
Universidade Regional
de Blumeneu. no dita 17

passado, os jovens lu

randyr Hilário Bertoldí.

Enno Jenssen Júnior,
Gilmar Krutzsch. Sônia
Beatriz Henn, Reinaldo
Murara Júnior e Osnil
do Bartel Júnior, este de
Guaramirim .

-.- José Carlos Ne

ves e Hermínio Lucíolí.
receberam no di\:!. 16,

durante confraternização
na sede do Corpo de
Bombeiros Voluntários, a

Comenda "Ordem da

Machadinha", pelos 20

anos de serviços inin

terruptos e doação à
causa. A entreg'.1 foi íeí
ta pelo presidente Ado
lar Jark-
-.- No dia 10 de de

zembro, na Igreja 8030
.

Pedro, de Guamiranga.
aconteceu a cerimônia
de casamento

.

de Altair
José Aguiar e Juliana
da Silva, ele professor
e filho do prefeito mu

nicipal de Guaramirim
José (Renildal de Agui
ar. A recepção foi no

Salão Paroquial, no cen

tro.
-.

- A SCAR iniciou
.

:r..ovos contactos com em

p!'esáriofi. pal'a a dJ�stj-

.,

Aos nossos bons amigos, clientes, for

necedores e colaboradores . formulamos votos

de um

FELIZ NATAL

E

PRÖSPERO ANO NOVO

.

Casa Comercial Rau
de Waldemar Rau & Cia. Ltda,

J

.'"

Mais um Natal e novo motivo para
confraterntzaçã-, e agradecimentos. Por isso,

arru] estamos novamente para agradecer 'a gran-
.

de preferência da comunidade e desejar-lhes um

mundo de 'felicidades no AnO Novo.

Funilari,8 Jaraguá LIda.
Rua Felipe Schmidt, 279 - FOrle: 72-0448

Jaraguá da Sul - SC

Cem a maior alegria, transmitimos aos

clientes; amigos e funcíonérios, nossa saudação
oe Boas restas, confiantes que as esperanças
sejam renovadas com a chegada de maís uma

fes:a natdlina e que o Ano Novo trag'a consi
go novas e frequentes vitórias.

LUKISA

Rel�I��t��e !e�!n�a�2_�!�a.
Jar.agu,ã. do.' Sul - SC
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Malhas Etalan

Neste momento em que colocamos uma

trégua nos problemas diários, movidos pela
paz envolvlente que impregna todos os

corações, desejamos à 'todos Clientes,

Amigos, Fornecedores e Colaboradores um

Fe�lz Natal e PrósperO' AnO' Novo,

Täschner Ind. Têxtil Lida,.

Agradecemos a gentileza de sua

preferência no ano que' se finda 'e desejamos
a todos os amigos e clientes muita Paz
e harmonia rieste Natal!

Boas Festas e Feliz AnO' NO'vO'

Farm'ácia Hermes Lida.
KA-KA Modas Lida.

Feliz Natal a todos que nos prestigiaram
no ano que Jpassou.

Um excelente 1989.'

Desejos da

I_adora e Lanchonete
Kimassa Lida.

Rua Pe. Pedro Fmnken, 82 - Fone: 12-0t56

Jaragúá'--;"':do Sul - SC -

Escl�recemos o que se

gue, quanto a acusação
da S. E. João Pessoa,
em correspondência en

viada a L. J . F· e impren
sa.

15' - Nós estamos a

cima de tudo, 'Procuran
do fazer um trabalho
de confianna e dedica
ção, nunca tido o intui
to' de prejudícar à ne

nhum clube, seja ele
pequeno ou grande, na

nossa gestão sempre hou
ve diálogo franco e aber
to, levando o Futebol A
mador de nossa

-

cidade
com muita seriedade.
2.9 - Quanto o partida

marcada para o campo
do Seleto e depois eu

ter decidido marcar no

campo do' Amizade, con

vém esclarecer o seguin
te como o regulamento
não falava em perda do'
mando de campo e con

sultado a Junta a este

respeito fui 'inforrr'aúo
que, teria que ser julga
do primeiro' e como ' a

Junta não- julgou naque
la semana então ti vemos

que marcar para o est�í.
dio do Amizade.

3.� - Se o fato ocorri
do no campo do S.E.R.
Amizade não julgado
antes, não por nossa, cul

pa pois mandamos pl
a Junta logo em segui
da a mesma demorou a

marcar o julgamento.
4·� - Nós repudiamos

qualquer tipo de violên
cia seja por atletas, ou

dírigentes, como tarn
bém as mutretas, que
são feitas por muitos,
não SÓ a nível de muni
cípio como de Bresíl.
55' - Não protegemos

nenhum clube e não m;;Ir
camos cartas, não é de
nosso feitio, sou muito
honesto, o que não per
mite tal leviandade e de-

Arte latina na Galeria Studium

safiamos a provar em

contrário, se forem capa
zes.

6.9 .._ Não foi com in
tuito de humilhar o clu
be que pedimos policia
mento. pois nós .nos re

servamos o direito, con

forme estabelece o acor
do assinado em ata de
reunião da 2a. divisão,
haja vista os problemas
do jogo anterior, antes
prevenir do que reme

diar, diz o provérbio.
7.g - Quanto '8.' de

núncia de que os diri
gentes da S.E.R. Ami
zade estavam armados
em campo, já foram t0-
madas as provídêncras.
pois a Ligà Jaraguaense
de Futebol através do
departamento competen
te já encaminhou o res

pectivo processo à Jun
ta de. Justiça Desporti
va.

Jaraguá do Sul, 19.12.88
Liga Jaraguaense de Fu
tebol

WAt.DEMAR VIEIRA

LlVROS�. OTIMA OP

çÃO PARA PRESEN

TES.

FOi aberta no dia 14,
no Arte Studium Gale
ria, na rua Coronel Pro

cópio Gomes. a exposí
cão "Mensagem de A
mor e Paz", que reúne
obras de artistas catarí
nenses e Iatíno-ameríca
nos . Nesta coletiva de
Natal estão a venda o

bras de artistas jara
guaenses, que aguardam
a visita da comunidade,
para que prestigiem seus

trabalhos.

Entre os trabalhos es

tão obras 'de: Ernando
Carrízoza, pintor colom
biano atualmente nos

EUA; Profeta. pintor co-

lombiano com passagem
por Jaraguä do Sul; Má
rio Avancini, escultor

joínvilense: Hamilton
Machado, pintor join
vilense: Lilia Bombra.
escultora. de São Paulo;
Rui Arsego. Stela Lopes,
Roseméri Kuper, Asta
dos Reis, Helena Monte
negro, Luis Sí, de Joinvíl
Ie; Denise Zimmermann
da Silva, Janice Haff'er
mann Breíthaupt, Mari
� Kaufmann, Lecir Ba
na e Vera Dornbusch,
artistas jaraguaenses. en

tre outros trabalhos.
A exposição permane

ce aberta até o dia 31
de dezembro.

PAPELARI� GRAFI-

pEL - sempre com os

.

últimos lançamentos

para você presentear

neste Natal. Fones

72-0972 e 72-0131, ao

lado da Prefeitura,

'VESTINDO GERA,G.IES

AV. MAL. DEODORO,1085
REINOlDO RAU, 530,

'.

. '

._ -� �

'I'ernura no NATAL e

Paz no ANO NOVO .

E que nossa Amizade

seja sempre o Passado, o

presente e o Futuro.
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BOAS FESTAS

E 'falando ecoloqia ...eDl
Chalé

lMOBIllAR!A E
REPRESENTAÇOES LTDA.

Rua Reíaoldo Rau61 ,_ Fones 72-1390 e 72-2321

�exendo no meu baú de
recordações encontrei um
recorte de jornal com u

ma pequena crônica es

crita por mim e enviada
ao antigo "jornal die Han
sa" em 1968 quando es"

te ainda pertencia ao

saudoso Sr. Willi G. Ges
sner, e que volto a pu
blicar.
FLORADA

ridos e bem tratado, co..

mö também as ruas que
o nosso conceituado pre
feito, Sr. Albano Mel
cherr de visões paisagís
tias ornamentou

.

Com

belàs àrvores. Estas não
só' €IIlJdanrtam pela belEl"
za na época da florada
como também abrígam
em suas sombras, As
êrvores são nossas amí
.gas e, como tais devemos
tratá-las. Vamos ensinar
as nossas crianças des'
de a mais tenra idade a

amar e à respeitar as àr
vares pois é assim que
demonstremos nossa edu
ca,ção e cultura. Ver al
gUm vândalo quebrando
galho e m\iltratando u

ma àrvore e ficar de bra
ços cruzados é, ao meu

ver, ser burro, desuma
no e írresponsävel. Em6-·
cionei-me certa tarde ao

encontrar, sob um soí a

brasador as simpáticas
jovens Elisabetli e Erika
Adan carregando pesa
das varas de bambú que
serviriam de estac�as pa
ra amparar as àrvoree du
rua que estavam se ver

gando. QUe garotas "Ie
g'ais"! Que sirvam de
exemplo pera todos. Co
rupaenses vamos prote
ger as érvorea
. (Christi Helena F. Fey).

da mais. Quantos' jardins
bem organizados. Quan
tos canteiros .píntalge«
dos de flores exornando
'esses jardins: Gerâneos,
gérberas. calêndulas a·

mor-perfeítos, crísante
mos. Por' todos os lados,
sorriam as azâleias, os .

miosótis, as rosas, as

hortêncías de tufos azuis
e, quantas flores exótr
d'as. glidnias cobrindo ter

raços e emaranhando�se
com arbustos.
Que cenano boníto

e ha-rmonioso! Flores
grandes e pequenas aqui
e acola 'até mesmo nas

valetas. Todas lindas

NA1iAL É COMPAR'l'ILHAR!
Regressava do meu

passeio à "Cidade Ma
ravilhosa". Descendo a

serre de São Bento, com

o cheiro do mar ainda re

manente nas narinas,
vislumbrava, através de
algumas nuvens, todos
esses morros e o verde
vale. Aproximando-me
maís da minha cidade
outra fragrância me che
gava a alma, o perfume
das f'lores.. Emanava dos
jardins de casinhas hu
mildes, eheras de sim
plicidade e beleza. FIo-

, res nos canteiros. outras
suspensas em jardineiras,
flores por tocos Os lados.
Fiquei encantada. Co-
rupä estava linda, um

parque florido. Tudo
estava colorido de mil
matizes. Flores - criatu
Ias de beleza e graça.
Vagando pelas ruas desta
querida cidade, minha
vísta deslumbrou-se, uin-

das festsvldades

das emoções

- das' 'alegrias

A todos Os qus compartilharam conosco as

conquistas de mais um ano de luta, Um NATAL
e ANO NOVO com muita paz, felicidade e

grandes realizações.'

umas vistosas outras mí
udinhas, obras tão .perfeí
tas do Criador.

E também quanto as

flores podemos dizer, ta
manho não é documento.
Todos admiram Ie enal-

OPPU'SVíDEO
. .

:�.

tecem as rosas, mas quem
não acaba por descobrir
as violetas? Ape�r de
rasteiras e escondidas?
Setembro de 1968
Já há vinte anos atrás

Corupá deslumbrava pe
la natureza pródiga e

pelo carinho com que
seu povo cuidava das
flores. Hoje Corupá es

tá ma's linda, mais des
lumbrante, pois não só
OS jardins continuam flo-

CLUBE' .E' LOCADORA

LANÇAMENTOS DA SEMANA

O Natal de Mickey rHouse - desenho,
Uma Estrela de Natal - infantil

Dumbo - desenho

Viagem Clandestina - aventura

Prólogo do Amor - comédia
Guerra da Cocaína - aventura

Vigaristas do Barulho � comédia'
Uma Competição Muito Sexy - comédia
Um Osso Duro de Roer - aventura

Assassinato em Amsterdan - policial
Klute-o Passado Condena - aventura

Seção Especial de Justiça - drama

Dupla do Barulho - comédia

o trabalho é fonte de recursos e

realizaçõeSL ·Que em 1989

,possamos continuar juntos em

nossa 'caminhada, crescendo e

trabalhando com alegria,
amizade e esperança.

Desejamos aos nossos clientes e ami

gos um Feliz Natal e Um Próspero Ano

Novo.

Marlsol®
Jaraguá do Sul - SC

. ,

------- ,

Que neste NATAL haja revelações de amor e paz entre Os homens

e que o ANO NOVO seja repleto de momentos felizes.

É o que DESEJ�OS aos nossos clientes, amigos e colaboradores:

Cerâmica Krulz�� Lido.
,--------------------��--�--��������----�-------------------,---
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BOAS FESTAS

Rua Joínville, 1.839 - Fone 72-0995
Jaraguä do Sul - SC

ESTADO DE SANTA CATARlNÀ
Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul

DECRETO LEGlSl.AlTIVO � 01/88
"Fixa Subsídios e Verba de Representação

do Prefeito Municipal e Verba de Representação
do Vice-Prefeito, para a Legíslatura de 1989 à
1992".

ORIVAL VEGINI, Presidente da Cámara

Municipal de Veradores de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, no uso e exercícío de
suas atnbuícões,

FAZ SABER que ,a Câmara Municipal de

Vereadores aprovou e eu promulgo o seguinte'
Decreto Legislativo:

Art. 1(,) � O Senhor Preíeíto Municipal fará
jús ao subsídio mensal, correspondente a 300
(Trezentas) OTNs, Obrigações do Tesouro Na
cional.

, Art. ''29 - A título de Verba de Representa-'
'ç,ã!o será concedida a quantía mensal corres-'

pondente a 100% (Cem por Cento), do subsídio
fixado no artigo anterior, ao Prefeito Municipal.

Art. 3(,' - Ao Vice- Prefeito a titulo de
Verba de Representação, será concedida ,a re

muneração correspondente e 50% (Cinquenta
POr Cento) ,d\1 representação fíxada ao Prefeito
Municipal. _

Art: 4<? - O presente Decreto Legislativo
entrará em vigor a partir de 19 de Janeiro de
1989, revogadas as disposições em contrário.

,Sal'a das Sessões,
Jaraguä 'do Sul, 28 de novembro de 1988.
ORIVAl VEGINI Presidente

�=== -- ----- - - - -� .�-
--

Dignificamo-nos, trabalhando.
: . nos fehzes, colaborando.

Sentimo-

A todos aqueles que ombrearem conosco

nesta cruzada anual, nosso reconhecimento.

BOAS FESTÁS ,E FELIZ ANO NOVO,
com fé e alegria são os votos de

Persianas Perllex Ltda.
Persianas - Box - Esq. de Alumínio

Enerßia: Jara_Há tel o maior índice Ide crescimento
Nos últimos doze me

ses, a energia requerida
pelo sistema da Celesc

apresentou um cresci
mento de 5,78% em rela
ção a 'período anterior.
Entre as cl-asses de con

sumo, o consumo indus-.
trial é responsável por'
55,17% do total, crescen-

do 5,30%. O consumo

residencial, responsável
por 19,27%, cresceu ....

7,59% e o comercial. cuja
participação no consu-

mo total é de 8,97%.
cresceu 4,11% . O rural,

responsável por 9,07% do
total consumido, cres
ceu 4,5%. E entre os 20
maiores municípios, o

consumidor de maior
crescimento percentual
foi Jaraguá do Sul, com

12,77% no período, se

guido por São José com

12,39% e Urussanga com

11,29% .

Os dados são da As-

sessoria de Estúdos de .

Mercado da Celesc No
mês de novembro, Jara

guá do Sul foi o 9� muni
cípio em consumo, com

12.623 MWh, acumulan
do, no período janeiro a

novembro/88, 132.181
:MV\'h e nos últimos do
ze meses 141.746 MWh.
São maiores consumido
res de energia elétrica,
no

. Estado, antecedendo
Jaraguá do SuL os muni

cípios de Joinvílle, BIu
menau, Cricíúma, Flo
ríanõpolís, Brusque, Ita
jaí, Tubarão e Chape-
có.

Outra informação im
portante. Além de ter,
percentualmente, o maí:
or crescimento nos úl
timos does meses, o

mesmo quadro acom

panha o Consumo de ja
neiro a novembro, de
monstrande o desenvol
vi'mento do mumcipio
em todos os setores de
atividades. A nível de
consumidores, segundo
a Celesc, Ü' número é
de 16.759· até novem

bro, o que situa
.

Jara
guá do Sul na décima
primeira colocação, a ní-
vel de Estado.

Edmundo Hauck
O corupaense Edmundo é proprietário da Chur

Hauck. participou em rascaria Corupé, em

maio deste ano, da mís- Hernandaryas. Nas eleí
sa celebrada pelo Papa ções de novembro passa
João Paulo II, na sua visi do, apoiou o prefeito e

ta ao Paraguai. Hauck leito Ernesto Felipe
reside no vizinho pais' e Blunk, rumo a vitória.

to amor e felicidade.

funcionários. intecrados. clientes, fornecedores e famílíares, COm mui-

I

•
Seara

QUALIDADE QUE DA GOSTO

Estrada Rio da luz - sinO Fone (0473) 72-1984 - Caixa Postal 0.16
CEP 89250 - Jaraquá do Sul - SC

A. SEARA INDUSTRIAL S. A.

deseja que este NATAL brilhe no coração de todos os seus

C�ue as luzes deste Natal penetrem em seu coração, e que
'0 nascimento de Cristo seja fundamento de todas as aspirações huma
nas e estímulo para acreditarmos novamente no homem e em sua von

tade de ser melhor em 1989.

São 'os votos sinceros da
-; J,ii,

Lanchonete Dois
Rua João Marcatto, 31

--,��� � ..

..
Irnlãos

Nosso desejo é que nas Festas de Natal
haja um tempo para a humanidade meditar so

br<; \l, ímportáncía do amor ao próximo" do tra
balho, da justiça, da paz e do bem estar co

letvo .

BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO

Construtora Jaraguá Ltda.
Rua Cel. Bernardo Grubba, 246

Fone 72-0014 -- Jaraguä do Sul - SC
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Garibaldi confirma ·lIlulo da 21. Divisão. ·Imizade é�cam!eã aspirante·'
O Grêmio Bsportivo

Gl.ribaldi é I) novo. cam

peão do Campeonato da
2a. Divisão da Liga Ja'

raguaense de Futebol,
com a vitória, na fina

líssima, de 2 � O sobre
a Ponte Preta- Na divi
são de aspírantes, João
Pessoa e Amizade jQga
ram no Estádio João Lú
cio, e o clube visitante
obteve o título na co

bránça de penalidades,
depois de igualdade no

cisão, protagonízados
pelos dirigentes do A
mizade, AJé('io Sitringad
e Nilo Martini, que aca

baram sendo presos por
porte de arma de fogo
(revólver) dentro do

campeã com Lori (Ade
mir); Vio (Márioj, M.au
cír, Germano e Líca [In
gomar); Polaco, Werner
(Gérson) e Elói: Belmiro,
Marcos e Adido,

tempo normal e na pror
rogação, sem gols.
A vitória do GaribaJ

di foi construída pelos
gols marcados por Ed
son Koch, o artilheiro do
certame com 7 gols. O

campeão jogou com 1\1a
cedo; Gilson, Pedrão, 1-

gor e Sãvio (Egon); Di

(Néco], Taic, ePengo;
Edinei, 'Odair (Dicá) e

Edson (Feltctano}. Téc
nico é Ademar Henn ,

A Ponte ?reti:! foi vice-

campo
A Liga Jaragueense

de Futebol, com a deci
são da Segundona, en

cerrou ras ati vidades es·
portivas do. tempera
da.

o jogo foi tecnica-
mente fraco. o público
foi, bom, apesar de ha

ver pouca motívação ,

Ralf Mahnke foi o' árbi
tro, auxiliado por Cláu
dio da Silva e 'Pedro Ja
moski Filho. com Sebas
t;ão Cunha como repre

sentanta. O incidente
Ioí o fato do técnico
Elmo Mathias. d\l Ponte,
ter se recusado a rece

Ler Q troféu de "ice

cam�eão po: considerá
lo "muito pequeno".

Juão Pessoa protesta os desmandos
Edison Jahn e João

David Lombardi, do De
. partament-, 'de Futebol
Juvenil da SociedJoade
Esportiva João Pessoa,

lançaram nota sobre "Os
desmandos da Liga Ja
raguaense de Futebol",
em que arrolam uma SG'
rie de lrregularídades e

fazem acusações centra
a corrupção e desmandes

.

que vem sendo pratice
dos sem a menor consi
deração pelo árbitro Ivo
Aldrovandí e pelo pre
sidente da Liga, Velde
mar Vieira.

Os dírígentes arrolam
uma série de fatos acon

tecidos ao 1 mgo do cer

tame, na divisão de aB

pirantes, em que se consi
deram lesados pelas a-

. títudes da Liga, prínci
palmento pela parcíalí
dade do árbitro Ivo Ale

. drovandí e pelo término
infeliz do certame, no

dia u, quando o João
Pessoa perdeu 'a decisão
para o Amizade, nos pê
naltís, por 2 a 1.

.

No último item do
protesto, o clube para
beniza seus etlstas pelo
brilhantismo e discipli
na, "pois os únicos atos
de índíscíplina só existi
ram oficialmente, arru

mados pelo Sr. Ivo Al
dróvarrdi, conquistando o

título invictamente de
vice-campeão, perdendo
nos penaltis, após muita
pressão psicológica e a

certos extra-campo, pois
temos a certeza de que
se não houvessem as

berbarídadee cometidas
por esse cidadão, seria-

Stsi amplia O' esporte e o. lazer
O Centro de Atívída

des do SeSI de Jaraguá
. do Sul, que teve inaugu-'
rado oficialmente €m

agosto o Centro Esporti
vo, na abertura da Olí

seja. vem recebendo ou

LP1" melhorias no servi

:';0 de esportt� e lazer.
Uma área de 7.900m2,
anexa as instalações a·

tuais foi adquirida, para
ampliação do Programa
de Desenvolvimento In
fantil, prevendo. ainda, a

construção de duas can

chas oficiais de bocha

(4x24), um salão de leso

tas (400m2), play-ground.

campo de futebol suíço
de areia, quadra de vo

libol de grama, área de

bosque com churrasquei
ra para piquenique e,

para o futuro, uma pi8"
cina.

'.

Célio Lange, dG João
Pessoa, foi o artilheiro,
com sete gols, na divi
são de Cl':pi rantes . A de

cisao deu-se no Estádio
João Passo-s onde re;?,is-.

. trou-se empates no tem
:)c normal e na prorro
�ação, sem gol::,. O A"

mízede. de .Gueramírím.
'.. enceu ne. cobrança ele

penalidades, 2 a 1. Fa
tores extracampo em

panaram o brilho da de-

De acordo com o co

ordenador do CAT do
;,esi, . Leônidas N'ora, as

obras já foram iniciadas
com o ergutmentn do
.r.uro de arrimo. Na con

tínuidade vão ser cons

truídas as cauchas de
r.ccha, conforme o ·CHj·

nograma de obras pre
vistes no projete.

mos campeões, pois nos

consideremos os campe
ões de fato".

CANOISTAS RF..r'\LlZARAM 2a. MARAl'ONA
O Clube de Canoagem de outras regiões partící

Kentucky de Jaraguá do param da Maratona, re-

Sul, dirigido pelo Cano. cebendo, ca-la qual, uma
ista Ruy Lessmann. rea- medalha de participação.
lizou sábado, dia 17, a Ruy disse aO "Correio
2a. Maratona 'Jaraguá do do Povo" que o objetivo
Sul/Barra Vdha. A saída foi o de· integrar e de
deu-se no drJannecer de propagar o esporte da
sábado, lia ponte Abdon .

canoagem, eiue vem cres
Batista e chegada' apÓs

.

cendo cl a adesão elf' a
14 hOras pelo rio I�apo- deptos e simpatizantes.
cu, na Lagoa de Barra No dia 10, doze canoís-
Velha, a. exemplo do a- tas (caiaqm.;:;)· participa-
no passado. -Canoistas de ram da ]VI.:Jral.lwt'l. pntH�
J'araguá do Sul e de vá- Corupá e Jaraguá do Sul.
rias cidÇ.\des do Estado p

COO aprova calendário e fixa a- da.ta· dos JASC
de 89. No mês de março
acontecerão os congres
sos' técnicos dos Jogos
Microrregionais, que s'e

rãü disputados de . 14 a

30 de abril. Já as inscri
ções. para os Joiguinhos
poderão ser efetuadas
até 12 de maio. Os con

gressos técnicos dos J0-

guinhos Microrregionais
ocotrerão nos dias 22,23,
24 e 25 de maio. Aindn
em maio, haverá os Jogos
Escolares, ele 19 a 26,
possivelmente em J.oai;a
ba. E em junho, de 2
a 25, serão Iealiz.ados os

Joguinhos Microrregio
nais.

Jogos Regionais, que se

rão disputados logo a

seguir.· Os congressos
técnicos dos Joguinhos
Regionais ocorrerão em

agosto, de 23 a 27. Tam
bém em 'agosto será dis

putada, a repescagem pa
ra as JASC. Em setem
bro, durante a primeira
quinzena, acontecerá o

troféu Governador de
Átletismo. De 13 a 17, o

congresso técnico dos Jo

gos Abertos, e de i<:> a

3, os cinco Joguinhos Re

gion\1is. Em outubro, de
1 �)' a 21, acontecerão, os
JASC (Rio do Sul, lta
jai e Florianópolis dispu
tam o sediamento), e em

novembro, de 1 Q a J2, os

Joguinhos Abertos (La
ges, Porto União ou Ca-

noinhas).

Os Jogos Abertos de
:::_'anta Catarina, em 89,
serão disputados de 13

a 21 de outubro, e os

Joguinhos Abertos, de 1 Q

a 12 de no'.nembro. As

datas 'constam de calen
dário aprovado pela Co
ordenadoria de Des.iJori
tos pelos supervisoI'es
regionais e pela equipe
técnica. O titular da

COD, Felipe Abrahão
Neto, avahzou o progra
ma que prevê a re.aliza
ção, B.inda, de 40 MicToc

reg�onais elO Regioll'ais,
entre torneios classifi-

. catórios para oS JASC e

Joguinhos.
Para Os Jogos Abertos,

todos os municípios de
vem entregar seus re

gist:r:os e inscrições na

COO até 15· de março

BOTl;CA .. É CA1VlPEÁO EM MASSARANDUBA
O Campeonato Muni

cipal Adulto de Futebol
de Salão de !vlassarandu
ba, de 88, l.em o seu

campeã o: Batuca Espor
te Clube. A segunda co

locação ficou com o Pa i
xa Azul, em terceiro o

Fau-Farra, '1ue havia' con

quistado o U'i:ulo dos dois

anos antenores e, em

quarto IU?,8r, o Micar. O
Botuc'a, além do troféu
de campeão, r·ecebeu o

troféu tran�ifóri(J mni
tuído em 1985, quando a

Associação Cooperjuriti
ficou com o título e o

fan-Farra, nos anos 86
e 87.

Já o mês de julho re

serva pani c period�· de
26 a 31 a realização dos
congressos técnicos dos

Jaragutl do Sul
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José Norberto Müller.
Vereadores

.

(PDS): Pe
dro Alves, Alfredo Bos
se e Herbert Arno Mohr.
PMDB:

-

Luiz
.

Carlos
Malmgrem, Luiz Carlos
Tamaníní. Antonio V.
Tureck e Hermann Sue
sanbach . PFL: Luiz Cíe
ply e Wigando Míll
nitz ,

Municípios lerão novos preleilos e vereadores a parlir do d.ia 1:
No dia 1.Q de janeiro,

domingo, os Prefeitos,
Více-Prefeítos e Veres
dores eleitos no dia 15
de novembro passado.
tomarão posse, durante
as solenidades programa
das em cada município.
As sessões solenes serão
presididas pe'Íos verea-

dores mais idosos e fin
dos OS trabalhos, os pre
feitos atuais passarão os

cargos aos sucessores,

que conduzirão os desti
nos de suas comunida
des nos próximos qua
tro anos. No Vale do
Itapocu. são as seguintes
as novas autoridades mu-

Is Inotações de Flávio José
. Desculpem, mas o espaço hoje é meu- Durante

semanas e anos nos ocupamos deste cante de página pJ.
íníermar, criticar e noticiar fatos do cotidiano, os

"furos" e os bastidores, nem sempre agradando à to

dos. � a última edição do ano, de agradecer o apoio
e de renovar mensagens de fé, esperança, e de otimis
mo. Para nós. contudo, este natal será diferente de
outros natais.

No dia 13, exatamente na hora do Angelus.
Deus buscou para junto de sí, para o coro celestial,
o nosso pequeno Adriano. É duro aceitar a realidade
da morte e da perda de um filho. Sempre pensamos
que ela SÓ chega na casa dos outros, Por mais for

te que o sei humano tente ser,' a separação é. dura,
machuca, corrói. Deus, porém, nos colocou à prova.

. levando o nosso garotinho. livrando-o do padecimen
to. Choramos, estamos tristes.

Seus 34 dtas conosco só nos deixaram boas

lembranças.
.

As· alegrias multiplicaram-se milhões
de vezes o nosso sofrimento. Mas no bom lugar
onde está, está � nos guiar, como uma nova estrelinha
no ítrmamento divino. E é nessas horas de aflição,
de tristeza e -de saudade, que se vê a solidariedade
dos famílíares, aos amigos, dOSJ,.coIegas e até de quem
pouco relacionamento se tinha.

· F algo muito íorte, comovente. De repente, a

preocupação com o seu estado de saúde, a formação
de uma corrente de fé e de orações, na busca de

tim lenitivo pára aplacar a 'angústia de uma situação
'nunca antes vivida. Deus as ouviu e achou por bem
dar-lhe o descanso. Ele sabe o que faz e só nos resta

aceitar, apesar de dítícíl.
Nos cabe, agora, agradecer e rezar. Agradecer

ao Dr Nélson, Dr. Renato, Dr.Josê Rubens, do Centro
de Cardiologia e Equipe de Enfermagem do Hospi
tal Infantil Pequeno Prínctpe- de Curitiba, profissio
nais zelosos e competentes que, temos certeza- fí

reram o melhor possível dentro dos recursos que a

medlc:ina dispõe.
Agradecer a presteza e a bondade . da srta.

Idalina Vailatti, pelo apoio desinteressado, qUe mui

to nos comoveu; a Sra. R�sane Schmöckel Buerger, pe
la "força"; ao Dr. Moacir ZangheUni, a Laurita, a

Vera, a D. BrlÍnhilde, aos familiares, enfim, a�s ami

gos, companheiros e colegas, pela soHdla.riedade.
· Agradecer· a Marisol, ao Correio do POlVO,!A

Com�rcial, aos grupos de orações, às lindas COiroas,

flores, mensagens e acompanhamento do corpo do

nosso Adriimo até o seu repouSo eterno. Que lindo
e tocante que foi. Isso foi obra de verdadeü'os A

mgos. E que Amigos. Obrigado, gente!.
Agradecer a Deus por nos tê-lo mandado e, a·

,pesar de jamais () vermos novamente. com certeza,

Ele quh para jnnto de si. Neste natal não teremos,

como> planejávamos. o· nosso garotinho sob a árvore
de natal. O seu presentinho não será aberto, a nossa

casa ;á não é mais mesma.
· Continuamos, porém, o amando. com a dor da

saudade, mas felizes porque está em boas mãos.

Papal. Mamãe. e tt,. Pati choram o vazio que deixou.
Mas De�s: é .}g'f'ti�.. vamos superar.
r

.CAI'B SASS.
Energia COIJI gosto de café�

'" .

.

�

nícipaís, a partir do dia
1.9 víndouro .

- JARAGUÃ DO SUL:
Prefeito· Ivo Konell e

Vice Adernar Frederico
Duwe (PMDB).. Versa
deres (PMDB):' Adernar
Winter, Balduíno Rauli-

. ne, Luiz Alberto Oechs
ler, Guida Bruch, Heins
Raeder. Almiro Farias
Fí'lho, : Marilse Mac
quardt. Álvaro Rosá e

Heins "RhieilÇlcker. PDS:
Luiz Zonta, Ãlide Pava
neHe e Reno Schwartz.
PFL: Evandro Tomazini
Líscano. José Gilberto
Menel e José Ramos de
Carvalho.
GUARAMIRIM:

Prefeito Antonin Carlos
Zimmermann e Vice

Francisco Schork. Vereá

deres (PMDB): João
Vick, Valeriana Devígi
li, Nilsen Bylaardt. El
mo Bublítz e Francisco
de souza. PDS: Usen ci
rolla. Valdir Vick, José
Dortval Bízatt-, e Alfon
So Vick .

MASSARANDUBA:
Prefeito Dávio Leu e Vi
Ce

.

Reimund Zimdars..
Vereadores (PFL): Olívio
Buzzí. Jacob Kasmírskí.
Arthur Keunecke. Real
dine Maser, Jeão Car
los Martins .. PM[)B: U
no de Prä, Márie .Sasse,
Abílio Zanottí e Donato
Petry ,

CORUPÃ:
Prefeito
Blunk e

Ernesto Felipe
Vice-Prefeito

IPTU au�enta Iii por cento em 89

SCHROEDER:
prefeito Adernar Piske
'e Vice Ademir Fischer.
Vereadores (PDS): Ni
valdo Lombardi, . Hari

.

Zerbin. Cândido Walz,
Ingo C. Volles, Arno
Döge e Valérí-, . Fischer .

PMDB: Héiio Ronch] e

Bruno Muchalskí . PFL:
Hilmar Rubens Hertel.

SCAR / Teatro
A Sociedade Cultura

Artística de Jaragué 'do
Spl tem planos. para ini
ciar em 1989 'd constru

ção do seu teatro, com

palco móvel. para gran
des espetéculos , A enti
dade está encaminhando
correspondências as em

presas e formou comis
sões de visitas, buscando
jct1rrear recursos da Lei

Sarney, de incentivo, as

atividades culturais, a

través
.

do imposto de
renda. Sobre esta ques
tão, f�i discutida na As

socíaçãn Comercial e In
dustríal 1:1 divisão de va:

leres que ocorre, haja
vísta que além da SCAR,
a Fundaçã-, 'Cultural de
Jaraguä do Sul e· agora
a Associtação Recreativa
e Cultural. Artística, es

tã.o inscritas no Minis
tério da Cultura e aptas
a receberem os recur

s'Os.
A 'ACHS entende que

dever-se-ia primeiramen
te apoliar uma entidldde
que já possui projete de
finido, para não dividir
'es incentivos e, poste
riermente o projeto se

guinte, até ii sua conclu
são. As empresas, toda
via, tem livre opçãe so

bre qual das três entida
des irão e,PQiar.

Criada a Junla. de Conciliação e Jutuamento de JS

lares par�· efeito de cál
cúlo do valer venal dos
ímóveís não abrangidos,
pele recadastramento: 3.
dando nova classífícação
ta avenidas e ruas ,do

quadre urbane, em visita

das diversas obras e

benefícios realizadas nas

ruas da cidade, durante
este ano.

E através de decreto,
ficaram estabelecidos, pa:
ra o exercício de 1989,
os seguintes prazos pana
pagamento do IPTU: la.
parcela - 15.03.89.; 2a.

parcela - 18.04.89; 3a.

parcela - 15.05.89 e 41d·

parcela � 15.06.89.

o supermercado
vou-se o pouco interesse
da classe por empreendi
inento de tamanhe inte
resse 'social, a coos'ide
rar o baixo prestigiamen
to.

o supermeroodo e a

cozinha industrial serão
construidos· paralela
mente. O !eueno tem
12.000m2 e os custos de

construção �ão elevados.
A cozinha Industnal te1':\
odpac,ldad� para servir
até 15 mil refee�ções diá
rias.

trabalhado(ef> e os e1fl.·

presáres '.�stão mantendo
visando a elaborar' um

pacto social a nível re

gional. EllS vir,ão acelp
rar o andamento d0:;

processos trabalhisl,lS
Uma das nove juntrrs

criadas será instaIadfl em

Jaraguá do 8ul, que cen'

h�dlizará a::. pendihKlds
trabalhistas microrregie-

nais, .hoje resoJvidas em

JoínvHle, COm demanda
de tempe e d:nheir(J' As
juntas serão instdl;jdas
nos municípies de Júi
ville (3a. junta), Crie ú
ma (2a.). F�eri!aniópol'is
(3a.), Blumenau (2a.), 1-

tajai (2a.), Jaraguá de
Sul, Canoinhas, Xam�('r�:'
e Araranguá (la. jU!ith).

O contribuinte muni:

cípal do Imposto Pre
dial e 'I'erritorial Urba
no (IPTU), pagará cerca

de mil por cento a rnaís
. do que e. valor recolhi
do durante este exercí
cio. Isto é o que esta
belece os projetos-de-lei
encaminhados pelo pre
feite Durval Vasel e a

provados durante ses

sões extraordínârías pela
Câmara de Vereadores:
1. fixande os valoros e

as fórmulas para efeito
de cálcl:llo do valor doe;
imóveis recadastrados,
para fins de lançamento
do IPTU; 2. fixando va-

Sesi inicia logo
Serão iniciadas em janei
ro, as obras do supe.r
mercade e da cezinha
industrital do Sesi, na

rUa Barão dO Rio Bran
co, com área construída
te 4.880m2. O Superin
tendente do Sesi de San
ta Catarina, Valmir Os
ni de Espíndola, esteve
em Jldraguá do

.

Sul no

início de mês para anun

ciar a boa. nova e ao

mesmo teD:lpO constituir
a comissão de licitação
formada por empresários,
para que as obras sejam
clgHizadas, onde obser-

O Congresso Nacienal
aprevou, dUltante sessão
teaHzada no dia 15 de
dezembro, a criaçãe de
mais nove Juntas de CO!!
ciliação e JUI�aIllento da

Just;,::a do TTa�1alho em

Santa Catarina. A solicita
ção vinha sendo fermulada
há anos e l; o primeiro
resultado concrete dos
entendimentos que os
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