
•••ell realir.a call,re.lsos de call,al'UI'e d'r•• "'1-11 .1""\,
I C M: Jàrauuá. arrecadou CzS 8 hil�ões el 88' ê(n0 :ef���o d�or;: .��;�o���es�ç::

.

. . se, reafirmou os com- público, deu·se no dia
O mumcipio de Jaraguá. do Sul centra Cz$ 163.074.746;73 em dezem-

.

promissos da campanha, 1.9, no' �indicato do V:-es-

arrecadou em 't'ributos· est'dduais, on- bro de 87. O aument., foi dé 8ß8%, com. sua
. ·t\dministração tuáiiö, em cerimónia prs-

de o ICM é o principal imposto, no "segundo informações da Exatosia Es- marcada pela probídade.e. sidida pelo vereador

ano passado, a importáncíe de Cz$ tadual de Jaraguâ do Sul,· competêncía, "para .res-' mais idoso; Guído Bruch

'17.9'71.503.929,26, superando em 546% . Nos últimos seis anos, .a arreca- gatar Um pouco da íma' e secretariada ,pelo ve-
.

o (Valor de janeiro a dezemhro de dac;jão comportou-se .assím: 1983 gem dos polítícos, com reador Alnliro Farias

1987, que somou Cz$ "............ Cz$ 8.735.777,88; 1984 - Cz$...... o ,apoio da equipe admí- Filho . .os vereadores A-

1.232.470.512,88. O superávit regis- 25.738.150,78; 1985 - Cz$.......... nistmtiva e união com lido Pavanetro (PDS) e

tredo, não cobriu a inflação de 88, 130.750.109,98; 1986 - Cz$ .

os vereadores; buscando José Ramos de Carvalho
que fechou em 9:)'3;62 por cento. 408.3:)'9.527,81; 1987 - Cz$ ,.

promover o bem-estar e (PFL), introduziram Ivo

No mês de dezembro, a 'arreca- 1.232.470.512,80 e, em 1988 Cz$. progresso de Jaraguá Konell e Adenia� Duwe,

dação atingiu Cz$ 1.628.795.024,63, 1.97L503.929,26. do Sul": Kcnell dísse prefeito e vice, pare o
que muíto se espera da compromíss-, oficial de
nov� .e�u�pe e que está- posse. Segtür�m�e os
se ínícíand-, uma nova pronunciamentos dos re

er.a .

na p.?líti�a e na ad- presentantes etas três ban
miDlstmçao jeragueense. cadas com assento à Câ
Ele acredita que nos mara. respectivamente
seis anos do governo José Ramos de Carvalho
Vasel, como secretãrío, (PFL), Luiz Zont� (PDS)
tenha tamado conheci- e Alvaro Rosá (PMDB).
ment., amplo dos proble
m�s, de Jaraguã do Sul,
pelos quaís se 'empe-.
nhará para fazer o me

lhor possível. com os

recursos que o munící
Pio dispõe.
O novo prefeito agra

deceu a seu antecessor
pela firme condução do
Executivo e pelo apoio
e . oportunidade de servir
e realizar um'grimde .

trabaU�ö
.

na admínístra
rção , Citou igualmente
agntdecimento aos ve

readores, à comunidade
e aos eleitores, qua con
fiaram na sua proposta
e reafirmou o propósito
de fazer com -que .Iara:
guá adquira cade. vez
maís condições dignas
de viver e de ser feliz.·

J·araguá do Sut-SC, de 01 a 13jJane1rof 1989 - Ano 70 - N.t} 3..520 • Cz$ 200,00

adellar.inter presideLegislativo este ano
Com maioria folgada

. na Câmara de Vereado
res, o pMDP. de Jaragué
do Sul elegeu Uma me

sa pura para a condução
dos trabaãhos durante

este ano. Foi no domin

go, dia 1.9, após a sole
nidade de posse. no Sin
dicato do Vestuário. O

.

vereador Adernar Braz

. Winter, como havia si

do acordado \:mterior
mente, foi eleito presí:
dente, não sem .antes
haVer um movimento

para o lançanltmto de ,u

ma candidatuJ a alter'Ila
tiva à presiàêllc1a,' de
B\llrluino Rauano, que
teria ° apolo dos' seis
vereadores da op·.)s;r;-ão
(PDS e PFL), o seu vo

ta e de outros dois pee
medebistas.

reiro e um .Ios trabalhos
já detalhados será a mu

daníça do r'�Rime'Jto in
terna,

. para �1ue, a cada
início de éW.O, SPJél reno

vada a mesa di rptora,

permitindo, assim, ql!.':'
seja cumprido o acordo

selado na semana que
antecedeu o ...n.a1!al, isto

é, após Adernar Wínter.

presidirão a Cámat a,
pela ordem. Balduino
Raulíno. Luiz AIbérto
Oechsler e Almíro Er
rías Filho.

Após a posse. a Câma
ra elegeu a mesa dire
tora ,e na Prefeitura,
Durval Vasal transmitiu
o cargo pera o SiUCeSSor
Ivo Koneíl, quando de
clarou que sai com \i
consciência tranquila do
devei: cumprido e satis
feito porque a comuní

�ade deu r�sposta posi
tíva a sua admínístra
cão, consagran.do \lOS
candidatas do PMDB a
maior votação da hístó

r�a do município. E por
fím, ratificou apoio in
condicional a Konelí,
onde estiver, seja aqui
ou em Florianópolis, "on
de provtlvelmente esta
remos.: se chamados pelo
governador Pedro Ivo".

Câlaras elegeral Mesas Diretoras

NOT AS· CP
Todas as Cêmeras Mu- mann.

nícípaís de Vereadores Ern! Co u a'r p, o presí-
elegeram no dia 1.� de dente dt1 Câmara é Pe:
janeiro, na abertura da dro Alves, vice Alfredo
Legisl\ltura 1989-1992, as B�sse (ambos do PDS),

-- A posse dos vereadores e do prefeito e ví- respectivas mesaS direto- 1. .. e 2.� ·secretários Luiz
ce, no Sindicato do Vestuário, foi bem cohcorrida. ras. Em Guaramirim, é Cieply e Vi�ando Mil
O que causou estranheza foi a pouca varticipação integrada somente por nitz '(PFL). Na terça-fei
dos <:ollvidados especiais: de 24 chamados, apenas peemedebistõs. Ó presi- r�, em sesSão extraordi
fj sentaram-se à mesa. Dos seis partidos existentes dente é João Vick, vice naria,' foram eleitas as
no rr.umcípio, nenhum representante comp\1receu, a Valeriana Oevegili, 1." Comissões TécnIcas. No
exceção do PMDB, que tem cama presidente o pró- e 2.9 secrehiJios Frands- município de Massaran.
prio prefeito ::rue tomava poss�.· Co de ,Souza e Elmo Bu- duba, por 6 votos a 3,

. blitz. O vereador Nilson o PFi..' elegeu me- p·ura'.- Durante o ano passado, Jaraguá do Sular-, <>u

$ I E Bylaardt sera substituído presIdente' Arthur K-éU· _recadml Cz. 8 bilhões em
.

CM ao stado. A Cacex opelo 1.. suplente Anto- necke, vice 10·a-o Car'losdo Banco do Brasil, Agência Local, registrou exporr S,·
• ,

nio trmgaIi, um\i vez M,artins, 1. '? e 2.9 sec·re-
O h f·t I.ações na ordem de US$ 33.587.000 em 1988, num

rac a oi eVl ado a
87 i que assumiu o cargo de tario.s.· RealdI'no Moser e

t N·
. acréscimo de cerca de 70% em relação a . As .m- Se

'

empo. .\ a vlce-presl- . cretario de Obras, Vi- Jacob Kasmir.s.. ki. E ·e·m
dêncI'a fl··COll LUI''7 Alber- portaç.ões somaram US$ 8 milhões, inferiores as do -

S t SLI • açao e aneamen o; o chroeder H1.·lmar Ru-
to Oechsler e nas .1a .. e ano anterior· Fm dezembro. as exportações foram outro Secretário, de Ad- te H :

2a. secretal'Ías, AlmI'ro de US$ 3.720.000. . . t
TIS ertel, unico verea-

mlms ração, Finan;ças e d�r do PFL, preside a
Antunes Parias FHho e -_ A Secretaria da Fazenda do Estado prorro- Educação, é o vice-pre- Camara. Na vice Hart
Heinz Theilacker. O iIií- gau até ci dia 28 de fevereiro, a vigência do decret� feito· FranCISCo Schork, Zerb' (PD'".

1
In �), 1.9 secretá..

cio efetivo cM.S ativida- l.526/88. que garante o benefício fisca na af!.ulação os únicos nomes até a- r�o' Paulo Schewinski
des da lIa. LegiSlatura da incidência do ICM nos acréscimos financeiros de- gora definidos pelo pte- (P-�). e 2.9 se.cretário

�selllr.á_n�O_d.i.a_l•.9_d.e_fe.v.e.r__cllllollllrr.e.n.t.e.s�d.,e_v.e�n.d.a.s_a_..p.r.e.st.a.ç.ã.o•. � .f.e.i.to�A....nllllt.oIl."lIIIiOIllill_Z.im.,.Il1."�I..•rl._." ,,�ho· Ronchi (PMDB).

Férl·a's REFAÇA ,AS SUAS ENERGIAS , I R , I M\'" '�. '..
.

positores para Loja
REPENSE SUAS ATITUDES"".·; .,:;w. " ovimen4.-.. J

..........� .. �..I , �
' .'!'.�.';'���•.•·r�_.._.w.ç.a.o�;n;d;u;sh;:�a:l
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- F'Pz�ml0 egu gir�
pela Sul do País.,

.

esteve
em Jaraguá do Sul, p'ara
rever. amigos, a;' Dra, 'Zi-·
lá Rodrigues Leit�, a,a·
vogada da' cidade dê lta
peruna (RJ). Hóspede do'
nosso Diretor, aqui pas
sou o ano novo, reviu a

mizades e prolongou a

SUa visita a Blumeneu.
Barra Velha, Enseada e

Ubatuba. neste último
balneário encontrando ci
amigos ítaperunenses. a

tualmente residindo em

Brasília. A Ora. Zilá" a

gradecemos '\1 visita ao

ao "maís antigo";
- Integrando os for

mandos da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Le
tras, ,d3i Fundação Edu
cacional da Reg�ã9 de
Joínvílle. colou ,grau no

día 16 de dezembro, a

Sra. Annegret Gaulke
Bertoldí.. esposa do sr ,

Osmarí Bertoldí e frltia
do dístínt-, casal Norber
to '(Lyra) Gaulke, desta
cidade. Cumprimentos à
formanda e votos de su
cesso na carreira qus a-

Gente
.... ��. r _. • Informações

caba de ab:ràçar.
.

- E pela Faculdade, de

Educa;çãb de Joínville,
formou-se- em Admínís
tração E�colar (Pedago
gi\1), no . dia 17 passado;
Isdlete Schíochet Stein

gräber. de Corupá. Tam
bém a simpática Márcia
Atanäsío, da' Crafípel,
colou grau pela Facul
dade de' Fífosefta, Cíên
eias e Letras' da, FURJ,
no día 16. '

- O devido' registro,
apesar 'de 'tardiamente,
pera o encerramento das
atividades de 88, do Clu
be dos Idosos. A confra
ternização aconteceu no

dia 08�12,· no Baependi,
com a presença das vo-

. luntiárias (que es1l30 de

parabéns pelo trabalho),
convidados;' autoridades,
madrínhas e benfeitores.
- Agradecemos '0 con

vite de Carlos Augusto
Caminha, Presidente do

J6ia, re16gi08, pulseira, uéil, alluçu,.
p tarla. uUl� .. ovo e tudo o mala par.
p t...

.. <'

_ "

Relljearia
'

IJelida .

Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nO 9

Coruja
A melhor opção em artigos infanto"juve�"

e bebê para estação Verão-Outono.

R. Rio Branco 168 - Jaraguá do Sul - Fone n-06�5

Loja
Mamãe
nis

SEMPRE o MELHOR PRESENTE.
AGORA· COM MAIS UMA OpÇÃO pl voes.

ÓCULOS DE SOL

PRESENTF!'

SEIFERT PRESENTES'PARA RENOVAR
.Mareebal Floríaao 'n9 29 � Fone 72 - -1911

.
"

-

COl'in!)oso'
A ROUPA INFANTÍL

A�ellid� Qetúlio. Vargas, 97 :... Jaragu.á do Sul

Tribunal. de Contas do,
.'

Estado, para a sessão es

pecíeã de posse dos con

selheiros Díb Cherem e

Oetacílío Pedro Ramos,
na presidência e vice

presidência, para o. e

xercício de 1989. Foi- no
dia 2 de janeiro; segun
da-feira.
- A Propague, tradi

cional . empresa do ramo.
de publtcídade. comemo
rando seus 25 anos.. está
publicando nos jomaís
do Estadü_ o'� fato, compa-

rando Santa catarina (los
anos 60 e 80. No anún
cio, cita J\lraguá do Sul

duas vezes, fazendo re-

"ferência ao que' era e

que é no presente. Va
leu ..
- Um fato muito' im

portante merece desta

que: a comemoração, no

dia ,2, dos trinta anos de
de instal\1ção. do Banco

do Brasil em Jaraguá do
Sul. Uma data que diz
de perto ao desenvolvi
mento da cidade. Cum:

Dando O devido destaque ii. primeira co

luna do ano, o casal Ivo e Cecilia KoneIl, ele
.Pretetto Municipal e ela Secretária de Bem-Bs:
tar Social. Desejamos muito sucesso à �rente
dos destinos de Jaraguá do Sul,' para Os pró.
xímos quatro anos.

Joãoe.MOhlaM .

Moda íníanto-juveuíl pÜ-a real�1 a.

elegância' de seus f!lhos. Um carinho
especial para o seu bom gosto. .

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

Chalé
IMOBILlAIUA E
REPRESENTAÇOES LTDA.

Ruà Reínoldo Rau 61 _ Fones 72-1390 e 72-2321

,ColDprq
Venda

Troca'

i' Aluqa
AQUI, \,�B#i�it�, O MELHOR ,NEGOCIO

COM TERREl\l� CASAS, APARtAMENTOS.
ÁREAS INDUS�RIAlS�. AREAS COMERCIAIS
,<;�ÁCARAS E TELEFONES.

. ,

PÁGINA 02' f

.prímentamós o gerente
Adolar Jark e a todos '0S

que trabalham no exem

p'ler estebelecímsnto.
- Curtindo e filhinha.

Mánana, nascida dia.
.

15
de dezembro, no Hospí-:
tal São José, o Dr. Aris-::
teu Xenoíontes Lenzí,"
Promotor de Justíca da
2a. Vara e esposa (ia
Franz Lenzí , O registro
e os cumprimentos da
coluna.

DR. CARLOS IHENRI�
QUE OLIVEIRA E' Slt.'
VA PAIXÃO

Quem formou-se econo
mista em data de ontem.
diA,6 de janeiro de ...

1889, foi o jovem Carlos
Henrique, filho de Enio
e Mayerlis Fressern Pai-
xão, residentes na encan
�dora cidade mineira
de Juiz de Fóra. A cola
qão de grau dos becha
relandos da Turma PRO
FESSOR GUIUIERME
NARCISO DE LACERDA,
da Faculdade de Econo
mia da Universidade Fe
deral de Juiz de Póra
MG, ocorreu às 20 hs ,

no Centro Cultural Pró
MÚSica e hojs aconte
cem a Mis,sa em Ação
de Graças, às lOhs. na
Igreja Nossa Senhora da
Glória e baile de for-
matura às 23 hs. no
CaslJatinha CountryClub.
Vale lem!)rar que o jo
vem economista, que den
tro em breve deverá
concluir também o curso
de direito, esteve c] seus
pais em Jaraguá do Sul,
durante os festejos do

_

.. C�ntenário de Jarraguá
do Sul, em 1976, hóspede
de honra do diretor des
te semanário.
Os seus pais Ênio e May
erlís fizeram os prímeí
ras contatos com o ca
sal Schmöckel há cerca
de quatro lustros, em
Paraíba do Sul, no Hotel
Termas Salutaris, admi
nistrado então pelo hoje
saudoso Guenther Wein
k�ller. Na ocasiãd os
Frossard Paixão faziam

.

a s,ua viagem' de lua-de
mero ,

Ao dr. Carlos Henrique
e, seus distintos pais E
DIa e a dra. Mayerlis,
os "CUmprimentos por tãJÜ
fel1z acontecimentd.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IlIpli,aç_o do Senai inicia eil fevereiro. Novas cursas alerecidos eDl89
o Presidente da Fiesc

Milton Fett, o Diretor
Regional do Senaí Célio

. .

·(iQulart. e o Coordenador
de Formação Prohssional
Antonio Gustavo Jorge,

foram algurnas das pre
senças na reunião do

C::mselho 'I'écmco Con

sultivo do :�entro de
Jreínament-, do Senai.
realizada no dia 21 de

Leonir Pessate dirige a 198. OCRE
A professora Lsonir Passate Alves é, desde o

día 02 de janeiro. a nova diretora da 19a. Unidade
de Coordenação Regional de Educação (UCRE), com

sede em Jaraguê do Sul. Ela assumiu o posto de Ro
semeíro Puccíní Vasel. que toma posso no dia 9, se:

gunda-feipa, no cargo de Secretária Municipal de E,

ducacão, íntegrandn ii equipe admínístratíva do pre
feito Ivo Konell, empossado no cargo no dia 1.<f, do
mingo.

Com a assunção de Leonír à direção da UCRE,
alterou-se também os demaís cargos' diretivos. Co
mo diretora admínístratíva assumiu Maria Claudete
Schul tz e na diretoria de ensino, Pedra Santana AI'
ves , Brasílía Gastaldí Beltraminí permanece como

assessora.

ilezembro , O diretor do
CT do Senai. Alcino de
Araújo, raiatou a pro
dução do ano, com 2.910
matrículas, distribuídas
nos cursos de aprendiza
gem, qualificação pro
fissional, supervisão e

gerência, cursos ópera
danais, higiene e segu
rança no trabalho, pro
jetos especiais, superví
sores de la. linha e pa
lestras. Foram 166 cur

sos, com 2.(>66 concluín
.

tes e 89 evasões durante
o ano.
Para este ano, os pro

retos são Os seguintes:
ampliação das instalações
com a implantação dos
cursos de ferramenteiro
e caldeireiro, ampliação
do curso de confecção,
implantação de sallas es-

Município lança concurso p. ingresso no magistério'
A Secretaria. de Edu

cação. Cultura, Esporte
e Turismo de Jaraguä do

Sul, abre &egunda-feira,
dia 9, as inscrições para
o Concurso de !ngresso
e Enquadramento ao Ma

gistério Público -Munici

pal, aberto aos interessá
dos que preencham os

requisitos, entre 16 e 45

'anos de idade. As ins

crições se encerrarão im

preterivelmente no dia
20 de janeiro. Anterior
mente há a necessidade
do pagamento de

'

uma

taxa de Cz$; 5 mil, na

Tesouraria da Prefeitura
e, posteriorrnente, o pre
enchimento do formulá
rio na SECET, com a a

nexação da documenta

ção necessária, inclusive
títulos e certificados.
O Concurso será de

provas e títulos e todo
o processo, desde o edi
tal à classificação

.

final
será dirigido pela. Edu
cacional Assessoria e

Planejamento, de Porto
Alegre, contratada para
taj finalidade. Ele se

destina aos novos' ínte
ressados em ingressar no

magistério e também à
queles já VInculados a

rede municipal de ensi
no.

A prova está marcada
para o día 10 de feve
reiro, para todos os can

didatos. Para a classífí
cação. se�á dada prio
ridade aos profissionais
que c Urs a r a m o

magistério nos educan
dários de Jaraguã do Sul,
valorízando, :diesta for
ma, o próprio ensino mi
nistrado no

\

munící
pio.

r-------------------------------------------.------------------ �.�

oRecrutamentoda�gIa ••_ SM' ••13 mlitW....4E ••_ r, _
..

;:..:--vaimudarde endereço
Iüeg

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 erxrada do

Parque FabrillI, anexo ao

novo prédio do Ambulatório,
VALORIZANDO O'HOMEM

Alergia Clinica
Dr.Antonio'Schmidt

Formado pela Escola de pós·graduação da pue Rio de Janeiro

CRIANÇAS E ADULTOS

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

Alergia da pele: Eczemas· urticárias· inchações· coceiras· picadas Je Irl�etos .

feridas na boca.

Alergia a alimentos· m::Jicamento� . ao sol e ao frio.
Erupções diversas.

PIepara de vacinas· Testes Alérgicos.

Rua 7 de Setembro, 525- Fonp (0473) 22 5475
Blurliendu SC

- __ ••_----- - o

. -

pecíficas para metrolo
gia, tecnologia.�. ciên
cias, realização do. Pro

jeto Jaragl1ã VI (,Aperfet
)çoamento de Supervíso
res de Produção, com

130 horas), Curso de Su
pervisae dE! Confecção
(500 horas), Curso de
Admínístrador de Trei
namento (120 horas) e

realização do CqrSo de
.

Aperfeiçoamento . Técni '

Co Meeêníco. com 200
horas.
AMPLIAÇÃO DAS
INSTALAÇOES
O ponto alto do. en

contro foi a discussão do
projeto de ampliação da
escola, em 1. 260m2, dos
quaís 1 .000m2 apenas
pare as oficinas. O pro"
jeto do Departamento
Regional era para cons-

trução de um SÓ piso,
mas. os cónselheíros, di

ante da exigtiidad,e de esr

Piljço . � do crescimento
índustríal de Jaraguá do
Sul, COm o apoio do Pre
sidente da Fiese, Dr.
Milton Fett, demoveram
da pretensão inicial, pa
ra qUe seja projetada
base para a construção
de um segundo pavimen
to, no futuro. A propos
ta foi levada 18. estudos
e análises, haja vísta que

.

a concorrência pública
para as obras será lan
�da nos próximos días,
para início da constru
ção em fevereiro. O Se
naí local tem hoje
1 .450m2 de área cons

truída e ganhará' maís
1 . 260m2, com a amplia
ção programada �

Preleitura: 1. esc_lia assu'le dia 9
O prefeito Ivo Konell

deverá assinar no dia 9,
os decretos nomeando
os membros do primeiro
escalão da sua admínís
tração. Esta semana, em

vista das férias coletivas,
não houve atividades na

Prefeitura e o novo go
verno mumcípal deve
efetivamente iniciar na

segunda-feira os traba
lhos do ano. A assínatu-
,ra dos atos será a pri
meira aç:ão oficial de Ivo
Konell como admínístra
dor do munícípí., de Ja
ragué do Sul.
Irão assumir seus car

gos: Secretário de Obras
e Vi\1ção Afonso Piazera
Neto. Secretária de Edu-

cação Rosemeire Puccí
ni Vasel, Secretário de
Planejamento' Os m a r

Günther, Secretário de
Serviços Públicos Aris
tides Panstein, Secretá
rio de Admínístração e

Finanças Antenor Gal
van, Secretária de Bem
Estar Social Cecília Ko
nell. Secret�rio da Saú
de Amaro Xímenes Jú
nior, Secretário da Agri
cultura Álvaro Rosä,
Assessor de Cultura,' Es
porte e Turismo Balduf
no Raulino, Assessora de
Gabinete Fedre Lucíana
Konell, Assessor Jurídico
Leonel Pradi Floríaní e

Assessor de . Imprensa
Jorge Carlos Roas.

Illdilplência no cOlércio cai,u 65-/.
-

O Serviço de Proteção ao Crédito de Jaraguã
do Sul, J10 ano passado (88), prestou às suas 109 us
saciadas- um total de 144.950 informações, dentre
estas, b. 005 de clientes inadimplentes. Já em 1987,
o SPC prestou 131.g42 informações, havendo, por
tanto. em 198!:;. um crescimento de dez por cento
na prestação ele informações, em relação ao ano an
terior.

De seus associados, em 88, o BPC recebeu
5.723 fichas para registro de clientes inadimplentes.
no valor de Cict; 8f.,,5 milhões e recebeu também, no

período, 5 ·110 íichea para cancelamento (clientes
que liquidaram &uas dív:idas),' somando o valor de
Cz$ 14,5 milhões. Em 1987, foram 9.467 ftéhas re
cebidas dos seu." a�lsociados para registro de clien
tes, havendo, nö élno de 1988, uma aueda na inad�m
plênda de 65%, comparativamente à' 1987.

No mês de dezell1bio, quando as vendas se
avolumam face as fe.s�i;y1dà.des de final-de-ano, o
SPC de Jaragu··i do S ". trou um crescimento de
40 pür CEnto ne' i.nformàções. FOHJm
J6.698 :nformai:.õe�.. a média mensal de 12
mil informações. ,Q:.

.
.

a com n0Ve funcioná..
.r�os, sendo seu diretor' id-ô'" Michael Seifert e se
cretârio-execUtiVO. Cel,estino Klinkoski.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NASCIMENTOS

Óia, 08 .de dezembro
Claudineí. filliö Sido.

,

(Isolda)
.

Kreutzíeld: Ró
berto, filho Arí (Laura]
da Silveira

'

Dia 09 de dezembro
Gabriela, filha Silv�l

(Dífma] Woss
Dia 10 de dezembro
Luanara Sabrína. filha

Arlindo (Francisca) Boas;
Andressa, filha Dejair
(Ml:lrileuza) Corrêa
Dia 11 de dezembro
Grezíele, filha Reinal

do (Marlene) . da Silva;
Ana Carolíne- filha Da

vid [Roselr] Correia
Dia 12 de dezembro
Ana Paula. filha Vai .'

demiro (Elizabete) dos
Santos
,Dia· 14 de dezembro

Elízangela Roberta, fi
lha Célio (Izabel) Mül

ler; Tiago, filho Dorne
les (Ma. Isolete) Cam-'

pestríní: Bruna Roberta.
filha Sérgio (Márcia) da
Silva
Ola 15 de dezembro
Mariana, filha Arísteu

lUa) Lenzí
Ola 16 de dezembro
Príscíla. filha José (Ja

queline) Paulä: Charlon
André, filho Egon (Elia
na) Bergalin; Romullo,

filho Marcellus (Kátia)
Fantenelle; André Fran

cilsco, filho Francisco JE
liete) Caviguióli

.

Dia 17 de dezembro
Tiago, filho Cláudio

(Ma. Aparecida) Odeli;
Giovani, �ilho Rogéri1o
(Ivone) Lescowicz; Anto
nio Carlos, filho Luís

O:1rlos (Solange) Köhler;
Jsaque, !illho Abraão

(Ma. Lurdesl da Silva;
Giovani, filho Eloh (Del
zeri) de Moraes; Ricardo,
filho Evandro (Janete)
Mader; Marilúda, filha
Márcio (Leonida) ,Horn-

burg., I

Dia 18 de dezembro
E,l'line Cristina, ,fi�ha

Osni (Rosali) Spezia; Fe- '

lipe, f:Bho Luís . Carlos
(Eliane) Póvoas; Maria
nVfilha Jorge (Ma. Sa

lete) da Silva
Dia, 19 de dezembro
Alan, filho Cirineu.

(Lourdes) MarcíHo; Ca
mil'l Mariane, filha Má
rio (Lúcia) Pamplona;
Charles Rafael, filho A
uolar (Adelina) Kath

Dia/ 20 de' dezembro
Giovani,' fHho José

(Rodete] Valeria; Fabrí
Cio, filho José (Juventí
naj Veríturi; 1. uana Crís
tilnta, filha João (Ana)
Markíewícz: Jenííer, fi
lha Nilson' (Lúcia) Heck.
'Dia 21 de dezembro

Dinara Andressa. filha

Mário (Anita) Bonete
Dia 22 de dezembro
Davi, fÜho Márcio (Ma.

Elizabete) Cecatn

ANlVERSARIANTES

Fazem anos hoje: 07

. -Sr.. Rufino Jankosky.
Solange Patrícia Zacko,
Jeaníns Marquardt (Join
vílle}, Rosalí Maria Gret-
ter
Dia 08 de janeiro
Sra:- Mércia Menegot

ti Schünks Ferreira Horn,
Thaísa Mara, filha de
Valdir (Rogéria) Berthol
di
Dia 09 de janeiro

.

Sr. Adernar Bartel.
Sra. Maria Salete Roz

za, M a i c o n César
Schwartz
Dia 10 de [aneíro

Sr. Mário Nícoliní, Srta.
Simone Carla Lange, A
mãurí César Dunker, An
t�nio Carlos Cordeiro
Fernandes.
Dia 11 dé janeiro
Sr. Paulo Ruysan, Sra.

OLga Schrnitt de Aguiar
Borges (Fpolis), Lando'ald
José Tepassé
Dia 12 de janeiro
Sr. Ivo Baehr (Tatú),

Sr. Edson MÜller, Sr. Ar
cádia Friedebald Fischer,
Sr. FláVio Odando Ru
bini. Sra. Mirian, W.

Kuchenbecker, Sr. Har

ry Hamburg, Sra. Cesa
rina Araldi, � Marina Pe
reim.

Dia -13 de janeiro
,Sr. Waldemiro Kars

ten, Sra. EdeltréllUd Lar
sen Schmi.dt, Eunice
Zehnder, Daniela S'eick,
em Serra Pelada-ES.

" Barão'do Rio Branco, sala 4
FONE:72.2607

PraelalDas de Casalleatas
MAROO1' ADBLIA ORUBBA LBHMANN, OfiG1al do R�

gíJtro Civil do 19 Diatrito da ComaI'oa de Jaraguá do Sul, Es
tado de Senta CatariDa, Brasil, faz I&� que comparecerem em

Cartório exibindo OI documentos eUaidot pela leí, a fim de ae
babilítarem t>U'a casar. OI se2Uintea:

Edital 16.440 de 16.12.88 José Gentu Anacletn e

Edson Kneubühler e Rau- Olinda Braatz Anacle:
lina Straub to. Ela, brasileira, gol-
EIe, brasileiro, solteiro, tetra, costureira, natu-
lavrador, natural de Ja- ral de Guaramirim, nes-

raguá do Sul, domicilia- te Esbado, domiciliada e

do e residente em Três residente em Bananal do
Rios. do Norte, 2.452, SulGuaramírím, filha de
nesta distrito, filho de E- José Thomaz Barbara e

gOn Kneubühler e Rena- Armelinda Barbara _

ta Raduenz Kneubüh: Edital 16.444 de 22.12.88
ler. Ela brasileira, sol- Hnári� Freiner e Brme

tetra, . do lar, natural de linda Konell
Jaraguá do Sul, domici- Ele, brasileiro, divorcia
liada e residente em do, operário, natural' de
Três Rios do Norte, 2.452, Jaraguä do Sul, domi-
neste distrito, filha ) de ciliado e residente na .

Antonio Straub e Leoní- Rua Antonio Stanísíau
dia Welk Straub _ Ayroso, nesta cidade, Ii-
Edital 16.441 de 16'.12.88 lho de José Freiner e A
Adilso Amorim 'e Rose- na Patrícío . Ela" brasi-
eler da Silva leira. divorciada, do lar,
Ele, brasileiro, solteiro. natural de Jaraguä do

;

operário, natural de Pou- .

Sul, domiciliada e resi
so Redondo, rieste Esta-dente na Rua Antonio
do, domiciliado e residen- Stanislau Ayroso. nesta
te em Santa Luzia, neste cidade, filha de Albrecht
distrito, filho de José Konell e Alida Selí Ko:
Amorim e Marlene Amo- nelj _
rim Ela, brasileira, sol- Edital 1>6.445 de 22.12.88
tetra, operária, natural Wilmar Hono!l'io Ceolin
de Jaraguá do Sul, dQmi- e Isabel Maria Demar-
ciliada e residente em chí
Santa Luzia, neste distri- Ele,
to, filh'a de Pedro da Sil
va e Renata Fiedler da
Silva _

Edital 16.442 de 19.12.88
Elemar Jair Sbardelatti
e Elizabete de Olivei
ra

Ele, bUasileir!), solt�i[(),
.

operário, natural de Ja
raguá do Sul, domiciLta
do e residente na Rua
25 de Julho, 513, nesta
cidade, filho de Olivia
Sbardelatti e Ana Sbar
delatti., Ela, brasileira,
solteira, atendente de en

fermagem, n'atural de
Presidente Nereu, nes
te Estado, domicHiada e

'residente na Rua Walde
miro MaZIUrechen, nesta
cidade, filha de Manoel
Foster de Oliveira e Te
rezinha da Silva -

Edital 16.443 de 22.12.88
Wilmar Anacleto e Cata-
rina José Barbara
Ele, br\1sileiro. solteiro,
mecânico, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia�
do e residente na Rua
Erwino Menegotti. 1825,
nesl'a cidade, filho de

bPasiJeiro, solteiro,
auxiliar de escritório, noa

. tural de Bratço do Norte,
neste Estadd" damilci]i_a
do e residente na Rua
Francisco Hruschka, 680,
nesta cidade, filho de
Lauro Ceolin e Reonilde
Honorio Ceolin. Ela, bra
sileira, soIteü'a, costu
reira, nature I de Jaia
guá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Fran
cisco Hruschka, 680, nes

ta cidade, filha de Vic
tor Demarchi e de Luzi'a
Rengel Demarchi _
Edital 16.446 de 23.12.88
Cópia recebida do cartó
rio de Massara,nduba,
neste Estado

Paulino Deretti e Quells
Regina Strlngari
SIe, brasílei 1'0, solteiro,
operador de (orno, natu-
1'al de Massarenduba,
neste I EStado, diOJ:WICilia
do e residente nesta cí
dade, filho de Mati'as De
rettí e

. Vítalína Deret
tl, Ela, brasileira, . .sol:
teíra, proíessora, natural
de Messaranduba. neste
Estado, domiciliada e

residente em Massaren
duha, neste Estado, fi
lha de José Stríngarí e

de Carmeltna Ranghetti
Strmgar; - �

Edital 16.441 de 21.12.88
Alfredo Tiburski Junior
e Liloá de F á tim a

Schmitz Simões'
Ele, brasileiro, solteiro,
funcionário público, na
tural de Curitíba-Parané,
domiciliado e residente
na Rua' 355, nesta cída
de, filho de Alfredo Ti
burski e de Terezinha de
Jesus Martins 'Tíburskí .

Elõ, brasileira, solteira,
do l'ar, natural de' Salga
do Filho, Paraná, domi
ciliada e residente' na

Rua �'55, nesta cidade,
filha de Malvi)na Schmitz
Simões'-

.

Edital 16.4·18 de 02.01.89
Cópia recebida do cartõ
río de Schroeder, neste
Estado

.

Luiz Carlos Prcstini e
Marcilda KroRel
Ele, bnasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, na
tural de ,Jamguá do Sul,
domiciliado e residente
em Estrada Santa Luzia,
neste distrito, filho

I

d�
Paulo prestini � Gertru
des Demarc1ll Prestini.
Ela, brasileira, solteira,
professora', natural de
Schroeder, neste Esta
do, domiciliada e resi
dente na Rua Carlos
Kroge], em Schroeder,
neste Estado, filha de
Eugenio Garlos Krogel
e HHvina .Borchardt Kro
.gel _

Ora. Scheila M. N. Henriques Anje
DOROLOGIA CUNICA

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

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

II

Respeite a sinalização do trânsito. Somos todos responsáveis pela segurança .
. ,-;.

O p a c ,h a ß I L
, •

e s e u e I o
Em frente ae Forum Fone: 72 - 0589 e junto a Auto Escola Jaragua
Av:

..

Getúlio Val'gas, 26 - Fone: 72 - .1261
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CORRÉIO� ,DO .OVO'
-'-, ---r'"

P'A.l:DNit, OI

Óro!l;êlr6ieiioé IISSI. ,E dai?
.

�- capra reClrSIS da Lei SariI,
.

para o lelbl
nJai. é que, enqilanto não de vaz�ó desenvolvidos- ' A Sociedade Cultu-ra posto a ,pagar. a �ica- de 1983 passen 'a pro-

ié define em ',que ãrea nc poço de TubArão. 1 Artística, de Jaraguá do ;' ,,9ão: da Le;i�Sarney. a fa- mover encontros de co-

�e situam os poços já (ex�PRS-4), Iccalízado a Sul ,(SCAR), que busca vai da SC:AR'. A Lei 'rais na cídàde. e forma-

�erfUl\Idos, estamos em 175 km. da costa de entre suas finalidades, o 7.505, de 02 de julho de do por 40 coralístes. Já

contenda com o' Paraná São, Francisco do' Sul, ensino. a preservação e 1986. permite as doações a Orquestra de Câmara

e São Paulo (vejam!), mostram que ele tem um o desenvolvimento da às entidades culturais, da SCAR, com 17 músi-

puxando, linhas, de tudo considerável potencial, cultura e da arte, em to- que a Sociedade Cultura cos, a grande maioria

que é quadrante para tanto para
-

óleo 'leve, das as suas
,

manifesta- Artística está buscando formados pela própria
provar que o' nosso pe: considerado o de melhor ções, está promovendo para a construgão do seu Escola, estreou ofícíel-

tróleo é deles. qutalridade, como para campanha pare. a, busca teatro, que abrigará em mente em jullho de

U t gás. Os testes, diz o sr. de recursos à construcão: tomo de 600 pessoas sen- 1981.
m recen -e seffilnano. t' d t d

íd ' 1 U· _ GlUseppe, mos rarem a- o seu teatro, uma vez a as. No campo das artes
promovi o pe a níver .

d Ih' qus r s te d Iâ tí
. '.

Jtt'd d FdiS' 't'
in a que Os meu ores in- e es en e-se e um pias icas. o. íncentívo re-

»1 a e e era de an a
di d'l tã e's"'" d I A SCAR IIOJE t 'd 1912 d

i:i.....t . So íed ,d'
, IClOS e o eo es aIO em paço para o esenvo

- mon a e" , quaneo
lUt1 anna e a, Cl a e .',. .

t ult I
B '1'

'

GI'
Santa Catarina. vIm,en o da c ' ura e da rea ízou-se o 1.9 Salão

,/as1 eira úe '�,Ogl� O volume total de pro- arte, bénefici�ndo não ' A Escola. de Música Jareguaense de Pintura

ttro�xe para ad�a�La,I cda dução do poço só sera apenas Jaragua do Sul, funciona desde 1976 e e Artes Plásticas. E des

brme�se o � ldUuE I
o

. conhecido no final 'de mas toda a região por conta Com 12 ,professo- te então, anuáímente, em

:�rdamepntr bea' xG�o- 1989, môs'a.Petrobrás es- ela polarízada. res e 164 alunos. ofete- novemb to se
r",,"ao a e, o r s. lU- .

".

ro, o ev,en,
:

.,.

B 11'
tíma :que ele tem con: Neste sentido, a cam- cendo cursos para di- renova. O teatro e ou-'

��ppe accoc�J,' qU,e '. dicões de produzir. até panha busca junto as' versos ínstrumentos, co- tra manífestação cultural

�. irmou que ex\ e�
va- "

10'mil barris.por día- mé empresas e pessoas fisi- mo piano. violão, violí- mantida pela SCAR, cu:

�osS p�ç� t
p� ro eros

dia dos melhores poços oas, apoio no seniU(1o no. víoloncelo, flauta- ja desenvolvimento se

m a� a a anna e que: da Baci� de Campos.' de que na declaração de doce e flauta transversa. frutifica e se valoriza,
a partir de 01989 a, Pe

E OS LI1VlITES DA: PLA. rendimentos de 89, se- O Coral foi fundado em pelo, esforço e pella de-
trabras Incrementara os

TAFORMA cONIlNEN. jam específlcados no im- junho de 1914 e a .partír dícação do seu grupo.
seus programas de ex-

TAU
ploração no estado.
A região que apresenta
melhores possibilidades
é a nordeste, onde nos

situamos, porém próxi
ma ao Paraná.
As primeiras análises pa
la operações na §erra
de Santa Catarina deve

rão ser íníc.adas pela
Petrobrás no segundo se

mestre de 1989.

Após longa exposição, o

sr. Baccocolli cond'ue:
"Por enquanto vale res

saltar que as perspecti
vas petrolíferas de San

ta Catarina em terra e

no mar são muitº 'bºa�.,
Deixou bem claro o su

perintendente adjunto
'Giuseppe Baccocolli, on

de se localiza o poço
l-PR&-4 (que é o nosso,

e daí?) é uma das maio
res do Pais e que, gra

ças às recentes desco

bertas petrolíferas, o Bra

sil poderá atingir �
produy,ão de um milhão
e 500 mil barris por dila

até 1997, tornando-se an

tosuficiente em petró
leo. necessitando-se pa
ra isso de recursos fi

nanceiros, o que se es

pera não venha a es�

barrar nOs ,cortes do or

çamento do' presidente -

'bbrney.
Aduz ainda o superin
tendente que Os testes

O superintendente adjun
to evitou abordar a

questão Ieventada pelos
diversos estados ínteres:
sados. especialmente os

limites ínterestaduaís en

tre Santa Catarina e o,
Parané na,' Plataforma
Continental. Preferiu
manter, as afirm.aj;:óes rifa

companhia. dizendo que
a "questão da lo,qaliza
ção do pOÇo deve ser de
cidida pelo IBGE e IlIã.o
pela. Petrobrás".
Quanto à utiliJzação do
terminal de São Fran
cisco do Sul, o técnico
deC'larou qUe ela está
praticamente aoertada

. devido às facUidades
f,erroviárias e rodoviá
rias que of�rece e a sU,a

complelta Jinlfra-estlt;ltu
ra. ',Se 'a petxobrás opti1r,
pelo uso do equiF-�en
to com sistema antecipa-
do, o poÇo começa a

produzir óleo e gás a

part'ilr 'deste allQ. No
mesmo período. a Pe-
trobrás deverá perfur:a�
:qlais dois poços na re

gião.
Resta-nos neste comelYo

, de 89 torcer'pa�a que
os plaI).os entrem no ca

minho da realidade e

partir, com determinaç�o
de que o Petróleo é Nos

so. E daí?
Fl'Uz vQn Jaraguá.· ol/m�.

Pf'T!!hmas horizontais e veRl�,
box para banheiros,

'

..

divisões. toldos, pol1u' sanlonadas; eIqU'drlas
e cerCaB em aluminlo::

('nnsulte-nosl FODe 72-0995
;.\ __4 . lc_1

- ....���\
-

• .:!; '-'.-

MenegoDi 'Veículos vence o Ctlncurso', de vitrines
A Menegottí Veículos'

venceu, pela segunda vez

consecutiva, o Concurso
de Vitrines promovido
pelo Clube de' Diretores'
Lojistas de Jeraguä do
'Sul que vísa éstímular

tel na sede do CDL. A

segunda colocada foi a

Koerich e a terceira a

Hermes M"dcedo, ambas.
a exemplo da Menegort;
Veículos, recebendo tro

íéus-
As demais participan

tes receberam medalhas
e que são: Stylp' Modas,
Loja A Soberana, Con
fecções Lili, Cpnfeç;;::óes
Sueli, Comerciar·' 'Jara
guá, Loja CarinhOSO, Pa-

pelaria Grafípel. Safari,
Malhas Fruet, Relojoaria
Avenida (matriz e fill
al), Joalheria Seifert,
Kamísão. Drogaria Ga
tarinense e Pieper Jeans.
O júri esteve formado
por Adhemar Grubb,a,
Cecília Konell, Maria
Luiza Vasel, Rafael Di
mas Nazário e Ten. Ro·

gério Luis Kumlehm.
Pa� este ano '(89). o

CDL deverá alterar o re

gulamento do ,Concurso
e dividi-lo em du,as cate

gorias. para qu� desta
• torma as loias menores
,e com vitrines re<iluzidas,
tenham condições de dis
putar "as primeiras colo-'

cações 'dentro dQ seu

grupo.

as empresas a;;sociada�',
'

na decoração das SUdS

vitrines para 'l3s festjvi
dades de final-de-ano.
A premiação foi entre
gUe no dia 21 de de
zembro. dU.fante coque-

Walter Luiz Ribeirl

;_Iexandre Dellagiuslinl Barbosa
ADVOGADOS

Rua J(i)ão Marcatto n9 13, 29 andar - salt: 206,
� Fone 72-2875 _ Edifício Domingos Ch:oumi

,

Jaragpá dO Sul-SC.
'

o novo GUIA QUA·
TRO RODAS 1989 -

SUL já se enconrta
à venda nas bancas.
Em Jaraguá do Sul,

procure na PAPELN
RIA ,GRAFlPEL (ao
lado da Prefeitura),.
Fones 72-0972, 72-0137·

Escritório Contábil Barni
Oferecemos serviços de contabilidade em geral
e assessoria esp�cial às micro e pequenas em-

presas. ,

Rua Venâncio da Silva Porto, 365 - II! andin
Fone: 72 - 1492

FURGOES CARGA SECA. ISOT:&
,

E CARRETAS DE I. 2 I,
Jaraguá Esquerdo Rua Or, Eorlco' F( ,

- foné 72-1071
,__...1II!I.fII
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ADVOG.J.DO

Rua João Marcatto. nr. 13 _ 2° andar. Sala 2'()4.

Fone 72.1869 _ Jaraguá do Sul

sAVIo MURRO PIA%ERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO
,. I'

'Advogados
Direito Civil _ Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Esportivo
. Novo endereço _ Mal. Deodoro da Fo�eca.

Iío 9'1 _ Sala 1

flSIOMEO
Fisioterapia e Reablli tação Médica Ltda-

Atendimento sspeclalízado em recupeI\lção
de fraturas, paralisias. reumatismo. problemas de

coluna, doenças neurológicas. asma e bronquite.
CON�NlOS. Unímed. Banco do. Brasil; Caixa

Econômica. Ipesc, Inamps é. Acidente' de TI'aba-

lho
.' .

CORPO CÚNICO: Ora. Rita - Fisioterapêuta,
Dra, Joice - Fisiotenipêuta>, Dr. Pranciscoo+

.,

'Médico Fisi'atra.
.

,

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen s!nf!, anexo ao

Hospital São José - Fone '12.r8�! _;_ Jaraguá do

Sul-SC
' J. � D; ':.". ,

. � ... -

jj \ •

AUREA MüLLER GRUEBA, TabeHii e Oficial de
Títulos da Comarca de 'Jaragué do Sul. Estado de

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

que se ficham neste Cartório pars protesto os

títulos contra:

ELIvl0 MARTHIAS - Rio Cerro I - nesta -

ELO! MA1HIAS - Rio Cerro I - nesta
FRANCISCO DE SOUZA o SOUZA - Rua
Joínvills s/n.9 � nesta - HELIO FELLEK .

Rua Reínoldn Rau 366 - nesta -. IDEMAR
JOÃ.o SCHMITZ - Rua Pe. Alberto Jacobs
sin 9 - nesta - JOÃO WlLMAR PADILHA -

Rod. Br zso Km 84 s!n.9 - Corupá � LUIS DE
A.NDRADE - Rua 59 - Irmãos Leandro s/n. 9,
esquina -'- nesta - LUCIMIO NIGHERBON -

Rua Francisco Hruscka 63 � nesta - LAER11E
NUNES DA SILVA - Rua Joinville 1311

nesta - VALDIR KOPSCH R. Estrada Pedras
Brancas - nesta.

.

E, como os dítos devedores não' foram en

coatrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por íntermédio do presente edital. .

para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artur Müller, 78. no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, ou então dar razão por·
que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei. etc.

VT/Jaraguá elo Sul, 05 de janeiro de 1989.

AUREA' Mdtiilí�UBBA' _Tabeliã e Oficial de
Protesto de,k:ll�iulós.

�(,; '-
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Os prefeitas a

Ilrle.· dI Esta o
Agora com Filial em Jaraguá do, Sul

Elei1:ôs em 15 de novembro assado,
tomaram posse no dia 1.9 de' [aneíro.
domingo, na região 'Nordeste de Santa
Catarina, os seguintes prefeitos: Artlqua
ri - Migue'l Tito Rosa (PDSlPf1L), Barra
Velha - José Bmgnago (PDS), Campo
Alegre - Eugênio Tabert (PDS), Garu:
va - José Chaves (PDS/PFL), Guaramí
rim Antonio Carlos Zimmermann
(PMD.B); Jaragué do Sul - Ivo Konen

(PMDB), Joinville -:- Luiz Gomes (PDSI
PTB). Mafra""':" Sebastíãr, Cassías '(PL),
Massaranduba - Dävio Leu (PFL), Ria

Negrinho - GUida Rucki (P ";PDT),
São Bento do Sul - Lourenço Sc reiner

(PMOB). São Francisco do Sul Rogé
rio Zattar (PMDB), Schroeder - Ade
mar Piske (PDS) e Corupä - E!rnesto
Felipe Blunk (PR/PDS).

Dê vida ao Ro,tary: Vlva·� lntensaménte
FEUZ ANO NOVO

PROSPERO ANO DE 1989

VOe! SABIAt
Vale 8. pena a transcrição nesta coluna a nota
inserida no matutino O ESTADO de 24-25 de
dezembro/88: '''0 Rotary Club de Florianópolis
foi fundado em 17 de setembro de 1939, portan
to, há quase 50' anos.
Entre os Governadores do Estado de Santa. Ca-

.

taríne. 4 foram SÓCÍ9s do R. C. Flormópolis,
a saber: Nereu Ramos, Aderbat Ramos da Sil
va. Udo Deeke e Celso Ramos. Irineu Bornhau
sen pertencia ao R. C. de Itajaí. Jorge Kon
der Bornhausen 60 R. C. de Blumeneu e Co
lombo Machado Salles, ao R.' C. de Laguna.
Para completai, o Companheiro Nereu: Ramos

. foi Presidente da República.
INTERCAMBISTA Do 465

.

Patrícia Molciel, a primeira "íntercambísta" do
Distrito 465 do Rotary International, patrocina
da pelo Rotary Club Trindade está retornando
da cidade de Mascouth, I1ilinois, USA. depois
de uma permanência de quase um ano.
Ela frequentou a "High shool", falando fluen
temente o ínglês.
-A FUND�ÇÃO ROTÁRIA PRECISA ·DE VOCI!
Royce Abbey. como parte de seu programa de
De&�lfio Presidencial para 1988-1989, está solici
tando a todos os rotarianos que se esforcem
por garantir o futuro da Fundação. Rotãria , U
ma das melhores formas de atendei a esse pe
dido é contribuindo para o Fundo de Dotações
d\i Fundacão, qUe recebe doações de US$ 1.000
ou mais. ou pode ser incluído em seu testa-
mento.

'

As rendas do Fundo de Dotações são utilizadas
para os programas.

(Da Comíssão de Relações Públicas do
Dístrítn 465. Ano 1988-89).

..

.r ,!!!��!i���.�6 R. Bxp, ADt!>Dlo C. Ferreira, .0' 68
U
VENDE:

Lotes na rua José Emrnendoerfer, cada
850 OTNs. Apartamento, Ed. Miner, 2 'quar
tos, valor 3.000 O'FNs . Casa místa, rua Piçar
ras. centro; 3.000 OTNs. Casa mista, 130 m2,
rua João Doubrawa 238, próximo Hospital Ja
raguá. Casa em alvenariia, rua José Menegotti.
centro .. Si.tio na Rodovia; Jaraguã/Pomerode, cl
ca'Stl nova (285m2) em alvenaria, terreno 70.000
m2. Praco: ,5.000 OTNs. Área rural no Rio
Molha, 83.OOOm2, preço Cz$ 1.700.000,00. Ter
reno 420m2, Lot. FláVio. n, perto Weg II, va-

lor 626 OTNs. .

- JOl�VILLE: Zona. norte' da cidade, ótima
casa em a:ivenaria:, preiço 5.000 OTNs. MAS·
SARANDUBA: Lote' COm 600m2. rua Patrímô
nío ,

ALUGA: Sala Comercial. 420m2, rua Ve
nâncio da S. Porto, Em Balneário Camboriú/
Piçarras, casas e apartementog. para a tempo
rada.

COM�RO
-j,a:CÁ,,!��t��PTO.• financiado ounão.

\;'\' ··,{�t#1-! \, ," <

N�g óeior, direto oom proprietário.I
,

TIa;ta.r pelq fone n�0485 em JS.

Defenda o seu patrimônio contra sillist,ros, pre-
venindo-se. Estamos as suas ordenst

Exlinbrás
Comêreíe e recarga de extintores em geral

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

mais nova filial.

Rua Joinville n.? 2.176 - Fone 72-1826

. Jaraguá do Su.I/SC.

Contando com a frota própria de 125 veículos e mais de 40
anos de experiência em transportes, a MAY E R está preparada pa
ra transportar o progresso desta importante comunidade.

utilize os Serviços da MA Y E R

Ortopedia· e Iraum·alologia
.a"er

._. · ......w· ,�, � . __

'

__j

Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa

.

Catarina
Rio Grande do Sul O BOM TRANSPORTE

DR. MARCOS F. SUBTIL.

Urgências' _ consultas _ ortopedia infan.
til e adulto. Membro titular da Soe. Brasileí
ria de Ortopedia e Traumatologia. Rua C. Procópio Gomes de Oliveira, 1626 -Telefone: 72-0628

Av. Marechal Deodoro ,1.572 _ Fone 72.2218

.'-, ....
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMTERIMOYEIS
Inlermed'iária

.

de
Imóveis LIda.

Poslo de Vendas MarcaDo
Chap'éus, bonés, víseíras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.

Em' frente à fábrica, - Amplo estacionamento.

R. Jeão Piccoli, 16-4 - (one 12-2111 - Jaraguá.do Sul

_ CRBCI 6'(3-J.
- IMÚVEIs A VENDA -

1 casa em alvenarfa c/160m2, rua Equador
(centro}.
1 casa em alvenaria, 260m2, rua Campo A

legre, pai te financiada.
1 casa em alvenaria, 180m2, rua Donald

Gehring
1

.

terreno cl 600m2, próxim., da Acaraí
1 apartamento, 120m2, Eidf.. Gardênia (R.
Branco)

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS DA SEMANA

Klute o Passado Condena (aventura)
Seção Especial de Justiça (drerna]
Dupla do Barujho (comédia)
O Poder da Justiça (pollcíal)
Uma Estranha: 'Paixão (romance)
Síndrome de Omega (aventura)
.Mly Beautiful Laundrette (dramaj
Feliz Ano Velho [drama)
Um\:1 Janela para o Amor (drama)
Sérgio Mendes/Roberta Flack (show)
Ironweed (dramaj
Uma Escola muito Louca (comédia)
Terror no Deserto (aventura)
Assim Nascem os Heróis (Guerra)
007 Contra Octo Pussy (aventura)

OPPU'S VIDEOMANIA SEM PIRATARIA

Vivência Hospitalar
(la. parre)

Poucos pacientes têm
vívêncía hospitalar, que
o procuram em última
instância, geralmente por
detertnínação médica, ou

para aferição da saúde
periódica. .rv

Noventa e nove por cen
to SÓ entra porque pre
cisa e não encontra a

hora do médico da� a al
ta. Quando não sucurri
be porque já chegou
muito tarde.
Só nós damos conta da
importância dele quando
estamos em um de seus
leitos. A medicina pre
ventiva, parece, aínda
está SÓ no papel ou nas

publicidades bem bola
das das empresas que
exploram a saúde, co

brando mensalmente pe
la fel'icioade de ainda
estarem saudáveis e re
zam para que continuem
assim, o que deixa de
ser uma grande verdade
para quem é o regular
contribuinte.

.

Há que se notar o mer
c�antilismo envolvíd-, nes
sa trama de vender saú-

. de a quem não precisa,
mas, fecham ardilosa
mente as suas portas pa
ra os que começam a
ter necessidade de assis
têncía quando ela fica
combalida.
Existem as gloriosas ex

ceções.
Neste contexto fica \:1

S�Tande interrogal�ãÍ() so

bre o que a federação
pensá a respeito da saú
de, OS hospitais e seus
usuários. Não possuindo
instalações, tantas para
'atender os filliados à
previdência, firmam con
vênios com estabeleci
mentos privados e/ou
com nosocômios perten
centes às entidades re

ligiosas. Esfes últimos
geralmente suprem as
suas necessidades com

PÁGINÂ lO

o (IM) PACIENTE 00 813
contribuições e/ou pro
moções que alcançam os

seus membros fiéis, que
se esforçam muitas ve
zes além das suas pos
ses para manter abertas
as portas de tão impor
tante �stabelecimento.
Fonças . COercitivas abrir
gam a esses estabeleci
mentos a prestar servi

ços que são mal remu

nerados, fora da realida
de do momento em que
ocorrem e, tristeza das
tristezas, mesmo pagan
do mal nã'o recebem pe
la prestacã., do serviço,
a ponto de terem que
ameaçar com o não a

tendimento para poder
receber os atrasados de
muitos meses, qU,ando'
não .

passa!lt, como ago
ra, d:tlo�s oficiais e

comprometendo iodo o

sistema assistencial da
cidade. Até parece que
o governo se compraz
com essa pohtíce de
manter os hospitais de
joelhos à írento de sua

tesouraria comprometi
da, nem que isso pro
voque o desdllabro e

consequente falência.
Ninguém, em sã consci
ência tem palavras para
comentar o estado cala
mitoso qus se imprímiu
ao setor da saúde em

nosso País que tem tudo
Pira dar certo e tem
gente apostando para
qUe não dê. POr quê?
Clara Rosen, a nossa a

miga Wedekind, de Gua
ramirím, que há 29 a

nos viajou para os.

EE.UU ., lá tornando-se
esposa de George J. Ro
sen e mãe da Sandra e

da' Melíssa, comenta em
sua carta de 13. 12.88'
a nostalgia que sente de
SUa terra natal e pergun
ta: ,_ "Como' está a

situação dí? Todo o bra
síleíro que vem pra cá,

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas e Aquecedor Solar

Rua Pelíee Schmidt, 279 - Fone 72-0448

de. Curitiba, (ela faz par
te dos Partners Of The
Amerícas - - Commtttee
Ohío-Paraná, para se

manter ligada às coisas

brasileíras] reclama da
vida tão difícil no Bra
sil. Eu tenho a impres
são de que é melhor do

que aqui. Sabe, a maio
ria dos brasileiros' acham
que aqui as galinhas an

dam assadas peitas ruas

e que a gente n\ãp pre
cisa trabalhar. O negó
cio é qus aqui se tra
balha muito maís do que
no Brasil.

Aqui toda \l família, tre
balha íóra, estudantes e

tudo, mesmo as mulhe
res. Quando voltam pa
ra casa ainda fazem to'
do o serviço de casa.

Eu só sei dizer que ii
.

vida aqui não é fácil",.
Tem razão' a nossa que..

rida amiga, agora já
Com sotaque de' ameri
cano, 'quando íaz . essas

apreciações sobre a vida

brasileira que, de f.to·
está difícil. Apenas o

paranaense talvez não
tenha dado li verdadeira
versão' dos fafos. Aqui
também .trabaíharnos du
lO no dia-a-dia e os de
veres caseiros' já nãlO
�ão tão fáceis como an

tigamente. Certamente
esqueceu de citar a ação
do gOVlerno qtue li

..

é
maís compenetrado, sen
sível às manifestações de
sua gente e aos seus re'
clames, incluindo nisso
o atendimento hospita
lar. Somos a república
das maís santas inten
ções do mundo. O dil,a
bo é que a prática não

corresponde. Fica só no

papel. O povo aqui tra
balha, e como. Quem
não trabalha é 'o gover-
no que deixa corrsr

.

frouxo pare ver o que
'acontece. Nesse negó
cio de "tudo pelo so

cial" nem o presidente
acredita.

POr isso Se diz aqui: ca

da povo tem o governo
que merece!

C::cnfinua)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Inflação .bateu
recorde

,A inflalção,. de 28,79%
ilivulgada na semana

p'ässada pelo IBGE, no

ruo de Janeiro, é recor

de histórico, elevando o

acumulado do ano de
1988 para 933,62%., A

ilIiflação, que contraneu
a expectativa do pacto
social mais uma vez (no
lpês de novembro ,o pac
to acordara 26,5% e a

ihflàção passou dos 27

e em dezembro, pior a

iÍlm, pois o pacto redu
zia para 25% e acabou
sendo 28,79%), elevou a

orn para Cz$ 6.170,19
" � os aluguéis com venci
mentos anuais a 933,62%
e os semestrais a .....

286,06%.
A caderneta' de pou

�ança paga em janeiro
um rendimento de .....

29,4:;,% . A 'URP está
mantida até este mês em

26,05%, maís de dois pon
tos percentuaís . abaixo
da inflação. Já o salá
rio mínimo de referên
cia passou a ser .cz$ ...
32.866,00 e o piso na:
cíonal de salários,"fixado
por decreto do presiden
te Sarney, vale Cz$ ".
54.374,00 em jarieiro. /

Para janeiro, o merca

do financeiro já trabalha
com outro índice recor
de: 29,90 por cento, se

pultando definitivamente
o 'p'acto soczal.

Acaresc
,mantem plantão
o Escritódo Regional

da Acaresc concedeu fé
rias coletivas a seus fun
cionários até o dia 24 de
janeiro, porém, mantem
Um serviço de plantão
para atender os serviços
básicos do período. O
engenheiro agrônomo
Pedro de Ahneid\1 está
de plantão, para atendi
mento aos agricultores
de Jaraguá do Sul, Coru�
pá, Schroeder, Massaran
duba e Guarámirilin. A
Acaresc volta \öl funcio
nar normalmente no dia
,�5 .próximo.
I r

Oficina
Serviços de lataria, pintura e mecânica.

Retifica de m�tores de veículos de qualquer'marca, , a' gasolina!álcool.
Peças e acessori(Js para veiculos em geral.

Atendimento nota dez' Yénha e confira.
,i ")",,,

Av. MiÜ. Deodoro! 1.309
"

fundos'� Fone: 72-3614
Jaraguá de Sul SC

SINI)ICATO DAS INDUSTRIAS DA

AUM'ENTAÇ40 DE JARAGUA DO SUL
CGC/MP 82.138;543/0001.-15

E.DITAL
Na forma da Legislação Eleitoral em vígor,

tornamos público que na eleição realizada no
dia 06 de dezembro de 1988, neste Sindimtó,
foi eleita a seguinte chapa:

DIRETOIUA
Efetivos
Presidente: Rodolfo F,. Huíenuessíer
Secretário: Werner Greuel
Tesoureiro: Eriberto Bretzks
Suplentes:

. ,

Valdir Tomelin
Urbano Pranzner
CONSELHO FISCAL

Efetivos
Raimundo Adolfo Emmendoerfer
Dietrich Hermann W. Hufenuessler
Egon Sasse
Suplentes:
Lírio Utech
\V�ldj r Watzko
DEL�GAÇÃO FEDERA:l1VA

Efetivos - Rodolfo F. Huíenussler
. Werner Greuel

Suplentes: - Eriberto Bretzke
Valdir Tomelin

05 componentes dos aludidos órgãos, se

rão empossados no dia 09 de janeiro de 1989.
Jaraguä do Sul, 06 de dezembro de 1988.

RODOLFO HUFENUSSLER - Presidente
---_-_------- .� - --- ------

Estado de Santa Catarina
Prefeitura l\'lunicipal de laraguá

LEl N.«} 1.247/88
Ratifica os Decretos N.<?s 1.776!88; 1.781/88;
1.788/88; 1.792/88; 1.800/88 e 1.801/88

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL no uso das atribuições que lhe são
conferidas,

FAZ SABER atados-os habitantes deste
Município qua a Câmara de Vereadores apro
vou e ele sanciona a seguinte Lei:

.

Art. 1.<? - Ficam ratificados Os Decretos.
N5s '1. 766/88 � ,24.10.88 :- Cz$ ..........
7.800.000,00 (Sete milhões e oitocentos mil cru
zados); 1.181/88 --: 02.11.88 - Cz$ .. , .......

45.000,000,00 (Ouerenta e cinco milhões de
cruzados); 1.788/88 - 08.11.88 - Cz$ .

77 .500.000,00 (Setenta e sete milhões e qui
nhentos mil cruzados); 1.792/88 - 11 .11. 88 -

C�$ 8.500.000,00 (Oito milhões e quinhentos
mil cruzados); 1.800/88 - 21.11.88 .:...._ Cz$ ".
7 . 500 . 000,00 (Sete milhões e quinhentos mil
cruzados) e 1.801/88 � 23.11.88 � Cz$ .

15.000.0QO,OO (Quinze milhões de cruzados),
quo suplementaram dotações do Orçament

-

vi-
t I "

,o
gen 'e, pe o Excesso Provável de ArrecaÔla-
ção".

Art, 2.9 - Esta Lei entrará em vigor na

d�:'a de sua publicação, revogadas as disposi-
'çoes em contrário.

Jaraguá do Sul, j 5 de dezembro de 1988.
DURVAL VASEL - Prefeito Municipal

FEDRA LUCIANA KONELL
Secretária de Administração e Pil'l:anças

do Sul

_. - ----- ---� - ----_ ... �---

Mecânica ,Marechal LIda.

DIALOGOS - NOVp ANO,.NOVA VlDAI

A esperança de dias melhores já caducou
na vída de mui� .não sß na ár9a sconöanca e

prôfisslon�l, mas .�pecia<lmen� n,Q� relacíona
mentes famHial'es e socíaís. Por. isso a eonví
vêncía e (\ própr�a, sabrevjv®cia tem se tOrl1a
d,o pesada, uma :verdadeira carga. quase ínsupor
tavfl. A vida perde seu sentildo. Entra ano,

sai ano, as coisas não mudam. Sé a lespemnça
é a última que morre, para muitos já foi pro
espaço, Entã,o o suicídio, a bebida, a gandaia,
os prazeres desenfreados. as drogas, a onda da

corrupção, e outras fugas, Itomam o lugar' de
uma vida com

'. perspectivas.
-

,

O �imism,o p, a falta de fé no Deus

que abre 0. Màr 'Vermelho (Ex. 14), e faz o

impossível vírar possível ,,(Lc. 1:37), fern' to
mado de tal conta o ânimo do nosso povo, que
vive sÓ a reclamar. A murmureção é um pe
cado qu,e sempre mereceu :o justo castigo

.

de
Deus (I Cor. 10:10), mas Ele nos ensina tIa
nos contentarmos com.·as coísas que �enios"
IH. 13:5), e a confiarmos nas suas certas provi
sões e cuidado [Hb. 13:6) .

Se você vive desanimado, e deseja co

meçar uma nova vida neste novo ano, se dese
ja passar uni borrão 110 seu negro passado.
então víre a· página ,eda sua vida convídendo
Jesus a participar dela, e verás que /'ainda
que � figueira não floresce. nem há fruto na

v�d�, o produto da oliveira mente. e. os campos
nao produzem mantimentos, as ovelhas foram
arrebatadas do aprisco, e n.os, currais não há
gado, "eu me alegrarei no Senhor, exultarei no
DeUs, � minha salvação" (Habàcuque 3': 17,18) .

.. '.Em Cristo as coisas de passado �,en
terradas. e surge em nós uma pessoa tr�fOT
rnada por sua Presence'Bsperaaça (II Cor ,5:17).
Novo Ano, Nova Vida! Elso Carlos Madke

IGREJA BATISTA . Rua Emí�io Stein, 120
ENCONTROS: Domingos 09 e 19\:30 horas

Estado de Santa catarina
Prefeitura Municipal de JaragUá do Sul

LFiI N.' 1.245/88
. Autoriza o Poder Executivo Muni

cipal a permutar. imóvel com o Sr.
VIDAL JOSE MAESTRI. .,

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÃ
DO SUL, no USo de Suas atribuições,

FAZ SABER a todos Os habítantes deste
Munícípir, que a Câmara de Vereadores apro
vou e ele sanciona a seguinte LeL

.

Art. 1.0 - Fica desafe1:ado, de USQ .co

mum do pOVQ' passando à categoria de bem. do
mínial o terreno matrículad-, nesta Círcunscri"
ção .Imobliiénla .sob N.<? 15.511.. tendo área l:qtO-
tal de 238,QOm2. .

.

.'

.

Art. 2.<? '- Fica o Poder 'ExeC!uti�o,,;MJIii.
cípal autorízado. a permutar a área de 238,00
m2. mencionada no artigo precedente, 'Çela' á
rea de 261,68m2, parte do t'ex:neno ma'tricult3.do
sah N.: 19.886, d� VJDAL JOSE, l'vfAESTRI; si
tuado a Rua - B,ertha W€!ege.

Art. 3<? - A �,I:ea de. 261.68m2, OTa sen

d<;> permutada, passará a integrar, o Patrimônio
PÜb!ico Muni:cipal na c'àtegoria :de biem de uso

comum do povo, correspondendo ao
'

novo tra
'ç'ado da. Rua 556, entre o traçalÍl>o atàal·da·Rua
502 - B�rtha Weege e o antigo. ':

Art: 4.<? -.Os imóveis em qu,estão, bem
como as ureas 'd permutar encontrarm-se repre-
sentadas em planta topográfica anexa. .

Art. 5.9 -.·Esta_, Lei entrará em vigor.'na
döta d bl

, e. s'ra p� .

lcaçao, revogadas ias dis�si-
ções em contrano. .

, 1

Jaraguá do" ":�
dezembrO:' de 1988.

D SEL.
Pre ... '," .. icipal

FEDRA. LUCIANA';:kON'ELL
Secretária de Adnunistf.ação � f.1inanças

- --
_ ... � -

-�-----
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. _'" :e�altanient.e::gra,�jlkan�, das nossas, teraeíras em

: ':'��,� �rà I!�s'-:J��g:�����: condições:,·pötâVéis;�:: .'

.

saber "O\le"'em- nesso' mu-' .
" Corupil.zé:'. til.Ba�··�cidacie

.

'nlcI��
-

::. :viZiiihó pés.soas
.

> que está. orésoêIido
<

mui.
se preooupani corn . a rto em tOO0s"ÖS .aspectos.
questão ecológ�cà. (Cor: Responsável '�por

>

uma

reio: 'do Povo, de:·····.. produção agrícola consí-

23.12.1988). 'Por ql:l.êL derável,· deve-se ao .mes-

porque a "qualidade . da mo· tempo conscientizar
nossa vida: está íntrinsi- sobre o uso de agrotóxír
camente dependente. da: cos que" se usades íne-
conscíentízacão ecológí- 'ficazmente, serão deva
ca dos corupaenses. O dos pelas águas das chu-

exempl-, mais gritante vas ao rio e aparecerão
é o da água. Os detrí- nas nossas torneíras.

. tos qUe Corupá despeja
no rio Itapocu e adjacen
tes entram diretamente
'em nosso sistema de cap
.

tação de· águ,a potãvel.
Nosso sis;tema de [ptuifi
Calção de água consiste
de um' filtro : de areia

que, auxiliado por '. uma

floculação forçadajs .de- :

cantação narurer retém
todas as partículas de
um tam\1nho·mínimo es

pecífico e maior, e de
um sistema químico que
desanima todos Os seres

biológicos da água. Nos�
so tratamento não é ca

paz de .. eliminar ele
mentos como rnetaís pe
sados, 'por exeeopío.
, '. " :Mus também os mora-
É uma simples .' ques, dores devem fazer a sua

tão
.

de lógk�
.

reconhe- parte e o mínimo neste
.c�r ql!,e qu�nto\Inais "po-' caso" é uma 'fossa sépti-
Iuído 'f-or' Ö rio' 'Itapoeu; ca i" Cabe ainda aos po-
tanto maís difícil, será .. : deres públicos fiscalizar'
manter a ,-água: 'que sai .. .e impor o qus está esta-

, Corupä também tem
tido mm: onda de mdus
tríalízaçã.; respeitável.
É ímprescíndível.:: . po
rém, que os capitães
.destas empresas tomem
as providências para que
os despejos de

'

suas fá
bricas atentem aos pa:

.' drões mínimos estabele
eídos , Apesar dos cus

tos envolvidos, temos
que deixar os nossos es-

. gotas pelo menos tão
limpos· quanto a água
que captamos .. Isto é

. uma .parte. irredutível de
.

nossa responsabilidade
social.

Estado de Santa. Catarina
PJ;ef�itgr.a Mun.icipal,de ,J'araguá do Sul'

'LEJ .
N}} 1.252/88

Denomina Via" Pública

O .,PREFEIT,€) MUNICIPAL DE JARAGUÁ
DO SUL, no uso de suas. atríbuíções:

FAZ. SABER a tod<>s' os·liábitanfes deste

Município .que a Câmar� de VereadOl'es apro
vou e el� sanciona a s.egui�te Lei: '.

Art. 1.9 - A att.m.l RUA 476 ,- SEM
NOME, localizada n,O. Perímetro Ur,bano, passa
a denominar-se RUA 476 -,WENCESLAU PO
�ANOSj<I.

I ...•Art. 2.9 - Esta Lei entrará em, vigor· na
data: dr.e sua publicação,. revogad\1s. as disposi
ções em� contrário'.

Jatag,uá do Sul, 15 de' dezembro de 1988.
DURVAL VASEL

,; Prefeito Municipal
"", <FEDRA ',LUCIANA KONELL "'!

S�cretári'U de. Administração' e Finanças ..

CORREIO DO POVO PÁGINA 12

-

As mais finu IUgestões para preaentea.
jóias, re16gio1. violõea. trof6us,

medalhas e artigos de prataria estio na
.

.

.

REWIOARIA AVENIDA

N. Mareclaal e .. c.t6IIo V.PI

Jaraguã

Relojoaria AVENIDA

."

".

��==�==============�====�==================�====��

E:m 89;'enfre COlD O pé direito, . dirigindo
: c- �.__;c....· .,.�,..

, �

�

'.

um veículo da linha FORD.

..

.

�

�-"�II!",,·S',,·"r.;�rl]
do Sul/se ;_ Av. MaL. Deodoro, n·<? 158 ,- Fones 72.1777, 72.01995 e 72-2614

.-�-"'I!!I!I!II-""---�__'----�"'--

" .

,\1'

L -.; :. � .'. � I , !. , \

-;."'�"�'J ,.,.·"'1" .. '··, .. ,'1,·:·.• ':.':f,.�. I'kns

belecido em . lei.'
.

Ou
tra vez: apesar dos éUs

tos'.
.

envolvides, temos
também de conside:r�r·

.

os"�efeitos dos nossos a

tos sobre a qualidade de
vida do nosso Vizinho.
TUdo o que foi dito,

naturalmenta é válido
pará qualquer comunída
de, independente de sua

localízação. Cito' apenas
Corupä porque fiquei sa
tísístto em notar a preo
cupação expressa. no

artigo de Sfa . Chrístl
Fey e espero que esta
seja a atitude de

.

todo
corupaense. Parabénsl.

�FHO ' ,

VIAÇÃO CANARINHO LTOA,

, Programe bem as suas viagens de férias e

reerescão. A "Canarinha" coloca à sua dis

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

(Rolf Botho Hermann) . 'CORREIO DO POVO' 72-0091

Abre crédi(to suplementar para reforço do. pro

grema e verbas do SAMAE.

O PREFEITO NUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso

de suas atributções e com base na Lei Munícípaí N.<? 1.151/87, de 01

de dezembro de 1,987;
DECRE TA:

Art. 1.9 -- Fica aberto um crédito suplementar no valor

de Cz$ 16.892.000,00 (Dezesseis milhões, oitocentos e noventa e dois

mil cruzados), pata reforço dos programas e verbas constantes do Or
.

çamentn do SAMAE - Servsço Autônomo Municipal de Água e EsgÜ'"'
to de Jareguä do Sul vigente, a saber:
1301021 - 2.01 - Manutenção dos Serviços Admínístrattvos

3.1.1.1 - 01 - Vencimentos e Vant• Fixas···· Cz$ 2.951.000,00
3.1.1.::'" - Obrigações Patronais Cz$ 609.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo Cz$ 100.000,00
3·1.3.2 _ Outros Serviços e Encargo� Cz$ 200.000,00
'1316441 - 2.03 - Operação e Manut. do Sist. de Água
3.1.1.1 - 01 - Vencimentos e Vant. Fixas Cz$ 4.584.000,00
3.1.1.1 _ 02 .- Diárias' : " Cz$ 100.000,00
3.Lt.1 - 03 _ Despesas Variáveis Cz$ 10.000,00

3.1·1.3 - Obrigações Patronais . ':'" '
, ' ' . ". Cz$ 1.098.000,00

3.1.2,0 .

- Matertal de Consumo Cz$ 3.020.000,00
3.1·3.2 - Outros 'Serviços e Encargos·· " Cz$ 2.000.000,00
1376447 - 1.02 - Ampliação Rei. e Reap. do Sist. de Agua

" 4.1.1.0·- Ohras e Instalações Cz$ 2.220.000,00
TOT A L , Cz$ 16.892.000,00

Art. 2.9 - Os recursos para abertura deste crédito supl'e
mentar, provém do "Exr.esso de ,Arrecadação" verificado até 30 de

novembro de 1988, con!orme oU'\idro demonstrativo em anexa.

Art. 35' - Este Decreto entrará em vÍ:gor na data de sua

publica.;,ã.o, revogadas as disposições em contrário.
Jaraguá do Suf, 02 de dezembro de 1988.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

FEDRA 1UCIANA KONELL
Secretária· de Administnição e Finanças.

Estado de Santa Catarina
Prefeltura Munkipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N." 1.809/88

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



- "L- J F divulga calen�ário e

COltR'F.IO tMj POW PACIN'X. 13 "'I
� .

vai, ilcentivar 'calIlarias inferiares\ ti, , _o, 9 _ ....

A Liga JaráguaenSe de
Futebol, provando que a

par das dificuldades fi
nanceiras e de pessoal
tem organtzação, oon
cluíu o casendárío da

temporada de 1�89, que
abre com o inicio das
atividades, 'segunda-fei'
ra, dia 9, 'das 14 às
18h30, da sua secretaria,
localizada ao lado da
Praça do Expedicionário.
De acordo com opresir
dente Waldemar Vieira,
o calendário serve tam
bém �ra oríentaçêz, e

organízação Interna dos
clubes filiados. Um dos
ítens marca para o día
20 de fevereiro, uma

assembléia geral ordiná
ria, parta. eleição da no

va diretoria, que esco
lherá o substítuto de
Vieira, ca�o este não
venha a concorrer a re

eleição, hipótese que o

próprio não afasta, em
vísta da falta de apoio
e de compreensão por
'parte dos filiados, prín
cípalmenre ,

O calendário da LlF
determina ainda, para
28 de fevereiro, arbitral
com os clubes da la.
Divisão, objetivando a

organização da Primeiro
na e Campeonato de Ju
niores, disputado parale
lamente, aujo 'iníciO' está
programado para 19 de

, março. No dia 21 de
março, arbitral para tra
tar da organização do
Oampeonat., Infantil (de

Pan'l,ralRa Esportivl '"

- Um novo ano se iniciou e com ele as ex

pectativas do retorno de Jaraguã do Sú1 as. disp�tas
do futebol profissional, na 2a. Divisão. Movimento
já começa a surgir através da imprensa e de alguns
entusiastas que desejam colocai a cidade novamen

te na vítríne do esporte catarínense. onde o futebol
o ainda o maior meio de divulgação.

-. Outra boa nova que deve acontecer em

fêvereiro, é a reinauguração do, Estádio João Ma:t

�4ttoj onde a. Prefeitura Municipal tem partícípação
dêcIslva nos trabalhos, com a colaboraçãe também
dé firma Marcatto. O Juventus deve, a pUllr de en"

�o, voltar ao futebol, esporte que Q consagrou no

listado.
- A propósito, quem nunca maís foi ao Ju

ventus se surpreenderá com a béleza que ficou o

complexo
.
esportiivo, a altura das tradições grenás.

No día 1.Q de abril o clube elegerá a nova diretoria.
ç:láiudio Olinger Vieira e Raul Rodrigues são os a

tuais presidente e vice juventinos.
- A Kohibach renovou o patrocínio do ju

dô, para a temporada de B9. A modalidade é dirigi..
da pelo proíessor Silvio AcáCio Borges; com alpolo
do Clube Atlético Baependí/Dívísão Municipal' de
Esportes e patrocinio da Kohlbach. Em meados de
dezembro foram entregues certificados, promoções
de faixas e medalhas aos destaques do ano.

- Com a posse de Ivo, Konell como prefeito
de Jaraguã do Sul, a expectativa relaciona-se com o

futuro do esporte amador e as modificações que cer
temente serão Introduztdas. Desportista nato, Ko
nell. com certeza, dará, ao esporte a dimensão que
lhe P: devida, príncípalmento as que partícípam dos
Jogo') Abertos .

.

- Jaraguá do Sul marcará presença, outra
vez, na Gincana Catartnense de Pesca de Arremesso,
dias 28 e 29 de janeiro, na Praia Grande, Enseada,
São' Francisco do Sul. É a 12a. Gincana, promovida
pela Sojopa.

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA
AlVORADA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBlÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocados os

associados da sOCIEDADE ESPORTIVA E RE-

d,
CREATIVA AlVORADA, para a assembléia ge
ral ordinária a ter lugar em sua sede social, em

Rio Cerro 11, no dia 08 de janeiro de 1989, às 8
horas em primeira convocação ou às 9 horas em

segunda e última convocação. com qualquer nú
mero de as�ocil8.dos presentes, para deUberarem
sobre a seguinte ordem do· dia:

1). Prestação de Contas da Diretoria; 2). E

leiç,ão da nova Diretoria; 3). assuntos ·diversos
de interesse da, Sociedade.

Jaraguá do Sul, 10 de dezembro de 1988

Gerhard Schünke - Presid�nte

AtietislD deverá

12 a ta.anos) e Dentede
Leite (de ,O,1d 'a 11 anos),
com' intêiO: pT,evisto" para
2 de' ebnr.
O' Carnpeonebn de- Ve- -

teranos- (Sêmor] '. come
'çará no dia 20 de mato,
mas no dia 2 <;ftiquele
mês vai acontecer o' �r
bitrai. Já o' arbísral pare
a oliganizat;:ão do Cam
peonato � 2a. 'Divisão
e o; campeonato de Af?r
pírantes de' 89\, acontece
rá día 11 de julho, para
no día 30 daquele mês
ínícíarem as disputas .

Finalmente para 15 de
julho o arbitral da. Su
per Copa Tupy 50 Anos;

,

que' vai começar em 6
de agosto ..
O Bo1afogö da Barra

do Rio Cerro 'foi o ter
ceírn colocado em '88
na Copa .Tupy; receben-

do" o' trôf-éü' fiö último
diõ'H. Poi' campeIe); €)
Estiva-, víceo A'tiêti'eo;· �,

o C}uarto .. coleeadoco-
.

O�

perário; de Mafrar.

CERTAMES DE 88

Toda a história dQS.
campeonatos, promovídes..
pela' LJP: foi rela1a.da pe- c

lo' presídents Waltlemar
Vieira. da temporada
passada, que' o CP vai.

divu1gar' 'na: próxima e.�

díção , At (:lltlidade, quer,
completa 31 anos em

junho, (dia O�)', consta.
em seus registras com

590 atletas' amadores
inscritos, 66 atletas as

pírantes, 121 juniores e

259- veteranos. Desde o

día 12 de dezembro vem,
realizando um curso de

.

árbitros, que' conclaí-se
nesta mês.. de janeiro.

.

AAB 8 ilicia CDlstrução da sede
, Começam segunda-fei
\ Ia, dia 9 de janeiro, as

t obras da nova sede so-
"

dal/esportiva da Asso:
ci'ação Atlética Banco
do Brasil, CUj� projeto
foi aprovado pela ma
triz do Banco do Brasil,
em Brasília. As instala- ,

ções deverão ocupar u�
ma área de 9:l'8m2. em

.

padrões arquitetônicos.
modernos. Os recursos

advirão da Fundação
Banco do Brasil ..

A nova sede da AABB'
disporá de Um amplo sa

lã<) social, salão de jogos,
bíblíoteca, secretaria e

demais dependências, no

mesmo local onde loca
líza-ss a atual, na coäna
Gottlieb Stein. Ela se
destina as promoções dos
funcionários do Banco do
Brasil de Jarag.uá do Sul,
Guararmrtm e Corupá,
assim como para outros
eventos de carát-er co

munitário e privado.

ganhar reforço ,II temporada
Jaraguã do Sul deverá

ganhar este ano um re

forço substancial'na sua

equípe de atletismo. A
lém do provável retorno
de Ademir RoesI.er, atu
almenté em Chapecó,
intenção manifestada em

contacto com a editoria
tcs!Portiva 'do '''Correio
do PQvo", o �tletà. Olavo
José Reali., 18 anos, há

�atro inte�rando a e-

quipe de atletismo da

estadual ne lançamento
do martelo em 87 e 88,
terceiro' colocado nos
JASC de- 8S,. e quarto em
87 e 'no aNO, passadp, o

segundo colocado no

ranküng nacional JUVe"
nil, após os resultados
conseguidos em Joa�a'
ba,· nos. Jogos Abertos.
Ele possui ainda o tit1illQ
da modalidade nos Jogos
Escolares de 86, disputIa
dos em Joi:nville.

CME de Concórdia, de
verá defender as cores

de Jal'aguá do Sul, em

consequência da mudan
ça de residência de ,.SU\ib
família para cá. \ � .' �",
Segundo "A NaUrG*"

(25 de dezembro), o a

tleta tem Intenção de
continuar no atleti'sme,
defendendo as cores ja
raguaenses, a SU'd nova

.

cidade. Ola'vo Reali foi··
por duas vezes campeão

�'.
.,;z_ ��-�953 ,

.

"'.."
, ..•_v: !
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,t� ·%�t�Jg�,'_q_�e ,f�Lj.l}�<�;:;<ó;:" .. i·,:�,�:'�� "\:"(
�alada em nossa Comu- ,

':tiíaade . a
.

Agência do

Banco' do Brasil. '

Foi. no .dia 2 ,de janeiro
de 1959, .um dia de, �ol.,
ba$tant�' quente,· ,e ,: 'leßl
bramo-nos vivame:p.t�, de
partes do discurso do

Prefeito Municipal Sr.

Waldemar Grubba, que
usou com ênfase o re

frão " ... JARAGUA A

PAR.E�.'" JARAGUA
CRESCE... JARAGUA
FLOResCE".
A. afirmação do Sr. Pre

feito . estava defin,itirvjil.-.
mente correta. pois , J�-:.
raguá do Sul pode., sen.J:
m.edo de erro. ser divi
dida em .duas épocas -

ANTES DO BANCO 00
BRASIL e DE-POIs DO
BANCO DO BRASIL.
O restemunh., maior des

ta afirmação é, sem dú
vida, a pujança indus
triel e ·comere]a] de qu=
hoje' desfrutamos

.

TERCEIRO MUNICíPIO
ARRECADADOR DE
ICM DO ESTADO -. Se

olharmos para cada u

ma cm.s grandes. médias
e pequenas empresas ire

mos verificar. que uma

parcela muito significa
tiva'

.

delas nasceu após
1959 ..

Algumas empreses mu'
d\3.ram de ramo para re

compor-se as novas eras

qUe surgiram e com sau

dade e alegria lembra-
.

mo-nos de algumas que
valem ser citadas de pas
gem:

MBNEGOTTI - Eta, em

1959,' urna ferraria me

lhorada, mas dentro de

la um potencíeí humano
é um tino 'empreende-dor '

qUe os levou a� hoje
num ritmo de progres
so.

_.

2 d� janeiro de 1989 ,_- Banco do Brasil de laraguá do Sul
comemorou 30 (trinta) anos de instalilção

MALWÉE ' � ..

Era;, em

1959,� uma indústría (Ie
lacticínios, que tínha co

mo apêndice um frigo
rífico. ,produ�ia coísas
daliciosaa., '

Hoje é uma d8$ grandes
malharias nacionais.
WEG - Não existia em

1959, talvez a' idéia.' Os
seus empreendedores a

tuavam como Admínís
trador. Eletricista e Me-
cânico.
KOHLBACH - Tinha u

ma loja de conserto. de
rádios e, aparelhos elé
tricos. além da venda
de materiais elétricos.
Mas já existiam os prin
cipios para a produção
de geradores e mais tar

de motores.
. MARISOL - Não existia
como ela própria. Havia

; .

pequemssima empresa
que produzia artigos de
ráfia, como bolsas e cha

péus, de onde nasceu o

empreendimento .

BRETZKE -- Ö saudoso
Alfredo Meier fazia acol
choados.' A partir daí
dividiram-se empreendi
mentos e surgiu a Bretz
ke. Era o espírito em

J)téendedor' transmitido
para os mais jovens. ,

MARCATTO - Era uma

pequena fábrica de cha

péus de palha. A semen

te havia. O empreende
dor que havia em cada
herdeiro foi o resultado
que hoje assistímos.

NEVES, hOje,MOMFORT.
S.A. - Nasceu a partir
,de uma fábrica de cha
péus que foi vendida, e

voluindo para escalas
métricas. espulas e artí-

gos de rnadeira ,

Assim como os exem

ptos párciaís acima, te
mos lembrança e uma

pequena história de mui
tos empreendimentos de
nossa cidade gral;as a

vívêncía com estes em

preendedores maravilho
sos dentro do. Banco do
Brasil qUe em 1959 trou

xe a energia básica que
faltava à Comuna:
a) DINHEIRO a 6-% ao

ano, para empreendimen
dímentos índustriais e

agrícolas, recursos ad
vindos de convênios com

Os Estados Unidos. den
tro da chamada "ALI

ANÇA PARA O PRO-
GRESSO". .

b) OR!f,NTAÇÃO em ter

mos de Píanejamento,
Gerência e Contabllída:
ce.

c) CONFIANÇA nos em

preendedores ,de. Jera

guá do Sul e da região.
A participação do Banco

do Brasil foi, sem dúvi
da, decisiva· Mas, em

momento algum, pode-se
deixar de olhar o extra
ordinário campo fértil
em que pousou. Jara
guá do Sul parecia ter

sede de empreender, de
crescer, de se superar.

Também não foi só com

DINHEIRO e' TRABA
LHO EMPR�·ENDEDOR
que chegamos onde es

tamos. Um napel delica
do e forte coube a nos

sa tradicional Associação
Comercial e Indústrial.
que soube em tempo
hábil adaptar-ss a nove

era buscando, de todas
as formas, trazer outros

Dia 2 de janeiro,
a VVeg e Jaraguá do Sul

querem dizer duas palavras
para o Banco do Brasil:

dois íngredíentes vitais

ao sucesso:

a) ASSESSORIAS.
b) EDUCAÇÃO E TREI
NAMENTO.
estava formado o. tripé .

fundamental pera o que

hoje somos e assisti
mos:

EMPREENDEDORES
RECURSOS
Financeiros.
Admínistratívos ,

HOMENS E MULHERES
Tremados.
Motivados.
Pela parte que coube ao

Banco do Brasil S.A., a

nossa Comunidade não
pode e não deve esque
cer esta <tata em que se

comemoram os 30 anos

de existência da Agên
cia local- E aqui'

.

dese

jamos gravar o nosso

preito de GRATIDÃO,
de RESPEITO e do PE
DIDO que continue fir
me na sua trajetória de
SERVIR antes de ser

SERVIDO.
Aos Administradores do
Banco que se sucederam
o nosso muito obrigado,
com destaque ao "pio
neiro" ° S W A L D O
CHRISTIANO DE S.
THIAGO, Gerente insta
Iador. qus no dIa 19 de
dezembro de 1958 inicia
va com a sua equíps a

abertura das C\lixas de
materiais c móveis para
pessoalmente preparar a

I,

II

Muito

Agêneià pará à sua iIl\1ú·'."
guração no día
2.1.1959.

,

O BANCO DO BRASIL,
pela sua Agência local,
é

.

parte necessária da
história

.

de Ja:ru.guá do.
Sul, 'assim como devem
ser as coisas boas de 30
anos atrás, onde se des
tacam o BAR CATARI
NENSE, a PADARIA OT�
TO, a PHARMACIA NO
VA, o AÇOUGUE HA
ACKE, o LEITE E NA
TA do GRUBBA, a MAN-
TEIGA do MEIER, os .

ONIBUS da ANDORI
NHA, todos já desapa
recidos.
Ter saudade é Um direi'
to. Falar das lembran
ças boas é um dever.
Por isto esta tentativa
de um pequeno depoi
mento sobre um fato que
para nós é HISTORI
CO.

Em frente Banco do Bra
sil! Ainda existem mui.
tas coisas por serem teí
tas e a tua tradição não
permite apenas colher
os louros da ilór1a.' Tu
és, pelos homens e mu

lheres que o compõe, o

maior dos empreendedo
res entre os empreen
dedores.
(Colaboração de Gerd
Edgar Baumer..
Vice-Presidente da WEG
Ex·funcionário do Banco
do Brasil, Participou da
instalação da Agência,
tendo nela permanecido
entre 19.12.1958 a .....

14.12.1974) •

obrigadol
Um novo ano se

inicioti e com ele, os no

vos prefeitos e vereado
res, empossadas dia 1.9•
Neste ano, teremos a e

leição díreta do novo

Presidente .da Repúbllica,
após 29 anos de bionici
dade. Outra data mar

cante, para nós, particu-'
larmente, e para' o jor-
:nalismô. catarinense, se

"ra a comemoração dos 10

" élrio�':
.

de ·.fün.d�ção 'dÓ'
: "Co.rreio do Povn", no

.

'dia lO de maIo.:a um

fato históriéo.

· _5 Inotações de Flávio José
MiÍílstério dias Comuní
cações. O principal só
cio-cotista é Carlos Rea

le, mas o ex-pretetto
Durval Vasel tem tam
bém participação. Após
40 anos no ar, a RádiO
Jaraguá vai ganhar con

corrente.

- Ademar Winter se

rá, darante este ano, o

presIdente da CâmaI'd
de Vereadores. Nos pró-
ximos três anos, pelo'

;,� "acordo de cavalheiros"
feito, em vista d.as posi
,,çge� ;

assumidas, serão
·

pre-S-identes, pela ordem,·
Balduino Raulinq, Luiz

Alberto' Oechsler,�, Al--,
TO ?drias Pilho. A' Câ"

· :qlat'ii Q,ªverá . al!erar . q

seu regimento, para mo

dificar a cada ano a me

sa diretora. Que hoje é

de dois 'arios.

- Apesar .do acordo
ter sido firmado antes
do natal, com a partici
pação do prefeito 'Ivo
Konell, quase que foi

pras cucúias momentos
ant.es da votação. Os ve

readores . da oposiçã�),
com seis votos, deseja
vam ver Balduino Rau":'

lino na presidênda, . nu'

ma manobra que conta
ria com o apoio de O'P
tros dois edís do �MftB.
Mas no final win�IIJ�:',

'

cebeu 10 votos, Baldu:lno
4 e Marilz�' Marqual-'dt
1 y:oto.

'

Prefeito Ivo Konell,
no ato da transmíssão de
cargo, disse que os do
cumentos do antecessor,
recebidos, estavam em

ordem e que apesar de
algumas dificuldades, as

contas da Prefeitura. es
tão em dia . "Só' ficaram
as contas normals a pa
.gar, encargos de final de
exercício e nada mais,
contrariamente ao q1ue' .

.

foi divulgado na impren
sa e qUe causo,u comen

tários na cidade", dis
se.

- Declarou que dese-
ja fazer- um governo tão
bom ou melhor do que
de Vasel, com o apoio
de . todos os setores e

que só tem compromis
sos com a comunidade
e não cOm qualquer gru
po. Quer também "recu
perar o tempn perrhdo
das admínístrações ante
riores a de Vasel, uma

vez que a, Prefeitura não
teve a mesma desenvo'
tura administrativa com

relação a iniciativa pIt- ..

"ada" r sentenciou.
r

,CA!'i: SASS.
::Energia com gosto de café.

,
�: ;

'i.
"
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