
. Construidos. Dlais de UDI lllilhão de Dlelt.s 'guadrad.s eDl ler a_
.

,.

pare construo 842 licenças e 101.17:),98 querlda-- 15.4i9,91m2,
m2 de área requerida' .em agosto 13.851,Ooini,
para construção. abril 12.108,98m.2 e' 'líö"
OS NúMEROS DE 88 vembro 9.456,72m2.

: Do total de 103.862,29 Ainda em 88, a Prefeí"
m2 (627 licenças) do ano tura expediu 595 alvaräs
passado, as construções de habite-se (constru-
resídêncíeí, responde- ções concluídas), numa
ram por 58.017,12m2, metragem total de ....•

industriais 25. 515,33m2, 92.947,14. Para resí-
residencial/comercial dências 53. 637,40m2, in-
8.657,36m2, comerciais, ,dústrias 20.797,20m2,
4.760,05m2 e outras edi- residências/comércio ...

ftcaçõeg 6.912,53ni2. Ju- .10.780,;)'Om2, comércios
lho foi o mês em que 4.091,97m2 e outras,
maior metragem foi re- 4 .090,27m2 .

Nos últimos dez anos
--.; de 1979 a 1988 - a

Ptefeitura Municipal de

�'raguá do Sul expediu
t.407. lícençes.pera cons

truções; totalizando uma

área de 1.012.751,71m2.
As construções residen
dais respondem por mais
de sessenta por cento

. <lesse tot'al, com .

.

612. 716,l1m2, seguida
das, industríaís com ....

197.969,19m2, comerci

ais com 71. 096,64m2, re

sidenciais/comerciais c/

44.025,6lm2 e outras

construções 87.197,70m2.
Nos últimos três anos o

setor axperímentou um de

saquecímento, se obser
vado qua em 86, duran
te o Plano Cruzado, :lio
ram 900 lícençes expedi
crus pela Prefeitura para
uma área edificada ,,' -de
118.063,55m2, caindo no

ano seguinte para 658

licenças e 112.160,26
,m2 e, no ano passado,
627 licenças e .

103.86Z,39m2 de área re-

querida
ção.
O ano de 1980 foi

quando maís se constru
iu em Jaraguä do Sul,
com 133.291,44m2, para
918' licenças. Ern 1979 a

Prefeitura forneceu 971
licenças (121.646,41m2);
em 81 foram 756 licenças
(10e.146,06m2); em 82,
as licenças somaram 594
(81.013,68m2); em 83,
511 licenças (71. 875,27
m2); em 84, 630 licenças
(69.524,67m2) e em 1985,
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.1, KoneU . tem planos de construir nova Prefeitura
'A primeira semana de
trabalho do prefeito Ivo
Konell e equípe, foi'mar- ,

cada pelo levantamento
dos prejuízos causados

pelas cheias e enxurrdas
da semana passada. O

íel'atório foi entregue no
. día 11 à Coordenadoria
Estadual de Defesa Civ11.

pelo próprio Konell.
quando na Capital tratou
também da efetivação
do ex-prefeito Durval
Vasel. n\l presidência da
Codesc.

Com o desmembramen-
, to 'e criação de secreta
rias e assessorias. algu
mas alterações estão sen'
do processadas na Pre-

Vasel pres'idirá
a Codesc

LEIA ESTAS E OUTRAS

N'AS ANOTAÇÖES PE

FLAVIO JOS�.

feitura. A Secretaria de
Bem-Estar. Social. vai

funcionar em dependên
cias locadas ao lado da
Prefeitura e a Secreta
ria d\1 Saúde, junto a U
nidade Sanitária da Rei

naldo Rau. As demals
ficam' em prédios do

próprio município.

A -Secretaria da Agri
cultura e Assessoria Ju
rídica foram criadtas a

gora' e' um' projeto-de
lei alterando a estrutu
ra administrativa será
encaminhado à Câmara

em fevereiro. Informa
ções do' prefeito Ivo Ko
nell dão conta de que a

construcä., de uma nova

Prefeitura e Imperiosa,
para abrigar as secreta
rias e demals órgãos da
adminístração .

Já existe uma idéia, a

de se construir aos fun:
.

dos da atual. um prédio
simples e funcional.' O
atual Paço' Municipal
deverá abrigar o museu,

arquivo histórico, biblio
teca entre outros, ser

vindo com-, Um centro
cultural do município.

Definidos os feriados deste ano
O Ieríadn de Finados, será ..mtecipado para . o

cuja comemoração cau dia 22) e o aniversário
sou polêmica no ano pas- da cidade (25 de julho,
sado. será comemorado

-

qUe cairá numa terça-
em 89 na própria data, feira) .

isto é, no dia 2 de no

vembro, uma quínta-Ieí
ra , Tratando-se de feria
do municipal. o poder pú
blico já, fixou que não
haverá entecípeção, Os
dernass feriados, fixados
por lei, considerados 11m
nicipais são 24 de março
(Sexta-feira Santa), 25 de
maio (Corpus Christi, �\l.e

Além destes teremos:
21 de abril (Tiradentes),
1.9 de maio (Trabalho),
7 de setembro [Procla"
mação da Independêncí
'.1), 12 de outubro (N. Sra.
Aparecida), 15 de no

vembro (Proclamação da
República, centenário) e

25 de dezembro (Natal).

sistêneíj, aos produtores
rurais e inibir o exodo.
Ela gerenciará os pro

gramas já existentes, co
mo inseminação artifici
al, criação de

.

terneíres.
espalhador de \1dll'bo or

gânico e, futuramente, a

patrulha agrícola meca
.

nizada e a encilhadaíra,
que está sendo licitada,
para a formação, de sila·
gem para o inverno. Os
investimentos serão de
cerca de Cz$ 2,5 mi
Ihões.

DRTIMA

Cheias trazem prejuízos' de milhões
COBER1URA NAS pAGINAS 3 e 5

Agricultura vai ser incentivada

Centro, Vivencial' será concluído
este ano pAGINA 5

Amvali elege diretoria na sexta
duba e Barra Velha.
Não existe nome cogita
do para a presidência e

sabe-se que o prefeito
Ivo Konoü, de Jaraguá do
Sul, abriu mão do cargo.
Para �a secretaria-execu.
tive, o norne que reúne
a preferência dos prefei
tos de .Iaraguä e Guara·
mirim, . OS maiores con

tribuintés da AMVALl,
é de Jair Tomelin, fun
cionário da Prefeitura de
Guaramirim.

Nomeados os Secretários e

Assessores,:
.

Mlicipais
AS PORTARIAS ESTÃO NA PAGINA 9

Férias Expositores para Loja
Movimentação I�dustrial

VA DEVAGAR PARA VOLTAR RÁPIDO

Apesar de ser um mu

nicípio índustríal e Com

um comércio desenvolvi
do, inexiste uma secre
taría Ou divisão da in
dústria e ' comércio na

estrutura admínístratíva,
justificada pelo prefeito
Ivo KonelI de que estes
setores estão "pelo me-

.nos dez anos na frente,
em relação ao governo
municipal". Daí porque
criou-se somente a Secre
taria da Agricultura, pa
ra dar atendimento e as-

A Associ�ção dos Mu
nicípios do' Vale do Ita
POCll (AMVALI),' realiza
na sexta-feira, día 20,
em Schroeder, assembléi
a extraordínãría r/ara a

eleição da nova direto
ria e escolha do novo

secretário-executivo. A
diretoria é formada pe
los prefeitos e presiden:
,tes de Câmara dos mu

riicipios de Jaraguá do
Sul, GuaramlIim, Coru
pá, .Schroedar, Massaren-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



- Com realiZé!ição da
Imobiliária Vailatti,' será
realizada de 23 de [aneí
ro a 06 de fevereiro, no
Portal de Jaraguá, a la.
Feira de Verão, com

venda de diversos pro
dutos da região. Mais
de trinta empresas vão
comercializar os seus

artigos, �xis:tindo ainda

espaço as ínteressadas,
que podem contactar pe
lo telefone 72-0292 �
_ Muito interessante

ai publicação "Programa
AIDS", editada pelo De

partamento d� Recursos'
Humanos dá Kohlbach.
mostrando, de f()rm� di
dática e ilustrada, os

sintomas, meios de pre
venção, cuidados neces
sários para não contrair
a doença. Um trabalho
educéfUvo lque Imerece
ser copiado. Parabénsl,
- Fernando Luiz Ru

bini Nícoluzzí. filho de
RUbens Nícolluzzí e Se
nhora, hoje residentes
na Penha, colou grau no

dia 7 de janeiro, em

Engenharia Elétrica. pe
la Universidade Federal
de Santa Catarina, 'em

Barão·doRio Branco, sala 4,
FONE: 72.2607

Gente
CÖRREIO DO povo ,pAGINA ,02

& Informações
-

'solenidade realizada na

Assembléia Legíslatíva.
Nossos cumprimentos pe
la formatura.
_ Até março, a San'

tur, órgão oficial de tu
rismo, de Santa Catarína.

dirigido
.

por Osmar Nu

nes Filho, ex-mterno do

Colégio SãQ Luis, espe
ra a visita de 1,3 mi
lhão de turistas a Santa
Catarina, 'representando
um crescimento de 30010
sobre a temporada' 871
88. Por enquanto as cliu
vas estão atrapalhando.
- A Itapemírím e a

Catarinense acertaram

que a partir de 15 de ja
neiro, as .duas empresas
farão Uma "ponte rodo
viária" nas linhas que
partem de Blumenau, Rio
do Sul, Jaraguá do Sul
e Brusque, rumo aS.

, Paulo. Isto significa que
altemadamente as via

gens serão feitas com vi
aturas, ora de unta, .

ora
de outra empresa.
'_ O casal Gido ,(Jus

sara) Seifert. Jeta-se Joa
lheria Seifert. feliz com
6' nascimento do Gabriel,
dia 16 -de dezembro. E
também o comíssärío
Márcio (Maria Elízabete]
Cecato, curtindo o Davt,
nascido no dia 22 de de
zembro.

- OOiíO'��e�·""�. • .i& '

(J \A
_. )VlOJua��

Moda infanto·juvenil .para realçar a,
elegância de seus f!lhos. Um carinho

.

especial para o seu bom gosto. .

Na Marechal Deodoro. 819 _ Jaraguá do Sul _ SC.

SEMPRE O MELHOR PRESENTE.
AGORA COM MAIS UMA O�çÃO pl VOC:E:

ÓCULOS DE SOL

PRESENTE!'

''inß9S0

- No dia 1,9 (le' abril.
o Grêmio Esportivo Ju
ventus elege a nova di
retoria. Cláudio Olinger
Vieira, há quatro anos

na presidência, deixará o

cargo. Já se comenta na

formação de chapas para
a diretoria juventína,
_ Pelo visto, não te

remos carnaval de rua
este ano. Até agora nin
guém se pronunciou 3

respeito, mesmo faltando
poucos dias. Deverá, ao

que tudo indica" ficar res
tríto aos salões. � de se
lamentar a ausência.
- Prefeito Ivo Konell

deverá construir uma
nova Prefeitura, aos fun
dos da atual. Um con

curso deverá ser lançado
para a contratação do
projeto. cujo estilo se
guní:lo Konell, dever�·
ser simples e funcio
nal.
- 'Trocou idade dia 6;

R,osângela Margarida
Lenzi e dia H, Maria
Madalena Reling (Lena
Cabeleireira). No dia 16
trocá idade a Jaqueline
Maria Quadros e dia 18,
a Sra. Loní Kohlbach,
esposa do empresário Bi
be Kohlbach.
- No Cine Jaraguâ, de

sábado à terça-feira, 20h,

Ritmo Quente"
'

(Dirty
Dancing, censura 14 a

nos. E de 14 a 17, às
22h, e dias 18 e 19, às
20h 15. Gemidos e Sussu
r�, um filme pornográ
fico, censurado para me
nores de 18 anos.
_ Curtindo os vinte a

nos de casados, o quert
do casa,l Alfredo (Zllda
Inês OseIame) Guenther,
ele ·conQeituado odontó
logo da cidade. Felicita
mos pela data e fazemos
votos de muita saúde e

paz.
- Muito bem produzi

® a mensagem à família
dirigida pelos Colégios
da Congregação da Di

. vína Providência, que as

TVs vêm veiculando. As
nossas estimadas freiri
nhas estão de parabéns
pela iniciativa.
_ Esteve em visita 'de

cortesia a redação do
"Correio do Povo", o

prefeito Ernesto Felipe
Bhmk, de Corupá, que
deve realfzar um gran
de governo, a contar pe
los seus planos e metas
programadas. , Agrade
cemos ..
- De 17.' a 20, aconte

cem os 'exames vestibu
lares nas instituições de
ensino superior vincula-

SUPER CARNAVAL 89 EM JARAGUA DO SUL

das -a .Aeaf�,. Os .resulta-
. dos saem :em dez .dias.
Em Jaraguá '867 candida
tos tentarão a sorte. na

FeRJ.
.

.

ONDE COMER BEMo?

Quantas vezes' surge
esta pergunta: Onde co

mer bem? Agora já e

xiste maís uma opção.
Recém-inaugurado o Res
taurante e Choperla Sa
movar na vizinha cidade
de Corupá, na Av. Ne
reu Ramos 1.78, pare:

.

o .

bom gosto de qUêm-' "a
precia comer bem em

ambiente requintado. l
gor Zalewski é o geren
te do novo restaurante,
em prédio especíelmen
te construído para esse

fim, decorado em -estilo
germânico de muito/bom
gosto. Domingo -pàssado
muitos jaraguaenses lá
almoçaram depois de um

belo passeio. Va1e a pe
na conferir.

AS "BARRIGAS" .DA
IMPRENSA DIAIuÀ. '

Os confrades de A No

tílcia, de Joínvtlles tarn-
. bém tiveram a vez. "de
uma bobeira em sua prí.
meíra página. Possível -

mente resultante das
muitas festas do: fíni-de
ano e as consequentes
enxurradas dos "Reis
Magos". Na edição de
6 do corrente.' os ilus
tres colegas noticiavam
as inundações que atin
giram cidades do E�ta
do, incluindo OS àlaga
mentes

.

de Guaramírím,
Schroeder, Jaraguá e

Corupä. Quando se re

feriam às inundações
sempre preocupantes de
Blumenau, chamaram' o

aloaida daquela'
-

cidade
de Victor KleinUbing.
Sendo recente a posse
dos prefeitos. até -de' se

relevar o lapso, ainda
porque o vice de Klei
nübíng, parente da espo
sa do nosso diretor, cer

tamente não ficaria' :ve
xado ser tratado por Vil
sOn Sasse. O:rta, pois,
pois!.

61!. feíra-dta 03-02 - Abertura (Noite Azul e

Branca), tiS 23h, no C. Atlético Baependi.
Sábado _ día 04-02 - Concurso Melhor Fante-

.

sie: 1.9 lugar Cz1j) 250 mil, 2.9 lugar Cz$ 150
mil €; 3.9 iugar Cz$ 100 mil. Local: C. A.

Rraependi.
2a. feira-,lja 06-02 - Concurso Melhor Bloco
do Fantasia-Troféu RBS TV: '1.9 lugar Cz$ 200
n:jl, 2.Ç lugar Cz$ 100 mil e '3.9 lugar Cz$ 50
mil, maís troféus.

.

la. feira-dia. 07-02 - Encerramento do carnaval
com 6 horas de duração, na sede social do C.'
A. Baependí .

"

Carnaval Iníantíl na terça-feira, às 15h, com

Concurso Melhor Fantasia para a garotada �
Animação da BANDA TROPICAL. de Itajaí,

Jóias, relóaios, pulseiras" anéis, alianças,
prataria, artigos em ouro e tudo o mals para

presentes na

RelojDiaria
Marechal Deodofß 4_��i�

�-====.,
,.

"'11""'�·
Loja

..

Mamãe

Ive'lida'
Getúlio Vargas n° 9

CA

Coruja'
A melhor opção em artigos infanto-juve

nís e bebf para eslação Verão-Outono.

R. Rio Branco 168 - Jaraguá do Sal - Fone 72-0695
't.iIi.:...

Chegou! ..
/

"

SEIFERT PRESENTES PARA RENOVAR
Mareehal Floriano n9 29 - Fone 72 -.1911

Ä ROUPA INFANTIL

Avenida Getúli� Vargas. 97 _ Jaraguá do Sul

o novo GUIA QUA
TRO RODAS 1989 _

SUL já S'� encontre
à venda nas

.

bancas.
Em Jaraguá do Sul,
pr.ocure 'na PAPeI;A
RIA GRAPIPEL; ,(ao
latio da" .PrefettUia),'
Fçme& 72�097,2.· 72,,()l37.
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'ale dallapocu, elO elOeraencia, conlabiliza prejulzls das enche.íes
I

o, munícípíos de Jara

guá �dü Sul. Guaramírím.
Schroeder, Massarandir
ba e Corupä, decretaram
estado de emergência, em

vista das enchentes e

alagamentos e têm. ago
ra, um problema comum:

recuperar estradas. pon
tes pontílhõss e lamentar

Meningite não preocupa em Jaraguá
A alta íncídéncía de meningit'e em Joínville, \1dmi

tida
c, cerno epidêmica com registro de 160 casos de

janeiro de 88 até aqui, não tem "preocupado ' as

eutorídades sanitárias dê Jaraguá do Sul, apesar da

proximidade 'Os dois .munícípíos. Segundo fonts da
Uiüdade Sanitária, a sítuacã., está sob controle, sem

/ ocorrências de casos além dos considerado, normais.
No final de dezembr., houvs 'O registrü de um caso

em Jeraguä, já controlado-
.

Em Joinville 16 doença se espalha por todos 'Os

bam os da cidade. sem discrírnínaçêo, 'infectando

principalmente pessoas' de condições sócio-econö-
mícas baixas. A Unidade Sanitária está em contacto
diár:o 'cüm 'Os hospitais da cidade, para notífícação
� 'doença, "procedímento corríqueír., . que vimos

sempre realizando", disse ii funcíonéría da USo

Com um resultado sur

preendente, a bancada
do Partido da .Frente li
beral de Massaranduba,
cümpüsta de cincü ve

reldüres, elegeu no dia
19, :'0 seu Presidente da
Câmara, cüm seis vütüs
favüráveis e três cüntrá
riüs, tendü um votü da
bancada dü PMDB. Além
da eleiçãü da mesa dire

tü(ä ücürreu a tnms

miss'ãü de cargü e püsse
dü novü prefeitü Dáviü
Leu e vice-prefeitü Rai

mund Zimdars, que
cüntüu Cüm a presença
dü

.

e x � d e ,P.u t \1 d 'O

est\1dual e atual vice

presidente dü Tribunal
oe Cüntas 'd'O Estadü, Oc

tadliü Pedro Ramüs.
Um grande public'O

cümpareceu aó Centrü
Cultural de Massaran-
duba para prestigiar a

püsse düs nüVüs diri
gentes, que fÜI'am' esco
'lhidos pelü püv'O, massa-

Prefeito Dávio Leu, de
Massaranduba

randubense por uma his
tórica margem de votos,
derrotando o seu 'OPüsi
tor (RüH Reinke), 'que
prüvem de uma rica e

tradiciünal famUia e

'que ocupava o cargo de

vice-prefeito, 'O q�al não

compareceu à püsse.
Dávio Leu, juntamen

te c'Om o seu vice, ini
ciou nos primeiros dias
de administração, a or

ganização da equipe de
trabalho, composta :de:

as
.

perdas na agricultura,
principalmete 'O arroe.

milho, banana e horti

granjeiros. Definitiva
mente os novos prefeí
tos iniciaram mal 'Os seus

mandatos protagoníza:
dos pelos fatores clima-

,toló'g�cüs tadveQ"Sos.
.

Os problemas atingi
ram o ápice na quinta
feira, día 5, com o trans
bordamento dos rios,
que munderem as regi
ões ribeirínhas, ínvadín
do casas' e plantações,
colocando centenas de
pessoas ao desabrigo,
principalmente em Gua
ramírím, que foi o maís

\ati'ng�ido na região. Ga
raguä do Sul, segundo
dados fürnecidüs pela Co
ordenação Estadual de

Departamento de Admí
nistração, Fínanças e' O
bras Hi�á.r:iü I Fritzke:
Departamentü de Educa
ç'ãü, Cultura, Esporte e

Turismo Paulo Ramüs e

se:eretário ida Prefeitura
- Valério Deretti.
No primeiro trimestre,

será criado 'O Conselho
Municipal de Agropecu-

. ária, que definirá as '.r

çÕ€s da política agríco
la do município, a ser

executada juntamente
Cüm a Acaresc, Cidasc, .

Sindicatos e outrüs ór-:
gãüs ligados a agricul-
tUl\1.

'

Durante todo o mês de"
janei,ro, se rão realilados'
serviços de rotina e díi\
urgência, prevendü qu�
a ação da máquina ocor-
rerá efetivamente em'
fevereiro, quando deve
rãü estar recuperadüs os

equipamentos, veíclllos e

máquinas de qUe dispõe
a municip�.lidade.

Alergia Clinica'
Dr.Antonio'Schmidt

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

CRIANÇAS E ADULTOS

í'rct1JI,lerlW de I\srna· Bronqui�e· Rinlte· Espirros· Coceiras :lOS olhos, nariz, ouvidos
e gargélllta - Tosse· Resfriados constante; . Slnus:w Ji�rglca.

Alergia da pe'e: Eczemas· urticárias' inchacões coceiras· picadas de :nsetos .

fer idas na ooca.

Alergia a alimentos· meJicarne:ltm . ao sol e ao frio,
E rupcões cl Iversas

Preparo de vacinas Testes Älerglcos

Rua 7 de; Spteilluro, >25· Fone (0473) 22 5475
BlurTl0rlc1U SC

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

Defesa Civil, foi o maís
castigado pelas chuvas,'
'Onde 'O índice pluvíomé
tríce chegou a 300 müí:
metros.
No munícípín de ,Gua

ramírím, muitos locaís
foram alagados, no cen

trü e nas Iocalídades de
Vi�a ,Progressü, Senador
Schroeder e Avaí.
Vá!IiaIs famílles kíesabrä
gadas toram alojadas no

Salão Paroquial, A agrP
cultura soíreu ' severas

baixas, totalizand-, um

prejuízo de Cz$ 441 mi
lhões, notadamente o

arroz. milho, banana e

hortígrenjeíros, sendo
as maís prejudicadas
as reglües do .Cuamí-

.

ranga, Putanga e Ribei
rão do Salto. Muitos a

-gricultüres dirigiram-se
esta semana eo Banco do
Brasil 'para requerer 'Os

recursos do Prhagrü
(seguro agrícolaj em

função das perdas.
O prefeito Antünio

Carlüs Zimermann está
prestandü tüda . a assis
tência possível, dentrü

dos recursos da Prefei
tura.. Ele "também se de
parou com um problema
rro Morro do '. S\t,tuca,
'Onde residem famílias
pobres e I6s casas .amea

.çavam despencar, Iace
a erosão. Em Massaran
duba, 'Os prejuízos em

pontes. ,püntilhões e es

tradas chegam a ' Cz$
25 milhões, sem cons.

derar as perdas na agr:,
cultura, também eleva
das.
'Da .mesma forma
Schroeder defrontou-sa
com a situação" adversii
das chuvas,. que prejr.
dícou 'O setor viário, com
queda .de pontes. porr
tilhões, bueiros e danífi:
cação do leitü das estra
das. Na agricultura, o

arroz, milho e banana
foram os qUe mais so
freram. E além das cheí
as da última semana, na

segunda-feira a tromba
de água atingiu víolen:
tamente parte düs muni
cpios de Jaraguá do Sul,
Guaramirirn e Schroeder,
elev'andü OS prejuízüs.

Jarauuá: perdas cheuam a 36 milhões

. A��ar da privilegiada
lücalizaçãü ge�gráfica,
cümparativament'é a

outras cümunidades da.
regiãü, Jaraguá 'dü Sul
também sentiu efeitü
das fortes chuv\ls, que
ücasiünaram enchentes e

inunda,ções O prefeitü
Ivü Künell decretou es
tadü de em�rgência e en

caminhüu 'O relatóriü düs
prejuízüs aü CüOrdena-

.

dür da Defesa Civil de
Santa Catarim, Neri
Clito Vieira. Sem cün·
siderar as perdas na área
agrícola, cujü levanta-

. mentü füi cüncluídü nü
decürrer da semana, 168'
cheias dü dia 5 de ja
neirü ücasiünaram. pre
juízos estimadüs em Cz$
36.280.000,00. :'1
os ESTRAGOS r�1. "

A� encpent'es deitidli

ram as püntes da.Tifa
JararaC16 e slJbre -'O Riü
Cerrü, além da destrui
çãü parcial da ponte
·pênsil sübre Ü' ri"O Itapo
cuzinhü. parcil6lmente
também destrui:çã,ü de
bueiros de 60 a 80cm de
diâmetrü, nas localida
des de Riü da Luz (dois),

. Garibaldi (quatro), Jara
guazinhü e ::M:a.nsü (um
bueiro cada). Hüuve
quedas de barreiras em

Santa Luzia, Manso, Ri
beÍTão J:ara.raoa, Jéljra
guazinhü e Rio Mülha
e, ain?a, destrui.çãü. dos
reVleiS11ime,r.(tios· 'ptr�mä:rii\o�
na Pedra BZ\1nca, Santa
Luzi\l, Mansü, Jaraguazi
nho, Ribeirãü Jararaca,
Ribeirãü Grande dü Nür-'
te, Riü Mülha, Braço Ri
beirãü Cavafü e Estrad'_l
Riü Cerrü (lado peque
nü).

Hüuve igualmente o

rümpimentü dü canal de
irrigação. d� Süciedade
Valo Agrícüla (Sãü

.

Jo
ãü/Santa Luzia) e ak·
glfimentü de 180 residên
çias nü' Loteamento Ro
drigues. Lüteamentü }.:
tajiira. L"Oteamento Cen
tenáriü ('Os mais afeL

. os), i; na rua VictOr Ro
.

"'berg e na rua Jüs6
"

/;, esta, no centrü da
de.

-
_-r· ...
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lha. _ Ehr, brasíleíre; 101-
teíra. do lar, natural de
Barracão-Paraná, .. domi-
ciliada e residente em

Linha Plana1to-Balfraclão'
Paraná,- filha de João
Gonçalves e, Luíza Ro

drigues dos Santos.
E:dital 16.456 'de 06.01.89
Aldecír de Andrade e

Marlene de Andrade
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, . natural de Mi
rim Doce, Taíó. . neste
Estado, domiciliado'e re

sidente na Rua Irmão
Leandro,' nesta cidade,
filho de Maurilía de An
drade- Ela,· brasileira,
solteira, do lar, natural
de Mirim DOce, Taió. nes'
te Estado, domicilia®. e

residente na Rua Irmão
Leandro. nesta cidade. fi-
'lha de Laudelino Ribeiro
de Andrade e Santelina
de Andrade.

28 de Dezembro
:RóbsGn, .fÜh<{ d�L Ero'

.. , . ..neto _ (RQ�ngeiA) .. MineJ; .

Amanda, filha de Renato

(Ivete) Rumph
.

29 «Je Dezembro
Suelen, filha de Enéas

(DulC:eléia) lork; .Iulia
na, filha de Ezequias
(Ivette] Carolino: Jo
síane, filha de Rudíbert

(Regina)
-

Müller; Rose
merí. filha de Lourival
,(Adela) Schuster.

Prlclalllas- de, CasallenllsNASCIMENTOS.· .

. lOde Dezembr..o,
Deivid Léo, filho, de

.
Jd,ãd (Santa Terezínha)
Rausís
15 de Dezembro
Adriana, filha' de .. José

(E'fi) Murara; Vanessa.
filha de Rolf (Marli)
Gorisch
16 de Dezembro

-, Tayse, filha de �oão
(Otílía) Estori: Gabriel,
filho de Cido (Jussara]
Seifert

.

11 de . Dezembro
Maíko. filho de Erí

vald (Juanita) Mai�r
18 de Dezembro :

Cristhian, .filho de
Guilherme (Ione) Ve·

zaro: Andersen. filho
de João (Ivone) Martins
19 de Dezembro
Gabriela, lilha de Síl

víno (Eliane) Maria; Ro
drígo, filho .' de Valdir
(Nadir) Müller; Luís,

.

filho de Gerônimo (Lour
des )Scheuer
20 de Dezembro
Mayla. filha de Ser

gio (Ondína] Moser
21

.

de Dezembro
Leonardo. filho,' de

Silvio (Vaidete) Maes;
Ricardo, filho Ronaldo
(Julie) Marquardt; Kris,
leia" .Iiilha de Francisco
(Deleuza) Riechel
22 de Dezembro
Tlry\3.na, filha de.JHa

riwald '(Marina) Obe
.naus; MIchel. filho d�
Celso (Gerdi) Konell;
Thierri,' filho de Tiago
(Isolde) de Borba
23 die j'Dezembro
Jeison, filho de Anil'

ton (Sueli) Felizardo; Pa
bIo, filho de David (rIu'
ei) Michel; Juliano; fi
lho de João (Bernadete)
Nazário; Everson filho
de José (L-aul"ita) Haie
mann; DeboI\:l.,' filha de
Walmir (Cristel) Cardo
zo da Silva
24 de 'Dezembllo
Jean. filho de Valdir

(Sueli) Krone; A:driana,'
filha de Curt (Adelina)
Belarmino.
25 de Dezembro
Giseie, filha de Elpí

dio '(Araci) Quintino;
Franchetsco, 'filho' de
Gervásio (M\1rcia) Nico-
celli

.

26 de Dezembro
Josiane. filha' Laercio

(Elzira) Machado
27 de Dezembro
André, filho de Wer

ner (Erenil�,"" _ ��"J.

MARGOT ADBUA ORUBBA LBHMANN. Ofi.nal do RI::
giatro Civil do 19 Diatrito da Comarca de laraau. do Sul. &
tado de Santa CatariDa. :anan. faz aaber que comparecerem em
Cartório exibindo os documental exiaidos pela lei. a fim de se
habilitarem 1>&I'a casar. Ga ae.ruüatec: (

Edital 16.449 de 03.01.89 IIzinira" Kanzler
Adelcio Renken e lIde' Ele, brasileiro, solteiro,
mar Steínert escriturário. natural de
Ele, brasileiro, solteiro, Jaraguá do Sul, domici-
representante comercial, liado e residente em

natural de Pouso Redorr' Estrada 'Santa Luzia, nes-
do, neste Estado, domí- te distrito. filho de Ar
ciliado e residente na thur Sev,egnani e. Ange-

. Rua Erwino Menegotti, lína Maffezzollí Seveg:
1.662, nesta cidade, fi- naní , Ela, brasileira, sol-
lho de Rodolfo Renken e tetra. vendedora, natural
Anílda Renken. Ela, bra- de Schroedar, neste Es
síleíra.

.

solteira, do lar, tado, domiciliad\i' e resi
n a t u r a 1 d e dente na Avenida Ma
Jaraguä do Sul, domíci- rechal Deodoro da Fon'
liada e residente na Rua seca, 921, nesta cidade,
Erwino Menegottd, 1.662, filha de Wolfganger
nesta cidade. filha de Ar- Kanzler e E'lfrida Hasse
no Steinert e Ida Zellmer

.

Kanzler.
Steínert ,

- Edital 16.453 de 05.01.89
Edital 16.450 de 04.01.89 Adilson Fischer e Eliane

, Ils�n Marquardt e Rose' Buttendorff
.

méri Pussí Ele, brasileiro, solteiro,
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de .

Ja-
operário, natural de Ja- raguá do Sul, domícílía-
raguá do Sul. domícílía- do e residente em Rio
'do e residente em Bstra- da Luz I, neste distrito,
da Garibaldí, nesta dis filho de Alex Fischer e

trito. filho de ,Alvino Cacia Glatz Fischer. E-

Marquardt e Edi�h Proch: 1&, bresüeíra. solteira,
now Marquardt. Ela, brar costureira, natural de
síleíra. solteira, operá- Jaraguá do Sul. domicí
ri\i. natural de Jaraguá liada e residente em Es'
do Sul, domiciliada e re· ' trada Garibaldi, neste
sidente em Alto Garibal- distrito, filha de Arnol
di. neste djstritO, filha de do Buttendprff e Elvira
Faustino Fussi e Lurdes Buttendorff .

Fussi. Edital 16.454 de 05.01.89
Edital 16.451 ele 04.01.89 Leoberto JOsé Preuss e

Claudio Lindemann e Ro- Gloria . Aparecida Bueno
se Carmen Fagundes .

Ele, brasHeiro, solteiro,
Ele, brasileiro. solteiro, técnico metalúrgico, na·

, , almoxarife, natural de tural de Tubarão, neste
Jaraguá do Sul, domici- Estado, domiciliado e re

liado e residente na Rua sidente na Rua' Cabo
Ftida Piske Kruger. 122, Harry Hadlich, 454, nes-

.
n\1 Barra do Rio Cêrro, ta cidade. filho de José
neste distrito, filho de Preuss e Agnês Effting
Ena Lindemann e Lili preuss. Ela, brasileiI\:i,
SeIl Lindemann. Ela. bra- solteira, professora, na'
sileira, solteira, do lar, tural de Dionísio Cer-
natural de JoinviIle, nes- queira, neste Estado, do,
te Estado, domiciliada e miciliada e residente na
residente na Rua Ange' Rua Cabo Harry Hadlich,
lo Rubini. 66, nesta ci· 454. nesta cidade, filiha
dade, filh'a de Genesio de Gabriel Bueno e Dal-
Fagundes e Juvelina zira dos Santos Bueno.
Wagner Fagundes. Edital 16.455' de 06.01.89
Edital 16.452 de 05.01.89 Cópia recebida d9 cartó-
Amarildo

-

Sevegnani e rio de Barracão, Para
ná
Sadir Padilha e Cecilia
Gançalves
:B'le, brasileiro, solt�iro.
cobrador, natural de Me
(üaneira, Paraná, domi:
ciliado e residente nestà
cidade, filho de Jorge-
Padilh\i -e' Gal(Úna Padi-

ANlVERSARIAN'QlS
Fazem anos b�je:' 14
si, Lúcio de Aquino

Machado, Sra. Onélia
Müller Ersching, Sra.
Adelína Mann Píetruzza,
Sra- Doro;thi f.'dla Ni
colíní. Sr. Bertoldo Bau
mann (Joinville), Sr. E'

,

gon Hoffmann. Simone
Hornburg.

.

Dia 15 de janeir�
Sra' Renata Bachmann.

SI\1. Maria Pírmann
Crístoíottnt, Sr. Leopol
do da Costa, Sra. Zélia
Rengel. Sra. Maria Ma
dalena Roder, Sra- Ger
trudes .Braatz [Joinville],
ROsÇl K. Vieira.
Dia 16 de janeiro
Débora CaroÍina, filha

Clóvis (Lúcia) . Gonçal
ves, Sr. Darci Buchmann,
Jaqueline Maria Quadros
MarHze Martha Kr'ause,
Edgar.Schneider Júnior.
Dia 17 _de .Janeiro

.

Sra:' AmazÜda' da Cos
ta Bastos, Sr. Waldir A'
'raújo, Sr. Eduardo M.ann,
SFa· Maria de, Lourdes
'Rengel' Bruch, sita. Re
gina Silva. Sra.' Relinda
Gramkow

-

(S. Bento do
Sul).

'
.,

i>1a 18 de janeiro
Sra .. Loni,

.

esposa de
Wilson Kohlb\ich;. Sra.
Amanda Baumann, A·
marildo Bachmann, Ga
briel Jósé,- filhO--Tatcísio
(Cecíli�) Marangoni
Dia 19 de janeiro
Sra. LUurita Weiller Hil

beI!t', Sra. Ema Bra\1tz,
Sr. F:reimund Lippinski;
Luciana, filha Adernir
'fDalva) Tambosi; War
derson. filho Waldemar
(Magda) Rau; Hélcio Chi'
odini.
Dia 20 de janeiro
Sra. iTerezJilha ; :Mülc<

ler Ersching, Sra� Dolo
res Birkner, Srta. Clotil
de I�ês Gonçalves, Sra.
Solange dos Santos
Mahnke, em santos-SP;
Gilda Klein.

« Deulse'he
Ecke »

DES MUE'LLERS MAGD
Auf eines Muellers Ho·
fe hatte sich einst bei
Nacht ein angeschlosse-
ner Hund von seiner
Kette losgerissen. Voa
dem Laerm erw'acht der
Herr und ruft die Magd.
Die Springf �chneU aus

dem Bette und eilt halb
nackt hinaus, den Hund

· wieder an seine Kette

anzulegen. Doch vor der
Tuere springt er wue

tend ihr ,entgegen und
beisst sie an Arm und
Fuss wund. Der Muell!er
eilt auf ihr Geschrei
stracks mit den Seitügen
herbei. Siß reisst die Tue
re zu· "Zurueck!" ruft
sie, "der Hund ist toll!
Ichbin schon gebissen.
Lasst mich, ich will ihn
schon allein wieder fest
schliessen. "Sie kaempft
hierauf mit grosser Mue
he mit dem Hunde. Es
floss d'as Blut ihr strom
.weise aus der Wilmde;
doch liess sie ihn nicht
eher los, als bis sie ihn
wieder festgebunden hat
te. worauf man ihn als-

· bald erschoss.
Still und ohne Klagen
ging sie in ihre Karner

· und erwartete den Tod.
Umsonst war Hilfe, sie
befahl sich Gott. Bald
brach die Wut- aus. und ,.

iil wenigen T'agen starb
die treue Magd.
Heinrich Casoarl.

'Respeite a todos respon_veis pela segurança.

L
, •

I C I I
junto a Auto Escola - Jaragui,

dosinalização

D. e S.II a c h a n- -I "
Fone: 12 - 0589

26 � Fone: 72 - 1261
Em
Av.

ae Forum

Vargas,
frente
GetúIiQ

e
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Lar das Fllres guer allRutar receita e cI.elalr abras neste· a-q
'�"A Assoc1a1t;ão Assis- economia brasileira que ro o- valor é Cz$ o �. 00.

�cial para Idosos "Lar convive Com uma infl\1- 6.110,19). A entidade
das Flores", por decisão cão altíssima, passou a possui cerca de mil asso

lj>s Conselhos. Curador contribuição míníma dados, m\1S a arreca

ê Diretor e diente do mensal dos . associados dação mensal mal ehe

�adro desalentador da de meia OTN (de [aneí- ga a Cz$ 120.000,00, pou-

'âmara elele as CallissiesTéclicas . �q�o:::�:J:Tri�
grandíosídade do em

preendimento e dos . re

cursos ql:le requer.
O Centro Vivencial

para Idosos, que se 10-
calíza ne rua Domingos
da Nova, está em sua

etapa decisiva, onde a

obra está coberta e as

paredes integralmente
levantadas, sendo o tra
halho atual o acabamen
to. Algumas unidades
já se encontram concluí
das· Os recursos Iínan
cetros necessários à con

clusão da' obra, segundo'
relato dos Conselhos
Curador e Diretor, a

Associação não os tem,

apesar da significativa
doação da

'

Fundação
da inclusão e ter no mí-' Banco do Brasil.
nimo 1,65m de altura. A conclusão deve a

contecer nesta ano.

quando então dará aco-,

Ern sessão éxtraoräi-
,

u'ária, � Câmara de Ve

d:!adores de Corupá e

iêgeu as Comissões Téc

J\icas' Internas. integra-
, �s exclusivamente por
Yere�dores da coligação
}io.s-PFL. Na ordem de

p-tesldente, relator e

tfiembro, foram eleitos:
,C:omisSão de saúde. Edu
ea'J;ão 'e Assistência So

baI - Herbert Arno
, Mohr, Alfredo Bosse e

�lgando' Millnitz:
,

Le

gislação e Justiça ,- Al:

lfedo Bosse, Lui Cieply
é Herbert ,Mohr; Fínan-

ças, .Contes e Orçamento
,� Luiz Cíeply. . Vigan
do Millnitz e Herbert

Mohr e, na Comissão de

Reda;çãQ de Leis - Vi

gando Millnítz. Luiz eie':·
ply e Alfredo Bosse.

A Câmara deverá ser

novamente convocada,

pare apreciar o projeto
em reforma administra
tiva e os projetos que
instituem o imposto so
bre venda a varejo de
combustíveis e O impos
to de transmíssão de
bens inter-vivos.

PM inscreve p/flrlação de ·slldados
Encontram-se abertas

as inscrições para o con

curso seletivo aO Curso

�e Formação de SOlda
,fios PM cQmbatentes. Os
interessàdos deverão
comparecer ao 89' Bate:
Ihão de Polícia Militar
no horário de expediente,
.

munides de documema

ção pessoal até o dia 27

de janeiro. Os r�quisitos
"básicos exigidos são:

ser brasileiros; raservís:
ta de ta. ou 2a. cateego..
fia; isento de incorpo
ração ou dispensado do

serviço militar; 19 grau
completo: ter no mmr'

',mo 18 anos e no máxi-
mo 26 �nos afé a data

Em defesa da cllunidade

Durante o curso os a

lunos terão díreíto a to

das as vantagens ineren
tes aOs policiais milita:
res, como fardamento,. a
límentação, alojamento,
assistência médico-hos
pitalar e odontológica
extensiva aos familíares
e salário inicial de css
85.000,00. Os candidatos
da região de Jal\lguá do
Sul poderão inscrever
se na sede do 19 Pelotão
de Polícia Militar, na

rua Lourenço 'Kanzler
n? 66, bairro Vila Lenzí.

próximo da \Veg.

,Esta coluna nasce para ser uma tribun\1 livr.a, um

canal c.emocrático, pära reivindioações da IOOmuni

dadp., e auxiliar na resolução dos inúmeros problem�s
que a aflige. em todos· os setOres. Não nos resumi

r.amos apenas a criticar, mas sim. a apontar as fa

llms e a elogiar quando m�recido. Os leitores po,
dem colaborar, escrevendo para a Caixa Postal 19,

devidamente identificados e com endereço, ou a

través do telefcne 12-0091. ,ou pessoa.lmente na reda

ção.
,

T R O C O -- A fall� de troco é pFoblema nacional
e JaJ:aguá do Sut não foge à regra, já que as moe

das vão parar nos cofrinhos, pois ninguém gosta de

carregá-las. Muitas reclamações têm surgido, prinçi
palmente de usu.ários dos ônibus circul�res, q.*-e
muitas vezes ficam sem troco, pela sua i.nexistênd'a,
e sem perspectlvas de recebê-lo, na y·jagem s.��}nt�.
Como sugestão. quem vem funcionando em Blüfl}e'-
nau, seria a adoção de um tí�ete, ri� v��l' �1�.0
de 30 pc.r cenio do preço do bilhete, (para, se�.

. ·0-

nio troco quando es.te está c::s�asso..Além. ���;�\f.'". '

bar

o problema, ganharIa o usuano a gar�tl� 80».' ,roco
através: du tiJquete ,e a empresa ,conçe.ssron�í'ia ,��i'mi
naria uni sério problema que se defronta di�riä.ijlen
te: Diri�entes· da Viação Canarinhq � a Preféitura.

poderi�nl discutir o assunto. E por quê não?

CORREIO· DO' POVO'

Ihlda aos idosos que' de
sejarem morar no Cen
tro Vivencial, isto é, a

queles que tennem re

sidido pelo menos nos As empresas É! pessoas
últimos dez anos em Ja- da comunidade que de
raguá do Sul, ter ídade sejarem colaborar com .a
igualou superíor a 65 entídade. com doações
anos, atestado de saúde esporádicas, poderão de-
de que não é portador posítar \:l doação na con
de doença grave e) ca- ta nQ 3.944-4, no Banco
rêncía afetiva, oU

.

seja. do Brasil.
.

ausêncía de filhos ou de
quem possa, olhar pelos
idosos.

INGRESSO NO MAGISTBRIO Alt! DIA 20

A Secretaria Muni- tiP'U'em do . concurso.
cipal de Edúcaçao de conforme as exigências
Jamguá do Sul, abriu no da legíslação em vígor,
dia 9, as inscrições pa_. As inscrições estão
ra o Concurso de Ingres- sendo feitas medíante
so e Enquadramento pa- o preenchimento de for
ra Admíssãe e 'Perma- mulárí-, próprio, 'na.
nêncía dos proíessores SECET, até o día 20 de
que pretendem. atuar na janeiro; o recolhímento
rede munícípal de en- na tesouraria da Prefel
síno, o. ingresso é des: tura Municipal doa taxa
tínado aos preíessores de C$ 5.000,00; apresen
novos, a serem' centre- tação, no ate {dá. inseri
tados a partir de 89 e ção, dos comprovantes
constará de concurso de de t�tulos. como díplo
provas e títulos. Os pro- mas, históricos, cursos
fessores contratados em concluídos entre outros
exercícios anteriores a e. ainda, os candidatos
1898, o ingresso será fei- devem ter idade mínima
to por enquadramento, .

de 18 anos e. máxirn\:l d.ß
devendo OS mesmos par- 45 anos.

..

CI�upá: estragls '.
COI cheias, chegai. a'· 50 milhões

As fortes chuvas que
caíram na seIIl\lna pas
sada e qus se repeti
ram no início desta
semana, trouxeram pre
JUIZOs consideráveis em

toda a região, que en

contra-se em estado de

emergência. Em Corupá,
·a força das. águas danr
ficou cabeceiras de pon
tes e arrastou ponti
lhões e o revestimento
primário nas estradas dó
interior, além de' causar
prejuízos às cultu
ras da banana e do milho.
Cálculos preliminares do
prefeito Ernesto Felipe
Blunk estimam prejuízos
de mais de Cz$ 50 mi
lhões.
A Acaresc e a Comissão

Municipal de Defesa Ci
vil estã'O concluindo os

levantamentos. No setor
viário, as reglOes mais
atingidas foram o Rio

Novo Alto, Rio Novo
Baixo, Ano Bom e Bom-

plandt, A ponte baixa
da Vila Rutzen. sobre
o Rio Novo, foi arrasta
da pelas águas e já está
sendo reconstruída. A
poucos mettos estão os

pilares da nova ponte,
com vão aproximado
de 30 metros, que o pre
feito E. F. Blunk deseja
concluir e para tanto

'

irá solicitar a Constru
tora Mama um Cálculo
de custos.

pá disse que está ainda
tomando pé da situação,
em todos 'Os setores .

'NOVA ESCOLA MUNI.
CIPAL
A Escola Isolada Mu

nicipal Isabei Alto, será
entregue a comunidade

.

nos pr?ximos dias, para
atender a clientela ., es
tudantil' para-o "ano de
tivo qus se mícia na se
gunda quinzena de' feve
reíro- Ela consta. de uma

sala de al!Ila, cozinha;
sanitários' e demais de�
pendências� 'Em' 'fever.ei'
to deverão iniciar

-

as

obras 'da nova garagem
municipal, cujo prédio
abrigará o· 'Departa
mento de Obras', Depar
tamento de· .Planejamen
to e e gabinete do .Vice
Prefeito. E até, o· fmal
do seu mandato" BIlJ-Iik
pretende en1:re�ar à co

munidade a nova
. sede

do Paço, Municipal..

FINANÇA.�:
SITUAÇÃO BOA
O prefeito Ernesto Fe

lipe Blunk declarou que
reeebeu do seu 5uce�sor
a Pref-eitura bem admi ...
nistrada e controlada.
.As cotas a pagar soma

vam em 31 de dezembro
Cz$ 5.040.401.73 e o .

I saldo em caixa acusava
Cz.'$ 5.862.026,32. Preo
cupado ainda com OS e- ,

feitos das enxuradas, o

novú prefeito de Coru-
"

OReCrutamento .'

vaimudar'de e
, 9 setor de Recrutamento e

,

Seleção da Weg vai mudar de

endereço. A partir do dia 16
dê janeiro atenderá na Rua

; <.iI',

JoinvilIe, 3000, na entrada do
Parque Fabril II, anexo à�
novo �rédio do Ambulatório. . 'Weg' ,

�ALORIZANob 6 H,b�E�· .i;�; í�·,
.
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Pele "

primeira � vez, desde ;membros do conselho ad-,' -bém, .pratícavsm ilíqitoSf'-.
,,' 'que o' Governador Pedro . mínístratívs presidido arrolados ' por, ,um<
,Ivo Olmpos assumiu as pelo subsecretárloda Ca- exdiretçr, como .isendo,
rédeas do executivo, aca- sa Civil, também ex-de- Nilson Manoel de "Sou-
bam de ser tomadas de- ,putado 'Murilo Canto. za, Nei WHsQn :de : PélS�

,

cisoes que demonstram A exonersção é decor- choar e em um, -tal ·de s:

transparência e dísposí- rente de uma série de Pacheco, que' teria falsi-'
ção de acaoar com os, núncias realizadas por .fícédo assinaturas de .um,
abusos que vinham sen- este semanário, Il\ls edí- diretor e 'depositado; em:
do praticados na corre- ções de n.? 3.440 a 3.,444, conta própria, em, doís
tora oficial do estado.' de 06-06, l:l'-Op,' 20-06, banços,. vultosos' 807.
Obedecendo, a razões de.. 26-06 e 04-01-1981, reme- mas, ainda hoje gozando"
cunho, admínistratívc re- tidas pelo nosso diretor de grand,e p�estigio., pe-.
servado (?) foi exonera- ao 'Governador do Esta- ranta a_ díretoría .que à;':'
do em, caráter írrevogä- do,

"
devídamente . protó- cabaj de ser exoner.ada;:'"

vel o diretor-geral, da colado no Palácfo de Sim- sem .nunca ter s�do
.

mo-:'"
Bescor, etc-deputado Jaír ,ta Catarina, e qua NUN- lestado ,

' " ,,' ,,'

Gimrdi e o diretor de CA chegaram às mãos O presídent., cl<) ÉESC),
produção, FláVio Pinho do governante catarinen- Ingo Greuel,

'

confirmou
de Oliveira, e os cinco se, pelo que se presume que '\1.'<iecisão era decor-"

tenham sido desvíados rêncía da "íncompatlbilí-.
por <illem já tivE;!sse in- dade" entre ele e o ex-".
teresse na continuidade deputado Jair .Girardí,
de impunidade que se assegurando sempre' ter '

queria implantar no es- lutado "pelas coisas cor-
tado, nos diversos seto- retas", ,agindo dentro da'
res 'de administração. legalidade.

'

,

Posteríormanto, nosso E, pois, chegtt.da a hora
confrade A NOTíCIA, de se arrumar a casa de
COm

, novoj casos con- uma administração .que .

eretos na mão, InICIOU não chegou completar 2
outra série de denúncias anos, que deu íncalculã-
que I8cabaram por derru- veis prejuízos ao estado,
bar nlão só a díretoríe aplicando aos respoi1sá�'
'como o próprio conselho veis' as medidas oi corre-
admínistratívo, deíxan- tivas que estãio ti mere-
':Uo atrás de, sí um rastro cer pela -írrespohsàoin-:
de irregularidades, 'tais dade de seus c6lldeh'á-c'
como as nomeacõse de veis atos.
seus diretores como fun- 1?' de' também, reparar e
cionários 'da empresa, reabilitar funCionarios '

S�m concurso, antes mes- que fQram àeIIíitidos por
"

mo de terem sido guin-'
.

que não concordavam' t.1
.

dl8dos à condição de di- esse estado 'de coisas.
retores, e o de desviar sendo, por isso, pent:tliza -

'

grandes sorilas de comis- 'dos" jogados impiedosa
sóes para terceiros que mente à execraçã:or! pú-'
teriam destino ignorado, blica. '

o que afetou inClusive 'Ainda bem qUe s� COD
alguns funcionários já firma a máxima: A JUS.;,
ariteriormente mencio- TIÇA TARDA MÄs'
nados, os' quais ta�- NÃO FALHA!.

"

Calhas e Aquecedor Solar

'Fone
,',

72-0448Rua ,Felipe Schmidt, 279

Ortopedia e Traumatologia'
..

Urgências _ consultas _ ortopedia infan.
til e, adulto. 'Membro títular da Soc.- Bresileí,
ra de Ortopedia e Traumetologíe.

Av. Marechal Deodoro 1.512 _ Fone -,72.2218

DR. MARCOS, F. SUBTlL.

�, .•

A PEDIDO Alexandre Gareia

o ,Iaul,rági, da, Baleau Brasil,
. .: , ll:lãSjJ �mªçamQ� mal .1989. Já ví-

nhamos' má!'. Ö n�ufrágfo do Bateau
Mouche IV foi apenes o retrato da

nossa realidade, Já éramos írrespon
sáve� e' agora estamos ficando desu

manos. Botar maís .de- 150 pessoas
num barquinho de 'casco redondo,

construido para levar 20, é pura, Ir-

responsabílídade , Dar licença para·
um barquinho desses sair cq.m tantas

pessoas 'em mar 'revolto é outra irres

ponsabífidade . Passar de lancha so
bre a. lCabec;:a dos nãuíragos, sem

atender aos' pedidos . de .socorró, é

-d�súmanidad�.: ,)

Estavam nã lancha I8lguns cida
dãos de países mais ciyilizados. Ame
ricanos, italianos e noruegueses. De

.

todos ele� chamou a atençã() a irres

ponsa,bilidade e a desumanidade. Es
tamos andando paril trás no caminho
da hi�tória: em vez de nos' civilizar
mos, estamos nos tornl8ndo selva

g�ns. Há muito �empo ténho dito que'
a origem de nossa crise é moral. O

Bateau Mouche IV, ao afundar,

tr.ouxe à tpna a essência mora'l de
nossa crise •.

.

OrgulhamQ-:nos ÖD ".jeitinho bra

slleirp".' O jeitinho nade. mais é que
fazer alguma coisa' fora da lei ou ,da
ética; . �ra tirar ':vantagem. Isso, em

país ",civilizado, 'dá P=tdeia., Aqui,
tornOU-se orgulho nacional. A P9.la-
vra. . "millandrü," :virou cumprimento.
Só qu� a" nossa. �sperteza é burra,
subdesemvQlvida. Comq somos es

pertos, damos um "jeitinho" de um

barco �ir lotàdo. Mas como somos

burros, o bar:Cd' afunda: Somos �ão
espertos qUe não temos 'um prêmio
N()bel s'E!quer. Dos nos�os melhores
'nomes, apenas Pelé é conhecido no

, ( : mundo todö. Somos tão criativos
! i que temos uma, Pas' rendas "per capi�

: ta" mais b��g$;�(lp mu�dq e esta�os
devendo l®.is de' ,100 bIlhoes de dola

res parà :estran�eJrós que nos empres
taram, Somos 'tão ilvançados ' nos

costumes, que nossos trajes de praia
SÓ aparecÉ�m· ,em espetáculos de quin
ta catego:ria nos' p'díses civilizados .-

"

NossOs remédios' têm que Vir' de fora,
, com toda a nossa capacidade inven-

-

,Uva comemos mal, destruímos nosso

me�()' ambíente. vivemos mal' num pa
raíso climático.

'

,E nos julgamos os

maiores do mundo. Nunca vi Odete
Reitmann. Dizem que el� dizia ísso ,

.

Se dizia,. foram belas verdades para
nos sacudir um pÇ>uco..o primeiro

,.' passo para melhorarmos é., reconhe
.cer qUe nêo-somos aquilo que pensa
mos ser.

Há algum tempo, naufragou .,.
no

Delta do Amazonas um barco cheio
de velhos, mulheres e crianças. Po-

,pulação ríbeírínha.. cabocla,' pobre.
Só se falou um pouquinho daquele
desastre, apesar de terem morrido
mais de cem. Faz parte do nosso h.u
manitarismö: não damos valor às vi
das human'ds. Damos valor ao poder

'

aquisitivo das pessoas.
No Bateau Mouche IV e noutros

caso& acontece o que, sempre aconte�
ce em país não civilizado, sem insti
tuições

. que funcionem, sem respeito,
sem ordem: as acusações fáceiS sião,
diretamente proporc�on\1is à impuni
dade. É fácil acu&1armos, nada acon
tecê, ,ll�O, é preciso provar para acu

sar.:, Em compensação, ninguém é
condenado· Não temos tradição de

respeito à
.

lei e I8gora estamos;
perderido o respeito à, vida, :huma- , ,

na.

S� alguém quiser saber pOr que os

,países desenvolvidos s;�o desenvolvi
dos, e dão' alto padrão de vida' aos
seus habit?ntes, que examine ,a estru
tura mora]: são todos "qu\1drados"
pelos nossos padrõ�s - ,seguem a lei,
tem hora para tudo, cumprem a pala
vra, têm costumes :rígidos, respeitlim
os mais :velhos e a pessoa huma,na, te
mem a justiça, obedecem as autori
dades. Assim, é o suíço típico, o ale-

'

mão típico, o francês típico, o ;inglês
típIco, o americano .típico, o, j<:tDo�ês � \�

, ,Uni co ;,
" " ' '�

.t'.1. :i

Destruir, os pi8drões 'morais é rápi-" ,1II" � "III!III_III!III ... ""',,
do. Reconstruí-los, tarefa d� séculos,.
O caminho mais seguro para um país'
nàufragar é, abandonar" Os valores
'morais.

(Transcrito da Gaze,ta it� POVQ,
de 08.01. 1989).

' -

A DIR�TORIA.

SOCIEDADE ESPOl�.11VA JOÃO PESSOA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

• '.

: 'j"
-,' •

, , r I €ON'MOCAÇÄO'
Fi.cam cônvlidados os associados da SO�

CIEDADE ESPORTIVA;].OÃO PESSOA 'par.a, a
Assemblélil GemI Ord�nãria a ser realizada no

próximo dia 29:01.,89 cam a la., convoca;;:ã'O '

às 8;00 horas e a 2a. convocação às 9,00 horas,
com quakluer número de sócios" n� sede anexa' "

ao .Estádio João Lúcio com a seguinte ordem'
do dia:

1.'9 � Prestl8ção de Contas relativo ao e'"

xercício . de 1988.
2,'1 - meição da nova diretoria 'para o

ano de 1989.
'3.(} - Assuntos Diversos.
Pelo comparecimento antedpamqs"nossos

agradecimentos. '

,

_"

':" II.
"

",i.

'

..
.

�-��-�---....-....;...".

,Vende· se t·';

Bug To)Y RS, M;ótor 1600, ':Baixa 'km, 4: • 'p,nêus"
zeros, LI. rOdas gaúchas. Tratar Rua Henrí.qlle �r-
quardt 505, após às 18 horas.

" '
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,ICMS .s.b� Lfo�.;It, �Ie��ado; �erA ,ereludicial a Salla Cat,riia
,

"os empresãríos catarí- dos produtos semi-ela- presentantes das maiores na Fiese, para definir OS c: de pleno emprego no

ienses estão se mobi!í' borados. exp?rtados: Na indústrias de Santa Cata-, caminhos na luta pela Estado. O documento,
rando contra a taxaçao sexta-feira. día 6, rs- tina estiveram reunidos manutenção' d"a isenção que também foi entregue

.v··....çães di regiãu SUlIrl. USS 277.ilhães em 88
;

�:;raernsst�p�an.bmad�:saleorxsopdoUr� ��o f������d��ger=e��
I!!!!.!! _ as ações: manutenção do,

,

As vendas do Nordes- No mês de dezembro empresa, como as de-
tados. O índustnal Júlio crédito do ICMS (Im�'

te de Santa Catarina p\i
-

as exportações' somaram mais exportadoras, teve- Zadrozny, coordenador posto sobre Circulação de

ra o exterior, atingiram a US$ 20.920.941,36 núme- lou que é grande \1 pra-
da Comissão Permanente Mercadorias e sobre Ser-

�ifra de US$ 211.886.081 ro inferior a novembro. ocupação quando a pos
de Acompanhamento da viços da 'I'ransp, Interes-

Öm,1988, sendo que a Já as importações de 88 sível entrada .em vigor
Constituinte Est\1dual tadual e Intermunicipal e

"
arteira de Comércio foram de US$ ....

'

... '. a partir de março deste
e vice-presidente da de Comunicação) rela-

xteríor do Banco do 40.250.560,50, com US$ novo tributo e por isso �esc, entende que
-

a / tivo à,s operações ante-

rasíl de Joínvílle 're. 6.119.289,10 em dêzem está se mobilizando para
xação destes produtos ríores à exportação dos

,fistrou o mai�r volume .bro, A principal índús- mostrar ao governo que
causará grandes prejuí- dos produtos industria-

---:- US$ 213 . .>'21.081,93, taria exportadora de a nOV\1 medida vai 0-
zos para á economia ca- lizados e semi-elabora-

hum acréscimo· de apro- Joínvílla, a Embraco nerar as empresas expor,
tarínense. Ele lembrou dos manufaturados em

ti:madamente 200Á> em que também lidera as tadoras.
' que os diversos setores Santa Catarína. I} a

fel�9ão ao ano anterior. vendas externas de Santa JARAGUÃ DO SUL exportadores do Est. re- manutenção da não ínci:

Contorme o supervísor Catarina obteve em tor- Na Cacex do Banco
presentam hoje cerca de dêncía do ICMS relativo

Antonio Carlos da Silva" no de US$ 150 milhões do Brasil de Jaraguä do
300 mil empregos diretos. às exportações de pro-

Ps setores que apresen- , no exterior em ,1988 e, Sul foram registradas ex-
Na mesma data, um dutos índustríalízados e

taram os melhores de- Para 1989, a previsão é portações na ordern de
grupo de 8mpresáríos en- semi-elaborados. Na car-

sempenihos foram o me- de US$ <110 milhões, ca: US$ 33.587.000 em 1988, tregQu um documento . ta entregue ao' secretá-
, tânico,,1 metalúrgico'

.

e So o ICMS não venha num acréscimo de cerca
ao secret'ário da Fazenda. rio, os empresários pe-

têxtil. I
, aumentar os custos. A de 100Á> em relação a 81.

Paulo Al'fonso, "pedindo dem aínda a restituição
No mês de dezembro Io- é:!. manutenção 'd\1 polii.i- do crédito do ICMS.

,

ram exportados US% .. ;

3.120.000, onde OS prin
cipais artigos colocados
no mercado são os mo

tores elétricos e produ
tos alímentícíos, Segun
do ínformeções d\1 Ca
cex, as Importações so

-meram US$ 8 milhões,
número inferior a 81,
comparado ao volume
envíadn ao mercado ex

terno.
SÃO BENTO DO SUL
Com cerca de 29% a

cima do montaute auíe
rido em 1981, a região
de São Bento do SuÍ ex
portou em 88; US$ ....

30.918.000, com US% .'.

3.341.000 em dezembro.
A estatística de 88 re

gistrou US$ 10.111.000
pelo setor moveleiro,
US$ 9.211 pelo setor
têxtil, tJS$ 8.519.000 pe
lo cerâmico e US$ ....

2.405.000 :pelas demais
indústrias.

"y� tem alVa tabela ,ara iaaeira
A sr,:retaria da.' Fa- ano 88, irá pagar, e de

zenda ívulgou a tabela acordo com a tabela do
de cäf ulos para paga- governo, Cz$ 156 mil,
mento, do' IPVA (Impos- enquantn o dono de um

to so e Veículos Auto- fusca ano 81 pagará Cz$
motor s). incidentes so- 8.'10()',od. Dos modelos
brs ,arros usados. pare mais conhecidos,' o que
o mA' de janeiro. O pagará o maíór imposto
,IPVA pode ser pago em é a Caravan Diplomata
cota, nica ou parcela- 88. Entre os modelos
dame te, em até três maís sofístícados, o maís

pres ções, conforme caro é o modelo Ibisa.
calen ário. O prazo de 88, com Cz$ 520 mil; Os

pag\1 ento do IPVA re- caminhões ano 88 paga
lativ a embarcações e rão, em média, Cz$ ...

aero aves adquiridas 100 mil. Os de anos

em xercícios anteriores, anteriores, de Cz$ 15

cuj
.

fato gerador ocor- mil (ano 81), em média
19 de janeiro de a Cz$ 50 mil (86). As

ano é o' seguinte: motos ano 88 I=-\lgarão
çot, única, 30 de janei- em média (modelo 125cc)
ro: cota parcelada, prí: C$ 5 mil. As de maior
me a prestação em 10 cilindrada, do mesmo a

de' janeiro, segunda em no, cerca de Cz$' 16 mi.,}
10 de fevereiro e tercei� (250cc),· Cz$ 20 mil
Ia prestação em 10 de (450cc) e Cz$ 50 mil

, Ijço ' (150cc). .os modelos
ó' caso' de veículos mais antigos terão de pa-'

,
n vos Oll i.I,nportados, o gar em média entre Cz$
pazo para p3.gamento é 2 mil e Cz$ 4 mil.
� 30 dias, contados a As placas com final 1

I
rtir das respectivas tem prazo \1té, o dia
tas de aquisiç;ão ou de 30 para pag\1mento da

.' esembaraço aduaneiro. cota úniCa e parcelamen
J escolh\1 pela forma de to nos dias 10/01, 10/02
agamento parcelado do e 10/03 e terceira: pres
PVA é livre e indepen- tação;, final de placa 2,
dente de qualquer )for" cot\1 única até 28 de fe-

; �l.idade preliminar. ,vereiro,' OU prestações
O proprietário de um em iO/02, '10/0::; e 10 de

carro mod�lo Escort XR-3 abril.
,

:ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzit

aa.tae. de terr.. - ácldeates de trAnsito - tá...

v.Urlo. - cObr..çu e advocacia
�
em ,e�ill.

R.ua (.iIloldo Rau, 86 - sala 4 - Fone .12-271 \

I'

'.'

- -. -

F

UtiltZt! os Serviços da

Agora com

.�
ENGETEC
V

Imobiliária Enuetec
CRECI-934-' � FONE 72-0313

R. Exp. Antonio C. Ferreira, n9 68

VENDE
CASA EM ALVENARIA: 425m2 (2 sutes, 2

quartos, salão de festas, 2 salas, copa, cozinha,
garagem pl 4 carros e píscína] CASA EM AL
VENARIA: Rua José Menegottí. centro- CA:
SAS MISTAS: cl terreno de 2.900m2, rua 25 de

'

Julho (V. Nova), outra cl 1:)'Om2, rua João
Doubrawa 238 e na rua Ptçarras. centro, esta,
preço 3.000 OTNS.
APARTAMENTO: Ed. Miner (2 quartos),

,

va

Im 3.000 OTNs. LOTES: Rua José Emmendoer
íer, 8.50. OTi'\js. TERRENO: 420m2, Lot. Flávio
TI (px. Weg I), valor 626 OTNs. :S1TIOS: em

Nereu Ramos, Barra do Rio' Cerro e Rio Molha.

ALUGA
SAI AS COMERÇIAIS: na Rua Venäncí-, da Sil-

i

va Porto (420m2), na rua Joínvills '(lado da Ar

weg) e n\1 rua José Emmendoerfer 1: 834. BALN.
CAMBORIU/PIÇARRAS: casa e aptos. para
temporada, em Piçarras 'a partir 2 0lNs/dia
e fi. Camboriú, 4 OTNs/dia.

-- -- �--

Filial Jarauuá do Sulem
,

Fazendo parte de uma politica de evolução e aprimt�ramento
constantes, a Transportadora MAYER entrega à Jiuaguá do :Sul a' sua
mais nova fUiaI.

Contando com a' frotá própria :de 125 veiculos e m,áis de 40'
anos de experiência em transportes, a .M A Y E R está. pre:pàxada pa
ra transportar o progresso desta importapte comunldad�.·

MAYER

Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná "

Santa Catarina
Rte Grande do Sul

Rua C.' PrOcópio Comes de Oliveira, 1626
.' .

�. ;,.,.... : i' .�' �... , t ,,\ j. .',
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ADVOG.*'DO

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

Fone 72.1869 _ Jaraguá do Sul

ESCRITÓRIO JURlDICO
._' . __ ._. c:',-'::-::r'--' "','<'�"''''

--- ,"

Jesé Alberte Barbesa

sAVIO MURn.O PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

AdvoCJados
Direito Civil _ Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço _ Mal. Deodoro da Fonseca
Do 9'1 _ Sala 1

-

FISIOMED
Fisioterapia e Reablli tação Médica Ltda-

Atendimento especializado em recupeI\lção
de fraturas, paralisias; reumatismo, problemás de
coluna, doenças neurológicas, asma e bronquite.
CONV1:NIOS Unímed- Banco do Brasil, Caixa
Econômica, Ipe5C; Inamps e Acidente de Traba-

lho '

CORPO CÚNICO: Dra. Rija. - Fisioterapêuta,
Dra. Joice - Fisioterapêuta, Dr. Francisco -

Médico Fisiatra.
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen s/n�, anexo ao'

Hospital São José - Fone '12M1877 - Jaraguä do

'Sul-SC.

EDITAL
AUREA MüLLER GRUBBA. Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc·

'

Faz saber a todos quanto este edital virem
que se acham neste Cartório para protesto os

títulos contra:
ADIR PEREIRA - Rua José Teodoro Ribeiro,
488..:...,. NESTA - IND. E COM. PR0b. ALlM.
VITORIO SCHIOCHET - Estrada Itapocú Bair
ro Nereu RamoE - NESTA - LUCIM10 NE
GHéRBON - Rua Francisco Hruschka, 6:) -

NESTA - MARTEX IND. E COM. DE CON
FEe. LTDA - Rua João Januário Ayroso, 1929
- NESTA -,MAURO LENZI - Estrada Oui
baldi - NESTA - MBTALVRGLCA DA BAR
RA LlDA _' Rua José Teodoro Ribeiro, 525

,

'- NESTA - OFICINA LATARIA E pINTURA
KOPSCH - ,Rua Riheirão das Pedras Brancas,
'l/n - NES'lfA - PAULO MARCÇ)LlNO RO"- II
DRIGUES - 'Estrada Geral, s/n, - Rio·Cerro II
- NESTA -- ROGERIO LUIZ ANACLETO -

AV. Getúli o Vargas, Edifício Marquardt, n.<?
12 - NESTA - SERGIO JOSB NEGHERBON

�
-- RU\l Fm ncísco Hruschk� - NESTA - TA
NlA MARI \. LENZ! -:- Rua Barão do Rio Br:a,n-,
CO; 242 - NESTA. -

E, co: fD? os ditos devedores l1:ão foram en-

contrados .

'

'recusaram a a<.:eltar a devIda
intimaçã� 1:r·

intermédio do presente edital.
para q:ue :'< os compareçam neste Canório
na Rua Ar" EiHler, 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidaI: o SéU débito, ou então dar razão por
que não o faz, sbb a pe�a de 'serem os referidos
protestado IS na forma da Lei. etc.

IH/Ja l'aguá do Sul, 12 de janeiro de 1989.,
AUREA '1\ /.IOLLER GRUBBA �Tabeliã e OHcial de'
Protesto (Ie TítUl� lS.

..----�------------..

I·

. t,· Cabras· '-LIIIfllS .. ... -�"11'erd1aa1ldjt�--
Aos. novos Prefeitos do'Vale do �s de suas comunidades, assim CO-

.

y ."

Jtapocu, Ivo Konell de Jaraguä 'do mo as aspirações de seu povo tr�'"
SU,I, Antônio Zimmermann de Guara: baíhador, bem como a capacidade
mirim, Ernesto Felipe Blunk de Co- criativa do empresariado e o arrojo
rupá, Adernar Piske de Schroedar e com que têm investido no engrande-

, Dávio Leu de Massaranduba. nossas cimento das centenas de indústrias,
calorosas felici�ções Poela posse no casas comerciais e entidades de ser-

cargo. Sabemos qus a missão' assu- v�ço espalhados pelo grande Vale. O·
mida é difícil, pois o Prefeito tem de somatório de esforços entre a: admí:
ser, acima de. tudo, um magistrado nístração pública e a iniciativa prí-
capaz de decidir na hora certa e em vada será, certamente, a alavanca
favor do maís \:llto Interesse da co-' que há de conduzir esta r�gião a' po-
munídede, muitas vezes contrariando sição de destaque ainda mais notá-·
interesses conflitantes. Em muníoí: vel no Estado de Santa Catarina. :

pios progressístas como os do Vale " O novo disciplinameilto·' tributa"-
do.Ttapocu. à capacídade de decidir río, instituído pela Constituição de
com acerto, some-se a necessidade de 1988 ainda é U9 incógnita em ter
esquematizar uma adminístração pla- rnOs de volume de mais recursos pa-
nejada de forma a atender a execu- ra os Municípios. Não obstante ., é
ção de obras prioritárias, que tenham de prever-se animadora: injeção de
em víste o futuro do município com maís dinheiro que antes ficava retí-
base no. seu provável crescimento, aí do na esfera federal e estadual. obrí-
se incluindo o problema habitacional" gando OS Prefeito à difamante con-
de saúde,' educação, jrensporte, Ia- dição de eternos mendigos e, não 'ra-'
zer, abastecimento de água, trânsito, ro

- e em nosso Estado os :\exem..;·
enfim, essa vasta gama a que se cha- plos pulularam - obrigando-of' ao
ma de infraestrutura bésíca. .maldíto adesismo ao partido d<\ ' Go�

Na democracia renascente no vernador, 'sob pena de não receber
Brasil, a autorídade pública já não um vintém' de ajuda, A

Últim�
elei:

enfeixa em suas mãos OS poderes ab- ção foi,' além de outras

n,avi ades,'solutos e discricionários das ditadu- um aviso claro aos Governa ores.",
ras, eís que lhe cumpre ouvir a so- O povo detesta o adesísmo , qu, qu�
cíededa cujos destinos gerencie, pe- o Prefeito eleito seja respeítedp ,cçr,
Ja via dos representantes do povo, mo Iídímo intérprete de seus (d, .po-
dos diferentes segmentos da comuní: vo) anseios. y
dade, sem o qus \!l admínístração de- Esses são .alguns dos trunfo que,
mocrétíca se ínvíabílíza e jamais con- que os senhores têm à disposíçã .. pi
seguirá atingir os, objetivos almeja- us\ir no momento oportuno,. , '

.dos , Felicidades aos senhores. uma
O povo do Vale acredita nos se- feliz e profícua gestão a todos. I '

,hnroes, tanto \lSsim que os guindou -0-0-0-0-0-,
ao mais \lho posto adminístratív-, das A controvérsia' está nas ruas, e

respectivas cidades. Ninguém duví ninguém explica coisa ,algú, a�,
da qua Os senhores têm conscíência Querem que os empregados dom stí-
-- até em virtude da vivência poli- cos ganhem o mesmo salário mí:g', ',<?,
tico partidária de cada um - de que do trabalhador urbano. Os "COJlS� \!.�,
não podem trair essa confiança . O intes" que geraram o monstrengo 'ão'
Brasil é um país que quer decolar" explicam nada. O governo não x�
em busca do grande destino que, to- plica nada. Na planície cada et,al
dos o sabemos. lhe está reservado no tem a opinião que lhe pareça melh r.
concerto das grandes nações, e o rnu- Empregado(a) doméstícola) é geri,'
nícípío é ainda, e sempre, a célula sim senhores , Pelos serviços que pri -

'

máter da nacionalidade. e nesta a ta deve ser remunerado condigri -
grandeza de uma nação há de se ali- mente. Mas e�era aí.,:. Vamos,

'

cerçar forçosamente. vagar com o andor, nê?··
-

t'
..

Os senhores conhecem os proble- Voltaremos ao assunto.

Relojoaria A PEDIDO

..

AV'ENIDA
A, mm rinas .ug�tõea para present�,'

jóias. rel6gios. violóea. troféus.
medalha!'. e artigos d� piátaria estio na

P.D.S. � partido
mais antigo do Pais.
tem . que respeitar.
P.D·S. - partido so;'
cial do pâís; Brasil.

RELOJOJ\RIA A,VENIDA

�II Marechal e a., qet6llo V......
i

,.fecçôes Su�li Ltda.
.

ARTIGOS, DE FABRICAÇÄO' PROPRIA,

A PREÇOS DE CUSTO.

,-

Postos de Vendas Da Marechal 'Deodoro, 1.085 'e, na
;

\". .�; ,:::.1) l'
!Rua Reinaldo Rau, 530 -- Jaraguá cio Sul _. SC

';., h',',J_ ._! ','

'�', ",,' �"=""�";';;...'---------------------------------------------------
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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fI.sfado. de $anta CatartDa
, Prefeitura Munlelpal de laragwt do Sul

PORTARIA N.9 04189
IVO KONEl.,L, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, ES�ádo' de Santa Catarina, no uso

suas atribuições;
RESöLVE:

NOMEAR o sr. ARISTIDES PArtSTeIN
para, ê! partir desta data, exercer a função de

Secretário de Serviços Públicos da Prefeitura
Municipal de' Jaraguá do Sul.

.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e PUBLlQUE-SE.

Jaraguá do Sul, 09 de [aneiro de 1989.
IVO KONELL
Prefeito Municipal

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

-. 'Est.ado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jarag.uá do SUl

PORTARIA N.9 03/89 ,

IVO KONELL, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, Estado de Santa Oatarína, no uso

suas é\tribuições;
.'

RESOLVE·
NOl\:lEAR o Sr.' AN'IENOR G.ALVAN ,pa

ra, s partir desta
.

data, exercer á funÇão de
Secretário de Admínístração e Fínénças da Pre

Ieítura Municipal de Jaraguä do Sul.
RE(;ISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e P1}BLlQUE-SE.

1
'

,

,Jaraguá do Sul, 09 de janeírn de 1989.
. IVO KONELL

Prefeito MUnicipal
-- --

- -
T

_

,

5
SECULARISMO

E�ta atitude de viver e encarar o mundo,
é um sistema que rejeita todas as formas de

fé du culto religioso, e só aceita os fatos e in

�uências derivados da vida presente. O secu

laris� é. pois, um humanista nas atitudes, e

anti-religioso. Sua visão de Deus, -do homem e

. da
I

moralidade é reducíonísta.. Ele é aquela
pessoa que "vende" uma determínada atitude

püra com a vida e uma forma de viver qUe re

jl�ita tudo o que o cristianismo representa e pro
clama, Este homem secular, à luz' dos conceitos
l)íblicos (Etésios 2:1-3; Jo 8::>4), e�tá perdido de

maneira especial pela servidão que o prende
às coisas do mundo" a idéias e ideologias que
'excluem Deus, aos "desejos do corpo e da

mente" (Ei 2:3.). O homem sempre imagina que
liberdade é seguir stm própria vontade e seus

próprios desejos. A Bíblia mostra que essa, li�
berdade é uma ilusão e que o homem secular e ;

escravo de forças superíores a ele próprio. (Ef.
2:2'; II Cor. 4:3,4). Mas o que sente este homem
'no fundo do seu ser é solidão. vazio, temor, cul
'� e falta de sentido m vida. A busca "de paz.
amor e feUcida(le SÓ serão setísteítas quando
ele tiver seu encontro pessoal com Jesus Cristo

e comprometer-Se com Ele (Jo b12; Ap 3:20).
, Esse encontro transforma uma vida de trustecão
i>uperficia1i<hlde e des�sperQ� �.!D uma vida real
sígnítícado: ("E'u vim ',para que tenham vida
em abundância" (João 10:10). Jesus disse maís:
"Deixo-vos a paz,' a ,minha paz vos dou. não

vö-la dou como dá o mundo (isto é, a maneira

de viver secularizado]. Não 'se turba o .vosso
coração, nem se at.�ni()rize" (Jo ".i4:21). ;

Desperte, não SE! deixe engoll!ir por tal;:ar�'
timanha das treves.. que é o seculàíismQ,,� yolte- j,

.

"'. ", '0 • .J
se ao cristíanísmo bíblIco· "Este �culô :Pi�'Sa;
mas aquele que faz. a vontade de Óeu�:i,�a

, nece para �empre'" i(I Jo�o 2:17). EIs() 'C:�:�(4ke
.

ESCRrrORIO D;ESPACHANTE ALANIR'
Rua Exp�(ildonátio: Gumercindo da Silva, 257

Jaraguá, do �Sul. "- Fone: 72,.1515

, "

I

Dstado tle santa Catarina
. .

Pre'éltura Munlcl})éll d� J'araguá do Sul
PORTARIA N.� 05/89

IVO KONELL, Prefeito Munící

})\iI de Jaraguä do Sul, Estado de San
ta Catarina, no uso de suas atribui-
çÕ€S';

RESOLVE:
NOMEAR o Sr. OSMAR GON

TH,ER para, \1 partir desta data, exer
cer a, função de Secretário de Plane

jamento da. Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul.

REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE
e PUBLIQUE-SE.

, Jaraguá do Sul, 09 de janeiro
de 1989.

.

IVO KONELL
Prefeito Municipal"

Estado de SaDta Catarina
Pre:felturs'Munldpal 'ele Jaraguá do Sul

PORTARIA N.9 06/89
.

IVO KONELl" Pr�fetto Munici
pal de Jaraguä do Sul, Estado de San
ta Catarina, no uso de suas atribui
ções:

RESOLVE:
NOMEAR o Sr. AFONSO' PIA

ZERA NETO para a partir desta dla
ta. exercer a função de Secretário de
Obras e Viação da Prefeitura Muníci
pal de Jaraguä do Sul.

REGISTRE-SE, COMUNIQUB-S'E
e PUBLIQUE-SE.

Jaraguá do Sul. 09 de janeiro
de 1989.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Múnic1pal de 'Jaraguá do Sul

PORTARIA N.� 07/89
IVO KONELL, Prefeito Munici

pldl de Jaraguä do Sul, Estado de San
ta Catarina, no uso de suas atribui
ções;

RESOLVE:
NOMEAR o Sr. LEONEL PRA

DI FLORIANI pare, a partir desta
data, exercer a função de Assessor
Jurídico da Prefeitura Municipal de

Jeraguã do Sul.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE

e' PUBLIQUE-SE.
'

Jaraguä do Sul. 09 de janeiro
ele 1989.

IVO KONELL
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

PORTARIA N.9 09/89
IVO KONELL, Prefeito Muníci

p\il de Jaraguä do Sul, Estado de San
ta Catarina, no uso de suas atribui

RESOLVE:
NOMEAR a sra- CECíLIA T.

KONELL para, a partir desta data,
exercer a função de Secretérra do
Bem Estar Social da Prefeitura Muni
cipal de Jaraguá do Sul.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE
e PUBLlQUE-SE.

Jaragué do Sul, 09 de janeiro.
de 1989..

'

IVO KONELL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaràguá do Sul

PORTARIA N.9 08/89
IVO KONELL, Prefeito Muníci

. !All de Jaraguã do Sul, Estado de Spn
ta Catarina,' no uso de- suas atribui-
ções;

:aESOLVE:
NOMEAR o Dr. AMARO XI

MENES JÚNiOR pera. 6. partir des-'
ta data, exercer a função de Secretá
rio da Saúde da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE
e PUBLIQUE-SE.

Jaraguá do Sul, 09 de janeiro
de 1989.

lVO KONELL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina
Preíeítura Municipal de Jaraguá do Sul

PORTARIA N.9 10/89
IVO KONELL. Prefeito Munici

l-\11 de Jaraguä do Sul, Estado de San
ta Catarina, nó uso de suas atribui-

. ções; .

RESOLVE:
NOMEAR a Sra. ROSEMEIRE

PUCCINI VASEL para, a partir des
ta data. exercer a fun;�'ão de Secretá
ria da Educação da Prefeitura Muni

cipal de Jaraguä do Sul. "

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE
e PUBLIQUE-SE.

Jaraguá do Sul. 09 de janeiro,
de 1989.

"

, ,

Estado de Santa Catarína
Prefeitura Municlpaí de Jaraguá do Sul'

PORTARfA N.'t 12/89
IVO KONFlL Prefeito Municipal de Jeraguã do Sul, Estado

de Santa Ci·t\;!.rina, no uso de suas atribuíções:

RESOLVE:
NOMEAR, o Sr. JORGE CARLOS .ª9�� P'": a partir des

t� ?ata, exer_c:er a. função de Assessor de I�nJJnlJf Ra Prefeitura Mu-
nicipal de Jaraguà do Sul. 'J.t_ ': 41i"t\'

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e PUDIoIQUE-SE.
, ,

.Jaraeuá io Sul, 09 de jaI1eiro de 1989 .

IVO KONEI.L
Prefeito Munici.pal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura Municipal de .Çorupá, 05/01/1989.
ERNESTO FELIPE BLUNK

Prefeito Municipal

,Estado dir' Sáiitâ
.

Ca:tadn� ".: .

'Prefeitura Munic-lpat, de: Corupá

D�CRETO 'N� �Ol/89

ERNBSTO FELIpE BLUNK, Prefeito Muni

cipal de Corupá, Estado de Santa Oatarina, no

uso e exercício de suas atribuições, e de acor

do com o artigo 70, inciso XXIX da Lei Com

plementar n? 5 de 26 de novembro' de ,1975,

D E C R E l' A:
Art 1<?) - Tendo em vísta a violenta tromba
d'água, que desabou sobre o município de Co
rupá nss últimas horas do dia, 04 de Janeiro,
provocando o transbordamento de tOdos os rios,
que em alguns trechos invadiram as rodovias
municipais, aliado ao fato de terem ocorridos
inúmeros deslizamentos e barreiras, bem como

destruição total e carregamento de pontes e

pontilhões, que ínterromperem completamente
o fluxo de tráfego das 'localidades do interior
pera a sede do.município� ,

Art. 2<?) - Além dos prejuízos de ordem admínis
tratíva. a Comissão Municipal de Defesa Civil
estä procedendo (') levantamento dos danos
sofridos pela população.
Art �ç - Faoe a exposto nos artígos 1� e 2° e

na impossibilâdade de dispor de recursos e e

quipamentos para uma recuperação a . curto
prazo, fica decretado "ESTADO DE ßMERGEN
CIA" ,no município, enquanto, perdurarem . os

efeitos da enchente.
Art. 4(.>· - Este Decreto entra em vigor na data de
sua publdcaçjão. revogadas as disposições em

contrário.

,_.,-.

"-",-M;;d�����:�',""'-'"
O catarma, especialmen
te o menezính., da Ilha,

, não' deixa por menos

'quando pega alguém,
dos graúdos, em flagran
te delito.
Inúmeros são OS cas;os

que mostram o zelo por
'aquÍ'lo que é de todos,
que é pago 'pelo povo e
que está sendo utilizado
em proveito próprio.
Até graduados funcioná
rios do atual governo do
estado foram pif1hJadÜ'Si
no saque à coisa públi
ca, a bordo de Htamantes
carrangos a serviço das
madamas dos "chefões"
ou de seus fi.lhos, ou a

inda esperam as ordens
.. em ensolaradas praías.
'. A imprensa diária tem
levantado casos, cuja
repressão, contudo, não
diminui a condenável

,
prática' dos que tem o

poder de mando. :E: di
fícil erradicar essa gos
to de usar ,'as coisas da
coletívídade em econo

mia privada, com isso
. aumentando os seus já
polpudos ganhos.
Até o próprio general
presidente Figueiredo,
por muito menos, pas
sou por momentos difí
ceis em Florípa, quando

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEM'AR SCHWElT ZER

COllREIO DO povo
� ---,"

.

Escritório COD táhil Barni
Oferecemos serviços de contabílldade em' geral
e essessona especial às m�cro e pequenas .

em-

presas. ,

."

Rua Venâncio da Silva' Portp, 365 - lC} andar
Fone:. 72 .. 1492

a estudantada 'resolveu
comprar a. briga de um

suposto gesto do . chefe
da nação, em cujo de
senroliar não escaparam
mesmo ministres de al
guns cascudos em fren
te do Ponto Chie.
Pois, desta vez, quem
se deu mel foi 'um' ou

tro ministro que se atre
veu a 'visitar a ilha, de
férias, mas a bordo do
carro de propriedade do
Mínístérío do Trabalho,
'0 Opala-Comodoro, pla
ca oficial 007,. do Minis
tro do Tribunal Supe
rior do Trabalho, colo
cando sobre a mesma �

placa amarela (particu
lar, óra vejam!) BL
5641, de Brasílía.
Era o ministro Wagner
Antonio Pimenta, de fé
rias, fazendo os seus gi
ros por Fioríenópolís,
com a esposa e filho, que
ficaram ainda muito ir
ritàdos com o sucedido,
qUe causou a maior con
fusão, com os pneus es

vaziados, enquanto se
colocava uni cartaz com
os dizeres: "O povo pas
sa fome. Eles fa2lem tú
risrno" aos grítcs de 500
vozes - "Ladrão, mara
já"!.

-

Mesmo guinchado o veí
culo que foi levado ao

pátio do DETRAN, as
coisas iam num crescen
do a· ponto de' ocorrer
o línchamsnto de "ilus�
tre mínístro", salvo pela

• íntervencã., da policia,
levando-o para longe do
local do acidente, por Si
nal. na frente da Cáma
mara Municipal, em ple
na Praça XV.
Dizia o ministro: Estou
a serviço da Corregedo
ria do Tribunal de Jus-

t�ça·· ,e ninguém tem na4á
com isso," .

. Mas tinha, síml ;

O presidente 'do Tribuna,l
Superior do Trabalho"
.Marco Aurélio Prates de
Macedo. eo tomar conhe
cimento do sucedido,
desmentiu o milnistró m
da mordomia: "Absolu
<lamente. O ministro Pi
menta não está em Fki-
-ríanópolís a trabalho �
Ele, está em férias e eu

não vou acobertar, . de
vocês jornalístas, '."este
fato lamentével ique me
deixou muito irritado ''e
me .surpreendeu".
Vendo \1 televisão, era, .

voltou a falar: '1iEu fi
quei estarrecido quando
ví aquilo e escutei as

declarações' do ministro
Pimenta, as" quaís .desa
provei totalmente. Eu
j á sabia que iria de fé
rias para Florianópolis,
mas nunca ímagíneí que
usaria o carro do Tri
bunal . O maís grave nís
So tudo é que colocou
placas frias!'.
Inquerido pela reporta
gern' sobre alguma pena
liza9ão 'aó ministro por-

. cometer tão grosseiras
infrações o presidente
Prates Macedo diz que
não há prevista nenhu:
ma punição a ,Wà,gner
Pímenta .

Então aconteceu qUe a

conteceu; lembrando que
o povo tá de olho aber
to para mostrar que se
continua" apesar de toda
indignação. a'praticar a
tos que fícam impunes.
Pimenta no olho' do po
vo é refrescel Olalál A·
té quando?

Fritz von Jàra�'uá
12-88!Ql-89.

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

Rua Jolnv1lle, nC} 1.178 (em frenle ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72 .3268 - JaraRuá do Sul c, Santa Catarina

FURGOES CARGA SECA, ISQTERMICOS, FIÜGORlFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

Jaraguá EsquerdC? RUa Dr. Bartee Fermi, 113 - FODe 72-1077

..

Novo telefone:

, 72�3154

E••,llliBIElrElt_ .

,

J(J�à8�'doSui
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_icrlelpresas .nlestalB _ Iri�ulaçãl �Õ : lalufamello

Em 89, enlre com o pé direito, diri�\do
ulD v.culo.da linha FORD.

,.:, ,,� '.

.. .

�_"II
. �

,.....�.. �� Ja_r_a_g_�a_'_d_o__SU_I_/S_C__•.•_A__v_._M_a_I_._D_._eo_d_o_ro�,_n_._9_1_5.8__�F�on;e�s�7b�17�7�7�.�1�2�.1�9�95�e 7��14
.�

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

.05' mícro-empresäríos
�tão entrando ria justí>
1�� com um mandado de

ipjunção alegando .ín
écnstítucíonaüdede da

L�i '7.689, ·de 15 ,de de
zerrrbro de 88, que tri

l$uta· o faturamento anu

al das microempresas em

10%. "Esta lei é absurda
e fere o artigo 179 da

. S:0nstitui�ão, que prevê
il).centivos. Se permene:
ªr-r, pode levar à falên
cia dois milhões de mi-

'�ros existentes no País",
ãdverte o assessor da

Êscreve O Leitor,
SEmhor Diretor: Na edi

�ão ri9 3520, de 7 a 13

�o corrente. lí na pág.
11 a Lei n? 1.245/88, que
äutoriza o Poder Execu
tivo Municipal a per
mutar imóvel com o Sr·
VIDAL JOSÉ MAESTRI
e no art. 19 encontrei a

�alavra "desafetado" de
6so' comum' do povo pas:
Àndo à categoria de bem
lominial.

.

Poderia a re

déJIção explicar o que
ilignifica aquela palavra?
N. R.: O melhor a fazer
é consultar diretamente

� fonte, r.o 'c.�o, apre
fpitura, de onde origl
rcu: contudo. vamos ten

!ar responder ao leitor.
LESAFETADO. assim
na bucha, como diria o

.Iô Soares, 5Pgundo nos

sos parcos iconhecímen
tos de economês, é um

adjetivo que quer dizer
sem afetação. Se tomar'
mos o substantívo ferní
nina afetação será havi
do como dto ou. efeito de
afetar-(se), fulta de na
turalidade Oll amanetra
mento, Entendeu? Bem.
se formos atrás a pala
vra a"fetar, ela sígnífíca
fingir ou simular. Mas
ela também tem outros
significa�os, tais como:

produzir lesão em; atin
gir ou lesar. Talvez te
nha sido tomado com
esse significado. Mas, cá
prá nós: vá procurar pa-'
lavra assim tão difícil
no raio que o parta!'

'. '�
'I'

. Confederação Nacional
das Micro e Pequenas
Empresas (Conampe). A

dai! Dias da costa reve

la que, SÓ em 88, cada
micro faturou Cz$ 19
milhões - valer mínimo
para integrar o setor.
Sígnífíca que cada um

terá qlle desembolsar, a

nualmente. Cz$ 1,9 mi:
lhão. que poderá' ser pa
go em seis parcelas.

incoerência jurídica"
.maís grave que o Impos
to sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços
(ICMS) .. A possíbilídade
deste imposto prejudicar
o setor tem sido debati
da pelos microempresá
rios n\is 120 associações

. espalhadas pelo País.
Embora. estejamos maís
preocupados com a Lei
7.689, temos tomado pre
cauções contra a possí
vel tributação' através do
ICMS", diz costa.

Costa calcula qUe 10%
do faturamento bruto
correspondam a 70% do
lucro de cada empresa. 'Conforme ·a Lei Esta-
"Vai ser um 'desastre", dual 7.177, as microem-
afirma o assessor lem- presas que faturam até
brando que o artigo cons- 10 mil OTNs par ano es-

!tau cíonal 179 ,g:arainte tavam isentas do TeM,
que todas as microem- agora IcMs. "Faremos
presas. terão tratamento vigília permanente' so-
jurídico diferenciado, bre o tratamento que
"-visando incentivá-las Oll darão às micro neste
pela eliminação oibri�:a- imposto, cuja alíquota
ções" • Costa sustenta vai até 25%", afirma o

que a Lei 7 �689 é "uma assesSOr da Conampe.
AMEVI PRIORIZA TREINAMENTO. PARA .89

A Associação Comer- tarío, mobilizando a elas
cíal e Indústrial da Mi- se para a luta pelos seus

cro e Pequena Empresa direitos. Teve participa-
. do Vale do Jtapocu (A- ção igualmente no en-
MEVI), com sede em Ja- centro estadual, realiza-
rarguã ao

-

Sul, junto c/ do em São Miguel do
as demais congêneres do Oeste'.
Estado e a FAMPESC, ti- Floriani observa que a

veram no ano passado Al\1EVl. através do seu

uma participação cons- escritório, prestou oríen
tante na Constituinte, pa- tação e assessoramento
rtl ver os direitos dos aos microempresários,
microempresárias rurais atendendo a 287 empre-
e urbanos assegurados, sários de diversos sete-
principalmente em rela-' res. As maiores dificul-

.

/ção a anistia e correção dades observadas foram
monetária. A avaliação a anistia, tributação do
é do presidente Paulo setor madeireiro e pro-
Ademir Floriani, adían blemas com o monítora
tando que este trabalho mento dos negócios, em

custou várias idas a Bra- vísta da inflação, que
sília, onde houveram atingiu patamares altís
reuniões com parlamen- símos.
tares, para que garan- A partir do segundo
tissem Os votos necessä- semestre, a entidade elas-
rios. sísta passou a contar cl
O CEAG/SC e a AME- o apoio jurídico do ad

VI, promoveram' em 88 vogado Lincoln Silveira,
curso pars micro e pe-' qus atende os '.associa-
quenos empresárias. so- dos com excelente des-
bre custos e adminístra- conto. O Presidente da
cão de pequenos negó- AMEVI deseja, para es-

cios, na área de treina- --te ano, promover novos

mento. e a entidade par- cursos e dar continuida-
.

ficipou de reuniões em de aos encontros e reu-

diveFsas regiões do Es' niões.

NOTA DE AGRADEC�ENTO
João Bastos, filhos, filhas, noras. genros e ne

tos Ida querida .E!, sempre lembrada

Tereza MoreUi Bastos
ainda profundamente consternada com o seu
falecimento, ocorrido dia 06.01.89, aos 66 anos

de idade, agradecem a todos os parentes, amí
gos, vizinhos é pessoas de suas relações, aos

que enviar am flores, coroas e telegramas e que
acompanharam o sepultamento no Cemitérip
Municípaí de Jaraguä do Sul. Agradecem igual
mente aos Padres da Congregação do S�grado
Coraç'ão de Jesus e aos que, de uma. forma OU

de outra se associaram a dar da família e aos

que compareceram a missa de sétimo dia. man
dada celebrar na sexta-feira, dia 13, na Igreja
Matriz São Sebastião.

Jaraguá do Sul, 14 de janeiro de 1989

Ora. Scheila M. N. Henriques Anjo
DOROLOGIA CLtNICA

Tratamento de dores crênícas (dores
do "Cãneer" r lombalgias, enxaquecas ... l,
acupuntura apllcada a dor-.

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

Defenda o seu patrímômío contra sinistros, pre-
venindo·se. Estamos es suas ordensl

Exlinbrás
Comércio e recarga de extintores em geral

Rua Joínvilla n.? 2.176 - Fone. 72-182t?
Jaraguá do Sul/SC.

Waller Luiz R,ibeiru
Alexandre Oellaghlstina Barbosa

ADVOGAOOS
Rua João Marcatto n9 13, 29 andar - sak; 206,
Fone 72-2875 _ Edifício Domingos Ch.odiní
Jaraguá da Sul-SC.

:11.- ....._�E_j,_'AII_E_·_R_OI_F...E,.;,;:;L_·D_E_AL_it_iN_ID__RUA JOINVILLE, 1838 • .iARAGUA DO SUL· sc
FONE: (04731 72�

Persianas horizontais e: verticais,
box para banhetron,

di visões, toldos, portas santonadas, esquadrias
e cercas em alurnrrinl0.

.

Consulte-nosl Fone 72�(t995

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts,
.

bermudas e cordas.

Em frente à fábrl�, - Amplo estacionamento.

Posto de Vendas Marcatlo

IIiIERIMOVEIS
Intermediária de
Imóveis ttda.

R. João Píccolí, 10-4 - fone 1�2111- Jaraguá do Sul

_ CRECI 643-J.
'

- IMÓVE,Is A VENDA

.1 casa em alvenaria com 160m2, RU\3. Equador.
. 1 casa em alvenaria, 250m2, R. Campo Alegre.
·1 casa com 180m2, R. Donald Gehring, n? 50.
.1 terreno na Ilha da Figueira, px da Igreja.
.1 terreno, 10.000m2, na BR-280, px- Weg Quí-

mica.

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS DA SEMANA

Klute o Passado Condena (aventura)
Seção Especial de Justiça (drama)
Dup1a do Barulao (comédia)
O Poder da Justiça (polícíal]
Uma Estranhá Paixão [romance)
Sindrome de Omega (aventura)
My Beautífuí Laundrette (dramaj
Feliz Ano Velho (drama]
Uma Janela para o Amor (drama)
Sérgio Mendes/Roberta Flack (show)
Ironweed (dremaj
Uma Escola muíto Louca (comédia)
Terror no. Deserto (aventura)
Assim Nascem os Heróis (Guerra)
007 Contra Octo Pussy (aventura)

ÜPPU'S VIDEOMANIA SEM PIRATARIA

Vivência Hosp.ltalar
(2a. �te)

Quando se abordam
aspectos de saúde em

. nossa terra há necessida
de de se retroceder no

espaço, ainda ao tempo
em que na condição de
distrito de Joinville.
Desde que nos demos

por gente procuramos
também cuidar do bem
estar, neste incluída a

saúde.
É verdade que as ne

cessídades i�obdg�lVam a

ímprovísações. Corno
com dona Antônia, mu

lher maravilhosa e que
hoje lá do Céu nos con

templa como terráqueos
em busca de soluções
com seu nome pregado
numa placa de rua, pelo
muito de .bem que dís
tríbuíu entre pretos e

brancos. "Nega Anto
nía". faz muitos anos,

encontrava-se num ca

navial lá pelos lados de
João Pessoa -

no dizer
de Mestre Silva - Um dia
fol picada de serpente
venenosa e, na falta de
recursos salvadores mais
próximos, fni levada' em
cima de uma carroça a

'f:é Joinville, há 40 qui
lômetros de distância.
Resistiu ao letal .veneno
da peçonhenta; mas teve
ampuêada uma de suas

pernas. Não obstante,
gerou muitos filhos, dei
xou outros tantos de ne

tos e era a benzedeira
com que J\iraguá do Sul
já contou. E como aju:
doul

o 11M) PACIENTE DO 813
. .de médicos que vinham
periodicamente à cidade,
de Joínville . OU Blume
nau, das cas-as de saúde
do dr')' Fritz Weíss. no

prédio do a,tua'l Novo Ho
tel, na esquina da Artur

,

Müller com �pitäc�o
Pessoa, depojs do dr.
Álvaro Batalha e do dr.
Waldemíro . Mezurechen,
no prédio já demolido
junto à cabeceira da atu
al ponte Abdon Batista,
ao lado do prédio! do
Bradesco. do . hospital
construído em 1929 com

o entusíäsmo da Socie
dade Chauffers ríe Jara-
guá que se transformou
no Hospital Jaragué e,

maijs recentemente o

Hospital e Maternidade
São José e Os consultórios'
daquela época tão im-

"

portante psra Jaraguá
do Sul, revezando-se na

restauração da saúde dos
seus moradores, médicos
já mencíonadoe e dos
que nos acorrem no ins"
tante. como os drs. Go
dofredo . Lutz Lucce, Re
nato Walter, Benno
Knudsen, Wolff, Brich
Kaufmann. Alexandre
Otsa. Fernando A.
Springmann e :Jioão Bi)'
ron. profissionais hu
manos que estavam
e estão à· disposi
ção da sempre crescente
população, alguns deles
tranformando-se em ver:

dadeiros médicos íamí
liares.

Hoj.e cresceu muito o

número de médicos em

nosso meío. competentes
e de .muítas especíalida
des, que já não dá maís
para contar nos 'dedos
os seu nomes, mas que
aparecem nos anúncios
dos vários periódicos que.
circulam na cidade e

procedem dos mais a-

diantados centros roê-
dícos do Pais.

.

Aos novos médicos
deve;se oportunamente
dar maior espaço, mos-

. trando a contribuição.
de cada um no grande
círculo de profissionais
que "também se dedicam
e acodem na dor e

'

no

perigo, salv:ando . vidas
i�el"iiclitanit'es, que. orien
tam para a profilaxia
das doenças evitáveis,
para à melhor nutrição,
pare a. proteção à ma
ternidade e à ínfâncía,
pera a melhor higiene
urbana e rural. resol
vendo problemas e'moéib
cionais que repercutem
no

, organísm., sob a ror
mame de doenças Iísírns.

São os profissionais
que formam o grande
corpo clínico da cidade
como garantidores da
tranqüilidade e da,

.

es

perança, principalmente
da ESPERANÇA. Ma
nuel Bandeira, quando
escrevía o seu "Estrela
da Vida Inteira"

.

fala
d'8.

.

esperança:
,,'
- Ah,

como dói viver quando
falta a esperança!" Ê
a dor, a doença. a per
turbação da saúde, h

sensação desagradäval, .

variável em intensida
de e em extensão da
localização, produzida
pela estímulàção de ter
m1na,ções' especíaltadas .

em sU'a recepção.
Dom Francisco de Me

lo, certa vez manifestou
se quando convidado e

se pronunciar sobre a
dor: "

- Ninguém pade
ce tanto incômodo, que
se puser os olhos no que
outros padecem, lhe fal
te raz.ão para suportar
o qUe padece.
Pe, Antonio Vieira, pro

.

curando respostas a se

gunda 'das três virtudes
.telogaís. simbolizada
por uma âncora, teria se

manifestado: "
- .A

maís fiel de todas as

companheiras da alma
é a esperança".
Com esta esperança

que viveu o paciente (im)
paciente do 8B a sua vi
vência hospitalar.

.

(continua)

A saúde sempre era

olhada como p�ioridade
e os "facultativos" que
aqui se estabeleceram
corresponderam ao seu

juramento, escrúpulo e

zelo, muitas vezes em

excesso, dando tranquill
dade á comunidade 'in
teriorana pela

'

presença

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

Tubos de Polietlleno (lUaDguelra preta). .

'Fábric&: Rua Joinv1lle, 1016 _ Fone 72·1101
Escritório: ,Rua CeI. Procópio Gomes. 99

F�qe 111-0066 _ Jaragua do Sul _ SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UA História de nossa lea� DI� pode ,ficar IÓ Da saudade"•
O Passado só é ImportlUlte lse o seu tempo foi bem empregado •

. ,

spezia & eia.· Lida.
SEDARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para .. construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua Joio Januérío Ayroso, 7"2 .. Jaraguá Es

; ,querdo _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC,

....

Barão de ltapeco
�._.._,.....,.""'_ '.,/_.

• •• HA 70 ANOS dOlqrQso alguém ser homenageado�. Em 1919, como atualmente, em dessa maneíral •.

1989, a preocupação do brasíleírq se •••. HÁ 30 ANOS
(Java também com a dívida externa - Em 1959,' o íncídenta entre o

dos País, hoje não se sabendo até a ,pr�f�i:to e o [ornalísta se atríbuíu a

quantas andam.Qs no mundo des bi -

uma mensagem tida como provoca
lhões de dólares. -Mas em 1919, uma r;:ão comunísta na imprensa local, o

mensagem do Presidente dirigida ao
.

que nÍãQ deixa de set uma respeitá
Congresso Nacional, afirmava que a, Y�l opiniião d� quem a emite como,
dívída externa do Brasil andava pe- por'exemplo, 29 anos depois, em

los 3 milhões, e meio de contos de 1988 quando um oandídat-,
'

a verea-
réis ou mais precisamente , .. ' ...".. dor pedessísta não logrando �l�ger-
3.51:>.647$000, o qu,e dividido pela se, depois das eleições, num bar pú•
população da época dava para cada blíco. acusou o jornalista de esquer-
brasileiro a quantia de 142$670. dista, de íacultar a todos· os partidos
I- O dr. Abdon Baptista, nascido a sua opinião e publicidade. eleito

em Salvador, em 30 de julho de 185t. ral; Comunista ou esquerdíste- não
formado em medicina' veio -para São mteressa a cor partidária dos : indiví
Francisco do Sul, transferinde-sn mais duos na grande árvore da passarada
tarde para Joinville, onde não só se onde todos devem-se acomodar, mas
envolveu em política como também vale 'a intenção de Iter t�ntado algu-
-se dedicava. à indústria e ao comér- ma coisa nesse sentido. Uma mensa
cio, não se descuidando dos necessí: gern contida num convíts dos for
tados, aos quais atendia muitas ve- mandos da PURJ ensina ,a assimilar
zes gratuitamente, formando uma essa idéia: "Se não houver frutos, ;

clientela que alcançava Hansa-Hum- valeu a beleza das flores: . Se . não
boldt, Jaraguá, Bananal � toda a re- houver flores, valeu a sombra das to
gião do Rio Itapocu. lhas; Se não houver folhas. :valeu a

inteIliçã.o da semente" .

.... HA 20 ANOS
- Em 1969, no, mês, de janeiro

Zílda Inês Oselame e o .dr , Alfredo
Guenth,er,' cirurgi/ão

.

dentíuta reauze-:
vam o seu sonho de casar-ae- compa: ;
recendo' à Igreja Matriz de São Se- :
bastião, cercados de familiares. tes-]
temunhas, amigos e conv.dac'os. re- \
cepcícnendo a todos no Clube A-,

Uético Baependí, viajando,' ap��s em'

lua de mel. Vinte anos, hein? I
-'-

.

F\1ulo -Konder Bornhausen re

cebia o, título de "Cidadão Honórã:
río", pela Câmara Municipal, .ele' di
retor da Certetra de Crédito Gtfral
do Banco do Brasil' S, A., por _oca
sião do 10.9 ano da Instalação da._A
gêncía em Jaraguã do Sul. O Vere�:
dar Hans Gerhard Mayer saudava
o cidadão .honorãrío, em nome da Cê
mam . Um almoço comemorativo, por
adesão, era oferecido no Clube Atlé�
tico Baependí. quando'. usavam da pa
lavra os srs. Eggon João da Silva,
João Lúcio da Costa, Preso da Câ
mara, Heliodoro Franzóí, Juiz de Di
reito da Comarca, Otair Becker. pref,
de S. Bento do Sul, Lauro Zimmer
mann, em nome do leg., executivo ,e
pres. da Assac. de Arroz de Sta.
Catarina, Victor Bauer, pref. muni
cipal, e o dr. Paulo Konder Bornhau-

E HORA DE BRILHAR

Lanznaster
Jóias. relógios, alianças �

presentes finos é com a neva
LANZNASTER

Marechal Deodoro, 391 _ Jarazuá do Sul.

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

As melhores pedras naturais para sua casa.
Pedras p/písos, piscinas, paredes e

revestimento em geral.
Rua Ottokar Doerffel, 1.951 _. Trevo BR-101

Fone 22-8956 - Joinville.

RONDANASUIA

•.. HA 40 ANOS
- Em 1949, a imprensa publicava

es leis n.? 28 e 29, ambas de ·29 de
dezembro de 1948, promulgadae pela
Mesa da Câmara de Vereadores, a

primeira denominando de "Praça 29
de Outubro" a Praça Tenente Leoni
das Cabral Herbster, hoje Praça do
Exp�icionário, e a segunda que der
nomína de "Avenida Angelo Píaze
Ia" a atual Avenida Getúlio Vargas,
leis que o prefeito ,�aldem�r Grub
ba deixava de sancionar no tempo
previsto pela Lei Orgânica dos Muni
cípíos do Estado de. Santa Catarina.
Vale lembrar que o executivo e o
Iegisl�fivo adotàvam orlentapões di
ferentes e, mesmo sancionadas pela
vontade da maiória �os representan
tes do povo, foram leis nunca obede
cidas pela população a que destina
das. Neste. País inúmeras leis sim
plesmente \ existem no papel, por
qUe não são executadas. Anos maís
tarde, aqui, a Câmara adotou novo
entendimento, de numerar a� vias e
e logradouros públicos, primeiro pa
ra prevenir revanchísmo e, segundo,
para facilitar aos não jaraguaenses! .

o endereçamento de ruas cam nomes
,de difícil grafia de origem alemã,
po�onesa. hÚIigam e outrós, nomes
alienígenas. AgOl�a ocorre apenas
que os legisladores se entregam à

. nominação das vias públicas (permi
tido e o executivo a quem cabe
,confeccionar as placas não as exe-
cuta como determina. a lei, Sim:
plesmente por que não lêem as leis
sobre a matéria. Leis qUe nI�o são
obedecidas, parciah�lente. Il pior. Al
gumas ruas numeradas são nomina
dfis é, 'tempos depois transferem. no
maior, caradurismo os homenageados
.geralmente falecidos) pOr outos ou
os transf�Tem pal'a outras vias" »:Uma:
perfeita confusão administre.tiva. E

· CONCESSIONÁRIA HONDA DA kEGIÄO. CO-'I
MERCIO DE MOTOS, ASSISTBNCIA TECNICA

E BOtITIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI

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

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.
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sen.
.

. .. HÁ 10 ANOS
- Na 1�. Prova (la Integração

do Vale do Itapocu, o atl'éta José
Augusto Caglioni, repres'entando, o
C. A· Baependi era o grande vence

dor, a,ssegurando a sua participação
n� Prova 1 ,t �acional de S�o Sw

��aulo., �um! grupo de

,�hos e estrangeiros,
'hor classificados fo-

ram:' 7. <? lugâ,r,,· Eloi Rodrigj,Qes
Schieder; 9. Q ...... Alu'IZio Araujo; Úl.Q i
'_ J@séMaria Nunes: '(�lorianÓ.Ró1",:.ls-.SC).

•• -,� ;.)0"" .--;"'"::
- �: ••••.•

.
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rente, . . Brasil' 'com

DEUS! Por favor, Senhor,
se não puder os <lois,
que, pelo menos haja
DEUS, j:Alra você, para

todos;" para
-

mim'; ;';'- Sãõ
'

os votos .do dr. Carlí-"
nhos, neste" Natal de
1988".

Felicitações de Hatal e III' Hova
Júnior; dr. Luiz de Sou
za e sta.,

"

Rii;; Senta
Pua B .: C.; Hoteis Pri
mus SIA ., S. Lourenço
MG; Dra .. Jandira· G.

Aloízo-Ctíba.: Confec
ções Suely Ltda , ; Gumz

. Irmãos SIA. ; . SOMA
Clube de Seguros; dr.
Adhemar Grubba, Del.
Reg. ,de Polícia de Ja
raguã: dr. Irineu Rubi
ní, Fpolís: Irmão Atíco
Rubiní, Ctíba.j dr. Abe
lardo F . Montenegro,
Fortaleza-CE; Paulo Ade'
mir Tloriani; dr. Anto
nio Schmidt, Blau. ;
SUPERC.oR; ,Noticioso
do CoI. Marista Santa
M\1ria, Ctiba.; Pref. Al
do Romeu Pasold. de
Schroeder; dr; João Me
nonça e Lucélia, de Ita
perunaRl: SENAI de
Jaraguá: Cra.. T. Janér;
XEROX; ROGER Agen
c�amento e Representa
coes: Holando Gonçalves
e Família; Hosp. e Mat.
São José; o Príncipe D.
Luiz de Orleens e Bra
gança e é'. Juventude
Monárquica 'do" Brasil,
Monárquica do Brasil;
Domingo e Eny Stamati.
de Buenos Aires, Ar
genthia e �-:eorge e Cla
ra Wedekin.j Rosen, de
Cíncinnatí, Chio, USA.
Segue, 'como 'prometido,
a tradUÍ:;.ão da mensagem
no início desta relação:
Desejo qus no próximc
ano haja um novo Bra'
silo . . Sem' violênCl;:;',
sem sequestros, sem dIO
gas. .

. Um Brasil dUe'

Recebemos, agradecemos .A)lI;VAll; Dep.· Es{. A

e retribuímos cordial- demar Duwe: Transp.
mente as seguíntes men-

.

rvt:ercúrie;: Centro ,Edu�

sagens de Natal e Ano cecíonal Evangélico, pe
Novo: Carlos Moacyr Fa- lo dir. Arrtönto Paulo;
ria Souto, que nos envili, Centro de 'Atividades do
um cartão, em Latim, con-' SESI; Wilmar Dallahonhl:
cebído nos seguintes' Malhas Malwee S.A.;
termos: "Cupere annus Neuto Fausto de Conto,

sequens /. habere novus S e c r. ' .Agrícultnre:
Brasilía . .. 1 Sine Vi<F Transparaná; 'SENkC de .

lentías. I Sine Seques- Jaraguá; Luiz C. S. Oar-
tres, 1 Sine res pravus. . . cíe: Senador Dirceu Car-
I Díssímílís Brasilis ,I neíro: dr ..P. Pery Mas
Brasílís cum DEUS! I carenhas. SP;" 19a. D-
Ouaesu, dii, ./ duo non CRE; Assessoria de Co-

possís. 1 qui, I saltem I " munícação Social da
hebere DEUS, 1 per tíbi. TELESC; Pereira de Sou
I per omnes. I per mí- za; CDL de Ja-reguá; De-
hi. .. / Sum hoc v:d,lo vanir Danna: Fundação
dr. Carlinhos híc Nata- Educacional Regional
lis 1988". No fiml desta Jeraguaense: Assessoríe
relação daremos a tra- de Imprensa Kohlbach.
dujção feita pelo próprio Seara Industríal ' SIA. ;
dr. Carlinhos; Dario Ma- ,AslS0ciação dos Advoga
der e Nair, Baln , Cam- dos de Jaraguá do Sul,
boríu: Les Meridíen Bré: pelos advogados nele
síl - S. Paulo; Osmar mencionados: Cerealista
e Ilse Duarte, Jville; Jor- Urbano; Engetee Imo
nal de Hansa; Luiz Fer- biltária; Pe , Alvino Bor
reíra Lima, Ag. Planalr tolíní. P. Alegre; dr. Se-
ta; E..'mpresa PRSC de bastião Bonassís de AI-
Comunicação: Deputado buquerque: Fpolís: Preí ,

Estadual Francisco Mas- Zeferino Kuklinski, de
tella; Dep. Est. Va.nio, Massaranduba: Rede Fe
de Oliveira: Egon e Ro mjnína de Combate ao

se Ehmke, Rio; .Valmíra Câncer de Jaraguä: Fun
e 'Alfons Schneider, cíonãnos. da GPNS; Sin-
Fpolis.; Edu a r 'd o dicato dos Jornalistas
Schmidt; \VEG SIA.; Protissíonais de S. Cata-
Dep. Comunicação: Ger- riria: Enio e Mayerly
hard Georg Herrmann, Prossarn Paixão, Juiz de

Corupá; Dep. Fed. Ivo Föra: Therezinha E. O.
Vanderlinde, Confecções de Souza, Fpolis.; Au'
Míveste Ltda.; Despa- gusto' Carlos Mong'Ui-
chante Lessmann; Gru-' IhQtti. Fpoiis. ; Alvim
po .Ibema; Malhas Dal- Seidel,e F�mília, C0Iupá;
celis; Pe. Felipe SCJ; Altevir Antonio f1ogd)�a

Chalé...
IMOBWARIA E

REPRESENTAC;OES LTDA.
Rua Reíaeldo Rau 61 _ Fones 72-1390 e 72-2321

COlllpra
Venda

Troca

Alu(iJa
AQUI, SEMPRE o MELHOR NEOOclo

COM TERRENOS, CASAS, APARTAMENTOS,
ÁREAS INDUSTRIAlS, AREAS COMERCIAIS,
CHACARAS E TELEFONES.

.

o Ouatra · Meia · CiRca
BOLETIM DO CLUBE
Todo Rotary Club deve contar com um boletim.
F dever' de sua comissão supervisar tal publi
cação regular . O boletim, deve estimular o irr'

teresse. melhorar a freqüência, anunciar o pro
grama da reunião seguinte, quando semanal, dar
noticias sobre a reunião anterior, promover o

companheirismo.' colaborar na ínstruçã-, rotária
de todos es sócios, dar notícias sobre o clube,
sócios e sobre o programa mundial'do Rotary,
A comissão deve desincumbir-se das respon
sabilídades a ela delegadas no Regimento In
terno Recomendado pal\1 o Clube e cuidar de

lIualquer Dssuiüo adicional que lhe for atribui
do pelo' presidente ou conselho diretor do clu

be, O formato do boletim não deve ser modifica
do sem élprovação prévia do conselho diretor.

�ELAÇOES PÚBLICAS
" Poas relações públicas são vi1\:\is ao sucesso do
clube e constituem uma das mais importantes
responsabilidades de seu presidente. Rela;ções
públicas eficazes ajudam a cri\il.r uma imagem
positiva r.b clube, além de servir como treina�

.

mento báSICO em boas relações humana!lo, que,
�ssjm, serve como instrumento educacional. Ca
da clube d.,we avaliar o que pode fazer para a

tender meihor a essas necessidades como mem

l:ro ativo d\1 comunidade. Para isso é necessário
('omunica�ão e interação. A preocupação do Ro

létry pelo povo, e não pela política, tem sido

t,Jm fator ,preponderante para seu sucesso e

crescimento no mundo inteiro.
(Da' Comissão de Relações Públi-
Ns do Distrito

,

465; ANo 1988/98)

,Imérica ·Latina Campanh'ia, de ,Seguros
Fundada em 1887

Há "mais de um século:
Nosso prêmio é sua confiança

RESIDENCI.NL 'TOTAL
.o seguro total da sua residência.
Treze coberturas em uma SÓ apólice, garantem os riscos de incêndio, ,

tumultos. desmoronamento, roubo, vendaval, desentulho. responsabili'
'dad.e ,civil, aluguel, despesas com mudança, dinheir9, despesas extra

or�marias, e air.ca morte, invalidez e assistência médica ,causados por
aCIdente a05 seus empregados domésticos.
Con!!ulte nosso representante: '

C·orretara de Seguros A. Garcia Lida.
R. Exp. Gumercindo da Silva, 90 19 andar - sala 02 Fone: 72-1788

o respeitomútuo 6 o cainiDho d��entendimento e da ,bQsca de conquistas comUDS.
Vamos t:onstlilire preservar a nossa Jaragu4 d:C? �. JJ)IÜS hwnana e acoJbedora. .

A Weg_tem otgiaJbo do desempenho de seus colaboradores e do traba1ho da genfe,oi'deira cID
Jaraguá do S1U. Por� ajuda.hospitais. ·creches. entidädes filantr6piCas. co1aberando ...
que a cidademantenha suas tradi!;õeS-:

.

".
�. ," .>'...

•

� .tf.�'
.

.

Iij.
� j

.,
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lulli ,al rel.r.lllr a CMf
.

e ,rORlI,er os Jogos Ibertos de Ç,orlpA
�'.Q prefeito Ernesto Fe" terá condições .de co- dos". disparou o prefei· ,

{.te �Bluhk, de Corupá, brar trabalho, além" -de to, que adiantou apoio. FÓRMULA - 1 VAI COMEÇAR EM ' 16 ,MARÇO
I\t'verá encaminhar à Câ· facilitar, a. promoção <lo a Liga Corupaense de ' .

,
'

�al1i de Vereadores, pro- desporto em Corupá. Desportos, financeiro, O automobtlísmo, especialmente, a Fórmula 1,

J�to-de-l'ei transíormando A Coordenadoria fun- mensal, após aprovação é Ufa esporte que a cada ano entusíasma os brasi-

ii' Comissão Municipal de oíonarä em dependêncí: da Câmara, "dando-lhe leíros, pelas conquistas de seus pilotos. Afinal, em

-:á$pórtes em Coordena- as de.s antlgcs instala' condições de realízar 16 anos:
,
foram seis títulos mundiais conquistados

ttoria Munícipal de Es- ções do Hospital Muni- bons campeonatos, CQ- pelo Brasil: 1972 e 74 com Emerson Fittipaldi: em

Portes" com o que vin- cipal Jesus de Nazare. mo tínhamos outrora", 81, 83 e 87 com Nélson Piquet; e em 88 com Ayrton
cliiiará o coordenador à desativado em 1 9 7- j Senna, o que faz com que o País se sobressaía co-

àSftutura da Prefeitura, quando. prefeito Oto Er� IllIrO '''": Rei- ,em mO. o que maís títulos possuí na Fórmula 1.

6�' .que não. ocorre com nesto Webe, que sei-A Pare a temporada, qus apresenta como noví-

"ci: CME, onde a diretoria totalmente reform.�do pe- G
- - dade a. vül(ta do motor aspírado, a confiança da con-

iifest\1 serviços, ao muni- Ia a,tual adnumstraçê». uaramlrlm quísta de maís vitórias nas pistas é reforçada ,p�la
'�:J.piü, de forma relevan- para abrigar; dém da participação. de maís Um piloto, além de Senna, .Pí

,

t�, sem remuneração. C�E, o. Departemento de A ta. Festa Municipal quet e'Mauricio Gugelmin (este, catarínense nasci-

'i}unk considera que com Saude e Bem-Esta- So· de Tiro-Reí de Guarami do. em Joínválle): Roberto. Pup., Moreno, que em

,llm 'cüürdenadür, Iuncio- cial, Departamento de E- rim, que imciou-sa no
1988 se sagrou campeão. intercontinental de Fórmu-

'näriü' do Município. se ducação, Departamento dia 20 de novembro do la 3000. na Inglaterra.'
"

"

de Agricultura, Inc.lústri- ano passado, terá rieste O calendário de 89 marca 16 Grandes Prêmios:,

, O' P I C' O S a e Comércio, Acaresc e domingo, dia 15, a te-r- Mar�o, 16 - Brasil (Jacarepaguã]: Abril, 23 :- Sim'
• • •• • • Cídasc. ceira rodada, nas depeno Maríno: Maio, '1 - Mônaco. e día 28, no México;

dêncías da Sociedade Ca- Junho, 11 - no Canadá e dia 18t nos Estados Uni"

tarínense, de Brüderthal, dos; Julho, 9 - França, dia 16 - na Inglaterra ,e,

Participam da competi.
dia 30-7 - na Alemanha; Agosto, 13 - na Hungria

çãü as Sociedades Diana, e dia 27 - na Bélgica; Setembro, 10 ---, na Itália e

OurQ Verde, Catarinense dia 24, ,,- em Portugal; OutubrO, 01' - na Espanha e

e Comercial e em cada
dia 22, no Japão. E, fínalmente.. dia 5 de novembro,

rodada é conferido um
na Austrália. i.

troféu para a, Sociedade
oampeã (maíor sorria de
pontos dos dez melho
res atiradores) e tam
bém um troféu ao ati
rador de maior sorna de
püntos.
Em junho o festi\fdl

de tiro sera ��ncerrac'(),
com a consagraçã'O do
Rei Municipal e premia.
ção a üutros destaques
individual e coletiva
mente. A rcdada de fe
vereiro, dia 19, ne. so

ciedade Diema. A la.
Festa de' Tiro-Rei de Gua ..

ramlflm será encerrada
com um baIie, no dia 26'
àe agosto.

.....�.-

:11 - M\1is de doís mil a-

A tIetas entre dependentes
!� � funcionários do. Banco

�ü Brasil estarão. reuni
� dO.s' em Rio. do. Sul, par
I iicipändü da 20a. JüT"

J ª�da -

Esportiva Caterr

� fle.nse de AABBs. O e·

� vénto. anualmente reali

� �dO, iniciará no dia 22

�, d�(marçü, encerrando no
� 9M, 25. O encontrQ reü

ij: n.ir� 47 AABBs das 61 e

,�: �istêntes, em disputa de
� 15 'modalidades No. ano

� �àssadü, a 19a. JECJ\
� fÓi realizada em Jara�ua
Fc do. Sul, com inteiro
2 Jar'aguá;1\ sucesso.

l,'i\" sediüü também üs jügos
1; classificatórios, que reu-

li. íúu' -as > AABBs da região
li Nörte do. E'stado.
It I '.

.

"i

�'
,

-' À. SOciedade Re.
� treatlva Alvorada, de
'"

� Rio Cerro 1'1, que além
,- 'aas atividades sociais
:
,i' atua no esporte, através
(' do iulebol de campo e

i, () bolão, realizou assem·

i, bléia no domingo" para a
, eleição da,nova diretoria.

Após dez anos na pre
'sidência. Gerhard Schün
ke entrego\t a presidên
cia'para Raimundo Rahn,

que tem como vice Wil-
.l-:

i: fredo 'Ga.edke.
r

- O prefeito Ivo Ko-

nell deverá manter os

J campeonatos populares,
J\ como o varzeano e o

::j pel\idão, pelo sucesso e

� pelo baixo custo e envol
.' vimentü de centenas de
;'. atletas sem vínculos a

\; entidades üficiais., '

'A
'�"",,�e1'�Ç.tatjv,as é em rela·
___Jgção as demais, moda
'"

"lfd'ddes,
--

que o. próprio
, assessoL' de esporte, cul

tura e turismo; Baldui

no Raulinü, deverá tra

tar com o prefe-l,to, Raul

Rodrigues ,deverá conti-

.' nuar na Divisão de Es
.:. -_" poTté�.

'

Desportista, ex-presi
dente cm CME e da Liga
Corupaenss . de Desp )r
tos, Ernesto Felipe Blunk
pretende incrementar f)

esporte em Cürupá, den
tro dos recursos íinan
cetros, humanos e ma
teriais disponíveis. O

prefeito, em contacto cl
a edítoría de esportes
do Correío do Povo, dis
se que tem planos para
realizar OS Jogos Jügos
Abertos Munkipais, em

todas e.s modalidades, en ..

tre as quais a bocha, bo
lão., basquetebol, voli
boI, tiro, futebol de
campo., futebol de salão,
além de outras.

'

"Vamüs despertar o

corupaense, opürfunizan
do a prãtica desportiv'a
para tüdos indistinta
mente, não apenas para
uma elite de privilegia-

Liga divulga o , relatório:
A Liga Jaraguaense de Divisão. de Juniores, com

Futebül divulgou, junto Cruz de Malta e Botafo-
cOm o cp_lendário de 89, gü campeão e vice, fe-

o relatório do Departa- cebendo OS troféus ofere-
mento Técnico das prü- eidos pela Itapemirim,
moções re\llizadas na foram anotados 139 gols,
temporada passada. No com 103 cartões amare

Campeünato da la. Divi- l'Os e 6 verm�lhos. Arti-
são, Trüféu Ivo KünelL llJ,eiro foi F'aulo Gadotti
vencido pelo Botafogo (Botafogü) com 16 gols e

e COm o Malvice vice- !loleiro menos vazado
campeão, foram anüta-

-

I�io Imroth (Cruz de
dos 152 gols, sendo ,J'S Malta), com 8 gols. o
pelo. Cruz de Maltá, 38 Campe'Onatü de tvetera
pelo BotéJJlogo, América nos, que homena,.geou a

12, M\ihrjce 17, Estrella Lídio Schiochet e Nor-
9, Âvaí 17, Alvorada 11 berto Gaulke, teve no

e Grêmio. GarihaJdi ,13 Botafügo ° campeão e nO
güls. Djalma (B<;>.tafogo) Cruz 'de ;Malta o' vi,ce-
füi o goleir:() menos )I.:a- �mpeão. ClÓvis (Rio
zadü - hão .'tö'mou

, "gbl Mülha) com 3' gols e

e o artilheir'O foi,'hüzi- Maudir (Beira Rio) com

nho Spézia, ,também do 10 gols, foram, respecti-
Botafogo, COm 11 gbls. vamente, Os goleirps e

Foram 6 cartõ;es vetlne- artilheiros do certame.
lhos e 112 \imãrelos ,(lis- , Neste certame semor,
tribuídüs. anotou-se 170 güls, cüm
Nô Cämpeónato da'''la: : 6 expulsões 11, cartões a.., ,I

JOGUJNllOS ABERTOS TERÃO MUDANÇAS
O Judô masculino e o. tênis de campo masculino e

f�minino serão. incluídos rios próximos joguínhog A
bertos' q/ serão disputados em novembro. deste ano. No
atletisll?-o haverá. mais provas e os atletas. inscritos PO"
derão cümpetir em duas müd\llidades apenas, poden'
do 'Optar por Uma terceira desde que seja xadrez oU

ginástica. Essas decisões foram tümadas em recente
reunião na COD entre a equipe técnica e supervisüres
regionajs. Ficüu decidido., igu\llmente, que atletas a

partir dos 10 anüs já püderãü participar do. torneio
A COD determinüu ainda a inscriç,ãü de um mínimo
de três municípios em cada müdalidade para ,que
existam cümpet�ções. '

O sistêma de disputa dos Joguinhos também foi
alterado. Das finais participarão 12 cidades que- serão
divididas em três chaves de quatro. Mais partidas
nos esportes coletivos serão realizadas, e pIara a

a decisão deVém se classificar seis municípios.

técnico da temporada passada
marelos. o Bütafogo mar-,
cou 17 güls, Beira Rio. 22,
Alvorada 17,' Am:[
zade '2Ö, Rio Molha 22,
Floresta 16, Cruz de
Malta 29 e PaI.aná 17

gols. No Campeonato. de
Juniores, nominado a

cima, participaram o.

Cruz de Malta, Bütafügo,
Amé:t'ilc·a, Mal'vice, Es
treHa, Avaí, Alvorada
e Garibaldi.
A OF realizüu ainda,

em 88, o Campeonato da
2a. Divisão, vencido pe
lo Grêmio Garibaldi. com
'.1 Ponte Preta vice-cam

peã:. Um total de 72 �ms
foram marcados, ,�
.11 cartões vermel.hós

c

e
53 cartões amarelos. Ed
son Koch' (Garibaldi),
com 6 güls foi, o ,arti
lheiro e o. goleiro menos

vazado foi I) da Amizade.
O Oaribaldi, que 'ficOU
com", o' ITüfe,u Fb.gaça�

Schuster, marcou 20 gols,
Ponte Preta 15, .Riü da
Luz' 7, Aliança 4, Guara
ni 9, Amizade 9 e JoãJ
Pessoa üitü gols,
No Campeonato de

Aspirantes, do qual p'ar"
ticiparam as mesmas e-

'quipes da segundona,
d;�sputandü o; T:.;ojféu
Werner Schuster, foi
campeã a Amizade (Gua
ramirim) e . vice a Soco
Jdão Pess'Oa.'Célio Lange
(João Pessoa) com -7 gols
foi o. artilheiro e o golei
ro menos vazado. per-
:,tence aO. Ponte ,Preta.

,V.rn total de 65 ,golS fo-
,

,;i\� anotados, com 7 eX"
,

P,ulsõ€g e 24 cartões" ::.-

marelos no decorrer clas
competições. "

A Liga dispÕe de .'19
árbitros e 5 represen�&:n
tes e desde 27 de outu
bro responde pelo Depár
talllgnt(),.. o ,SL ..,R-a1f.,..Màn-
ke.'

'"
-

;0-,' , :1, •.. , "''';'
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( Is anotações dê; rlavio José Vestibular inicia 'Ierça� Enf Jára.guá 'são 867' inscritos,

r

CA!'É SASSB
I

Energia com gosto de café.
� �

ta. Fá�e Verão - de 23 de ianeiro a *t.;fevereiro de 89. Local: Parlai
de�::;�j{arau·uá. Diversos, produtos da. reuião� "'Inscrições: Fone 72 - 0292.li

são do Vesttbuler alerta
que -nãe-�fiH:elet:ado�
atrasos e aconselha" aos
vestíbulandos

'

\l
"

chega-
rem- nos locais de pro
vas com meia hora ' de
antecedência.

'

,

Em Jareguã do Sul, as

'provas serão realizadas
no campus da FERJ e

a coordenadora do vesti
bular, Marisa Pradi Flo
ríaní, alerta os candí
cmtos para que, tragam
identidade e o cartão de
.ínscrrção; onde está
marcado o, grupo que
determína o local das
provas. No primeiro día,
os vestibulandos deverão
estar no local' às 7- horas,
pare receber as Instru:

ções,

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

Falia UDl, arfigo leina
Este cochilo, SI e que foi cochilo,

aconteceu rio apagar das luzes da ad
rriínístração passada ..
Com ,a promulgação da Constitui

cão Brasileira, o município passou
a contar com novas fontes de recei
ta, entre ela o imposto sobre a

Transmissão de Bens Imóveis.
E como precisaria haver leí apro

vada em 1988, para poder exigir o

imposto em 1989, a partir de 19 de

março, o chefe do executivo enca

minhou um projeto de lei, instituindo
o referido imposto, dando outras pro
'vidências.
A Secretaria de Adminístraçãn e

finanças, certamente, deve ter ela
borado o projeto que o submeteu ao

Prefeito, e este encaminhou' ao 'le
gislativn para díscusãn e aprovaçãc,
ou não. As diversas comissões de-
vem ter tomado conhecimento de
SUa tramitação, dando pareceres de
sua alçada e subiu ao plenário pára
discussão e vq�ção.

, Concluído ,e aprovado nas diversas

votações, déve ter vöftado às comís-
, sões, entre elas a que trata da redação
das leis.'
Ato contínuo foi o projeto conver

tido em Ieí para ser sancionado pelo
prefeito q/ a enviou à publicação, pu
blicação essa q/ se deu estranhamente
no jornal diário O ESTADO, de 21-12-
88, à p\lg. 24, de Florianópolis. Como
se não existisse aqui um jornal capaz
de publicá-la. Uma leí da importância
de que se reveste a que levou o n?
1.248/88, de 15 de dezembro de 1988,
o deveria ter sido publicada nos ór

gãos de imprensa locais, que é onde
deverá surtir os devidos efeitos e

ser cuprida integralmente.
E possível que o prazo para sua pu

blicação, que deveria ocorrer até 31

de dezembro/Sê, poderia não aconte
cer a tempo, em vísta a organização
das edições festivas dos jornais que
circulam no município.

. ,

Como se pode constatar pela exposi
ção acima, Um número de pessoas
entre em contato com um documento
qUe deve tramitar entre o executivo
e legíslatívo e responsabílídades re

manescem em cada uma delas e, assim
mesmo aconteceu o inesperado: â o

missão de um artigo na íeí que com

promete o seu .todo, porque incom

pleto o sentido que se dá, à norma le

gal.
Assim salvo se já providenciada a

correção, republícando-se a menciona
da leí. deverá ser dada \1 publicidade
no menor espaço de tampo. posto que,
pelo art. 22 da acima' mencionada leí
n? 1.248/88 "O Prefeito baíxarä, no

prazo de 30 dias, o regulamento da

presente lei",
Haverá alguém de perguntar, nesta

altura da nota. onde está faltando o

artigo e qual o seu' número.
,

Ora, 'meu caro Watson, no caso da
novela VALE TUDO' não se tez, tam
bém, segredo sobre quem' matou o

dete Roitmanê
, O Segredo aqui,' vem desde o dia

21 de dezembro de- 1988. O artigo
que não foi incluído foi o de número
ONZE (11). Se é que houve o tal art.
11. Mais parece um cochilo, pulando
do 10 para o iz.
Conviria a munícípalídade vir' a

público para explicar a 'estranha au

sência de um ARTIGO na nove lei.

Começará o novo prefeito �dminis
trando com transparêncâa que é:·o
que todos esperam. Mas que dá o

que pensar, lá iS'Sd dá!

Fritz Jaraguá -01/89.VOn
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