
dos. estando programa-
- das as construções em

Santa Luzia (próximo da

Frígumz) e no J.araguá
Esquerçl.o (fundos ES.tofa",
dos Jardim), obedecendo
o modelo padrão.
E em fevereiro, 9 pre

feito encaminhará à Cê
mara de Vereadores, pro
jeto buscando ,mtoriza
ção para pavimentar OS

estacionamentos dos Hos
pítaís .s. José e Jaraguá,
pare eliminar o pó e a

l�ma.

Jaráluá deverá contar em breve com -uma :UTI·\ßD:·-HI'sllltal-Sia>'Jlsé·
Jaraguá do Sul vai

contar, em brave, com
<ilha Unidade de Terapia
Íhtensiva (UTI), que se

fi instalada no Hospital
�o José, onde já existe
área física destinada p'a
ra tal finalidade. O Se
cretário Municipal de
Saúde, r». Amaro xr
menes Júnior, deve' a

,resentar na próxima se-

mana o orcamento. para
a implantação da Uni
dade, que terá a cOlabo
ração das empresas ,e

da prefeitura, dada a ne
cessídade imperiosa da
melhoria, a única em to
da a região.
O prefeito Ivo Konell

deseja a sua instaléll�
no menor espaço de tem
po possível. Na área

da saúde, o Ch�fe do :e
xecutívn informa que 'a

SUDS vem funcionando'
a contento em Jaraguá
do Sul e qus foram cre

denciados dois profissio
nais médicos, pera as

áreas de çardiologia, o

torrino e cirurgia vas
cular , O atendimento se
rá no Posto de Assistên
cia Médica do mAMPS,

G

,Ja,raguá do. Sul-Se, de 21 a 21.!Ja.neiro./1989 -:- Ano. 10 - N.\) 3.522 - NCz$ 0,20

Decresce o lúmero de casamentos em Jaraouá do Sul
,-

O jaraguaense está ca

sando menos. No ano

passado, em relação ao

ano anterior, foram rea

lizados oitenta casa

mentos a menos, quando
em períodos anteriores
mantinha uma ascendên
cia , Sinal dos tempos?
O Cartório do Registro
Civil anotou 496 casa-

mentos em 1988, centra
576 '(em 37), 514 (em
86), 504 (em 85), 508 (em
84) e 515 (em 1983). Os
nescímentos. no entanto,
aumentaram: 1.656, sen

do 867 meninos e 789
meninas Em relação a

87, foram 133 nascímen:
t0S a maís . O quadro é

Este: 1987 i1.523), 1986

Rodoviária ,e teatro em discussão'
o imóvel de 70

m2, adquirido no ano

passado para fins da

construção do Centro
, Cultural, deverá ter a

sUa finalidade alterada.
Foi o que decidiu o pri
meiro mandatário muni
cipal, pois considera que
existem outras priorida
des e que o' terreno po
deria ser utilizado pára
Um núcleo habitacional
ou numa transação de

permuta com outro, maís
central. para a constru
ção da nova rodoviária.
Esta questão foi levanta
da na quinta-feira, na

Associação Comercial,
durante encontro que
reuniu empresários, o

prefeito Ivo Konelí e se

cretários.
. A nove rodoviária, a

destinação do galpão
pré-moldado já adquiri
do e pago de 2. 100m2,

mil foram alguns dos assun

tos da pauta. Existe su

gestão de que seja im-
.

pl�ntado no Agropecuá
rio. Da'mesma forma a

construção do teatro da
SCAR, consorciado com o

passeio público, na rua

Jorge Czerníewícz. me

receu discussão, entre
outras questões.

(Última página).

(1. 471), 1985 (1. 498),
1984 (1. 448) ·e em 198::,

(1.529) nascimentos.

Os óbitos no ano pas
sado foram 358, dos quaís
215 do sexo masculíno e

143 do feminino. Foi mai
or do que em 1987 (314),
1986 (318), 1985 (264),
1984 (273j e 1983 (283) ..
As separações consen

suais regístradas no Car
tÓrio de Jaraguá do Sul
totalízaram 81, contra
66 em 1987. O número
de divórcios foi o mes

mo do que o ano ante
rior: 22.
O quadro, nos últimos

anos, apresenta: Separa
ções: 1987 (66), 1986 (92),
1985 (52), 1984 (42) e em
1983 (47). Dívôrcíos:
1987 (22), 1986 (2::"), 1985
(14), 1984 (14) e em 1983
(10) .

e qus o prefeito Ivo 'Ko
nell deverá verificar na

próxima semana.

A empresa está pre
pondo a Iocação das má
quinas para a fabricação
dos blocos (na fábrica
de tubos) e dois técnicos
para tacompanhar o tra
balho. A capacidade de
fabricação é de 2.500
blocos ao dia, o que pel'-

dispondo de oito fichas
diárias cada qual.
O ambulatório do

, PAM (lnamps) será reatí
vado. com a contratação
de uma enfermeira pela
municipalidade. Hoje, a

prefeitura tem onze fun
'cionários prestando co

laboração na previdên
cia social, agência lo
cal.

Os postos de saúde
municipal, segundo Ivo
Konell, serão expandi-

Nova ponte cOlelu_ida, até março
A terceira ponte urba

na, construída sobre o

rio Itapocu, será entre

gUe no finál de março.
Com 103 metros de ex

tensão.a .obra terá um

custo final superíor
'

a

NCz$ 300 mil, e está sen
do paga com recursos

próprios. Os acessos se

rão pavimentados, tão
logo �s condições per
mitam, informa o secre

tário de Obras da Pre
feitura, Aíonso Píazera
Neto. Ele acrescenta que
o Quartel da Companhia
de Polícia está com os

trabalhos em andamen
to, assim como a paví
mentaçã-, da rua Fran
cisco de Paulo.

Nas ruas Amazonas e

.Adolfo A. Ziernenn. es

tá sendo executada a im

.plantação das galerias.
Outra equipa promove a

limpeza .das valas e bo
cas-deIobo obstruídas pe
las últimas chuvas. E

I1dra melhorar a fiscali -

'

zação das obras munící

pais e racionalizar os

trabalhos, a cidade foi
dividida em três regiões,
atuando em cada qual
um fiscal, além do fis
cal do interior e o da
pavimentação e restau
ração. Estas medidas vão
melhorar o desempenho
da �jlscalização, assinala
o secretário Piazera Ne
to.

Carnaval de rua deverá acontecer
A Assessoria de .coi

tura, Esporte e Turismo
da Prefeitura Municipal,
reuniu na quarta-feira,

. dia 18, OS representantes
dos blocos, para discutir
o carnaval de rua deste
ano, cujos desfiles acon

tecerão nos dias 4 e 7
de fevereiro, na rua Rei
noldo Rau. O assessor

Balduíno Raulino disse

que no encontFo tra

tou-se do regulamento,
percurso, 'jurados e de
mais detalhes dos desfi
les, que iniciarão às 20
horas.

mite material para a

construção de seis casas

de 24m2 cada qual. A
-

lém do lado eConomlCO

(baixo custo), não é 'usa

do cimento e argamassa
no ajunte .rlos blocos,
possibilitando ao propri
etário levantar as pare
des.

A alterrratíva poderá
vingar e a niunicipali-

A abertura, como já é
tradicional. será Ieita
pelo BIQCO dos Suj os , A

princípio, partíciparão
os mesmos blocos do
ano passado, m\1S exís
tem outros em formação.
A Prefeitura colaborará
financeiramente com

Cz$ 150 mil cada qual.
Corno convidado, parti
cipará do desfila o Blo
Co Estrelinhas do Mar,
de Navegantes e, ainda,
possivelmente, uma . es

cola de samba, de Join
ville .

Município busca alternativas para suprir déficit· habitacional

Pro.curo. para férias um amigo. que me busque, que me faç.a 'co.mpanhia, que apro.veite minhas idéias,
,

que goste de mim e reco.mende a seus amigos: Eu o espero. numa Livraria.

Um\1. nova alternative
está sendo buscada pelo
município para suprir a

carência habitacional, que
é acentuada. Uma em

presa paranaense apre
sentou projeto, para a

construcã., de casas à
famílias de baixa renda,
com blocos de concreto,
experiência que o pre
feito Jaime Lerner; de
Curitiha, vem., lJ.�hliz!indo

dade tem intenção de
constituir a Comissão
Munícípal de Habítacão,
para gerir o projeto, se

"

viabilizado. O financia-o
mento poderia ser reali
zado via Caixa Econô
mica. A prefeitura já
dispõe de área para il

con�trução de cerca de
,'4ö'o' casas, de um uni
verS0 'de mil necessá
rias.

IRTIIMII
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PÁGINA 02
...-'- Prefeito Ivo Konell

e Secretários, reuniram
se quinta-feira com em

presários, na ACI1S, pa
ra discutir vários assun
tos de Interesse comu

nitário, entre eles, a im

plantaçã-, do gi:ll'lPão de
2.100m2 (já adquirido),
para abrigar íeíras e ex

posições e a construção
d'o teatro d\1 SCAR.
- :e pensamento cons..

truír o pavilhão no A·
gropecuärío e o 'teatro
na mesma área do Pas
seio Público, na rua Jor
ge Czerníewícz, cujo
projeto sofreria adapta
ção. Ouer-ss unir 'forças,
para que a comunidade
tenha' o seu teatro, em

área central e de ,fácil
acesso. As conversações
continuam.
- O assessor de Cul

tura, Esporte ,é Turismo,
Balduíno Raulíno. con

firmou a realização do
carnaval de rua. Será
nos dias 4 e 7, na Rei
naldo Rau, no mesmo

trajeto de anos anterío
.res. Na' quíntafeíra, no

Baependi. houve reunião
com representantes dos
blocos, para os acertos
iniciais

Gente &
CORREIO DO poVO

Informações
-

-, A Prefeitura Vai a'

poiar financeiramente' os

blocos que participaram
dos desfiles, ano passa
do. Vários já estão con

firmados e outros estão
em formação. Deve ha
ver até carro alegórico.
De Navegantes virá o

Bloco Estrelinhas do Mar
e de Jcínvílle, possiyel
'mente uma escola de

samba,
- A ACET está levan-

tando dados para o ca

lendário' de eventos do

município. Os clubes,
entidades e associações
estão recebendo ofícios,
para a' difusão das suas
atividades culturais, so

ciais e esportivas do a

no. O material deve re

tornar até o dia 10 de
fevereiro, impreterivel
mente.
- Casamentos: hoje,

día 21, l1h, em Nereu
Ramos, Heinz Berlandal
Eleonora Schubert; 18h
em Santa Luzia - LUiz
Carlos Prestínt/Marcíl:

"

JÓlu. relóelOl. pulseiras. anéis. alianças,
'prataria, artigos em ouro e tudo o mals para
presentes na

Relojoaria Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nO 9

JOão��.MOJtiClM ,

Moda infanto-juvenil para realear a

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

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

SEMPRE O MELHOR PRESENTE.
AGORA COM MAIS UMA OpÇÃO pl voc:E:

ÚCULOS DE SOL

�
- )./

PRESENTE!'

·'st.lI:

COl'inÔQSo
-s ....

da Krogel e ein Säo Ju
das, Eroj Nàg)eI/ilvonete
Terezinha Correa- No
Rio Molha, às 20h15,
Wellington Menezes Ba
talha e Nanci Mara
Voígt,

,

� Completa o 1.9 aní
nho. no día 22, a peque
na Jsís, filha de Paulo
(Rosa Maria Calíssí) Ta
vares e, no dia 26 de ja
neíro, 'd caroline Ema
nuela, filha do casal Va
léria (Edeltrawt) Kazmí
erski, leitores da colu
na. Os nossos cumpri
mentos aos pimpolhos e.
a seus pais.

,

- Troca idade 'no día
25, com os nossos cum

primentos antecipados. a

Sra. Brunhílda Mahnke
Schmõckel, esposa do
nosso Diretor e, tam
bém, o vereador Heins
Edgar Raeder e a carto
rária Margot Grubba
Lehmann, a Gôga. No
dia 23 rasga folhinha a

Sra. Rosane Moretti Izí
doro.
- Curtindo o nasci

mento do Diego Rodrigo,
no dia 16, no Hospital
São José, o jovem casal
Osmar e Leonora Kas
mirski. que está radiante
de felicidade. Felizes
também estão .os avós
José Sebastião (Elfrida)
K�ammer e Thomas (Lui
za) Kasmirski . Os nossos

parabéns! .

- De U a 2'1 de ' [a
neíro, as atenções vol
tam-se para o Anhembí,
em São Paulo" onde a-

contecerä a 310,. FENIT
- Outono/Inverno, para
onde muitos jaraguaen
ses seguirão. A FENlT
- Primavera/Verão e a

HENATEC - Feira' .Na
cíonal da Tecelagem, vai
acontecer de 5 a 8 de ju
nho.
- O diretor admínís

tratívo da Santur, o ja
ragU\1ense Aldo Píazera,

representou o mUnICI-

pio, na ,terça-feira, no

Hotel Castelrnar, em

Florianópolis, no Semi
nário Estadual de _ Turis
mo,' promovido pela pró
pria Santur .

- Na Igreja Evàngé�
lica, recebem a bênção
pelo casamento, Os jo
vens 'Edson Kneubühler
e Raul1na Straub ,

E pe�
los 25 anos de vida, ma
trimonial. serão abençoa
dos Silvino Kath e Iris
Jurk Klath_ Felicidades!.
'--Neste dia 21, a As

sociação Desportiva e

Recreativa Seara, reali
za no Salão Barg, em

Rio da Luz, o 1.9 Baile
da Cerveja. A noitada
terá a anímeção do Con
junto México Brass. de
Concórdia . F. uma boa
pedida.
- O Cine Jaraguá di�

vulgando' a programa
ção: de 21 a 26 de ja
neiro, sempre às '20h15,
"Abaixo de Zero", cen

sura 14 anos.
- Nasceu no (lia 9, Er

.wíno Menegottí Rocha.
Ele é filho de Almir
(Maria SItllete) Menegotti

Coruja
A melhor opção' em artigos infanto-juve

nis e bebê para estação Verão-Outono.

,�. Rio Branco 168 - Jaraguâ do Sul - Fone 72-0695

Rocha. Cumprimentos
aos pais e avós.
- Será entregue em

março, o Edif,icio Schío
chet, na Barão do Rio
Branco. São 12 andares
e uma completa infra"
estrutura. É Jaraguá suo
bíndo •••

Abre-se segunda
feira, día 23, a Ia. Feira '

de Verão, no Portal de
Jaraguá , Os organiza
dores estão otimistas
quanto ao sucesso da
Feim.

EGGON DEIXARÁ PRE
SIDENCIA nA WEG

O 'quadro diretivo do
Grupo Weg será altera
do em abril. Eggon Jo
ão da Silva deixará a

presidência executiva,
cargo que será assumido
pelo seu filho Décio da
Silva. Também o vice ..

presidente Gerd Edg'af
Baumer deixará a vice
presidência. . Eles, no

entanto, formarão o Con
selho de Admínístração,
juntamente com Geral
do Wernínghaus e Wer
ner Ricardo Voigt, _

fun
dadores da Weg. Este
conselho terá a função
de traçar um planeja
mento estratégico glo
bal, de uma visão ma

cro, acompanhando e ori
entado a nova .admínís
traição geral, formada
por uma, equipe jovem,
.conforme declarou Eg
gon Silva, qua anunciou
uma nova frente de in' ,

vestimentas da Weg, a

agropecuária, além da
possível associação com
uma empresa portugue
sa, Visando o mercado
comum europeu, a par
tir de 1992. Brevemente
a- Weg entrará também
no Japão.

'

SEIFERT PRESENTES'PARA RENOVAR
Marechoal Floriano n'? 29 - Fone n - 1911

A ROUPA INFANTIL

Avenida Getúlio Vargas, 97 _ Jaraguá do Sul

SOCIEDADE :ESPORn�A JOÃO "PESSOA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDlNÁRIA

CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os associados da SO

CIEDADE ESPORTIVA JOÃO PESSOA para a

Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no

próximo dia 29.01.89 com a Ia . eonvocação
às 8,00 horas e a 2a. convocação às 9,00 horas,
com qualquer número de sócios, na sede anexa

ao Estádio João Lúcio com a seguinte ordem
do dia:

1.\> - Presíação dé Contas relativo ao e-

xercicio de 1988.
, 2;9 - Eleição da neva diretoria para o

ano de 1989.
3.9 - Assuntos Diversos.
Pelo comparecimento antecipamos nossas

,a,;H1decime.."ltos .:
A DIRETORIA.

,Loja
Mamãe

O novo GUIA QUA·
TRO RODAS 1989 -

SUL já' se sncontra
à venda nas bancas.
Em Jaiaguá do Sul,
procure na PAPELA
RIA GRAFIPEL (ao.
lado da Prefeitura).
Fones 72-0972, 72-0137,.,

I,

II
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Medidas econO.icas causa. desconfiança. Si.dicalistas preoc.dos
.: .' ':A " sóciedade brasileira
ainda tenta adequar seu

dia-a-dia às novas me

tikdas econômicas, reuni-

ONIBUS E TAXIS
AUME.NTAM

Os serv�ços de trans:

portes públicos do mu

nicípio estão maís ca

ros desde 9 dia 14 de

janeiro, sá�ado. Os ô

nibus coletivos das li

nhas urbanas e Interdis
tritais tiveram as suas

'tarifas majonidas por de-
creto do Executivo Mu

nicipal, qUe autorizou a

cobrança de NCz$ 0,12

(CZ$ 120,00) para OS ô

nibus circulares, o mes

mo valor cobrado nas

principais cidades do
Bstado . Anteriormente
a tarifa era de NCz$
Cl,9.
Já a bandeirada dos

táxis passou para NCz$
0,50, a bandeira I

quilômetro rodado NCz$
0,40, a bandeira II NCz$
0,50 e a hora normal de

espera NCz$ 2,80. Es

tes valores foram tam

bém regulamentados por
decreto.

das no chamado Plano
Verão, anunciado no fi
nal-de-semana,

.

com gran
de dose de desencanto e

desconfiança, em função
de Irustracões anterio
res. O congelamento de

preços, o corte de três
zeros na moeda com a

introdução do, cruzado
novo (NCz$) e as suas

conseqüências. são vis
tos. corri moíto ceticismo,
.] julgar pelas declara
ç�es ouvidas em Jara

guâ do' Sul, no decorrer
da semana, de pessoas
de todas as classes.

A questão salarial é

onde reside \:l maior

preocupação. Os �raba
lhadores foram novamen

te margínalízados, com

o fim da URP e a ado-
.

ção de mecanismos que
em nada valorizam o

�assalariado. Os presi
dentes dos ' sindicatos
profissionais. de Jaragué
do Sul, numa- primeira
análise das medidas, vê
em-nas com grande pre
ocupação e tem ponto
comum: pode haver' gre
ve geral.
"E um novo . arrocho

salarial e a classe tra

balhadora vai maís uma

vez pagar o pato", diz

Irineu Junkes. do Sindi

cato do Comércio. Pa

ra o sindicalista, o povo
foi novamente espoli'a

.

do, lesado, ficando sem

a URP de fevereiro, cal-
culada pela média da

inflação dos meses an

teriores, a exemplo do

que aconteceu com o ga
tilho S\1larial. Ele cita

os aumentos das tarifas
e servi cos públicos pelo
governo e o "congela
mento", que em muitos
produtos básicos teve

aumento superior a 50

por cento sobre o preço
praticado anteriormen
te.
Para Lauro Siebert, do

Sindicato 'do Vestuário,
na mesma linha de pen
sarnento de Junkes. o

trabalhador mais uma

vez sai prejudicado cl
a extinção da URP. Diz

Siebett que o povo es

tá descrente com o su

cesso das medidas eco

nomices, pelo exemplo
recente' do fracasso do
Plano Cruzado. O Presi-

EUDII Silva apóia Plaoo Verão e prega partiCipação
o diretor-presidente

do Grupo Weg, Eggon
João da Silva, declarou

esta semana que apóia
o Plano Verão, anuncia

do domingo à noite pelo
Presidente da Repúblic'd,
"que é uma nove luz,

apesar de repetir mui
tas medidas do Plano
Cruzado", nies a decisão
do governo em não e

mitir moeda e acabar
com o déficit público,
dão um alento de que

a' inflação será debelada.
"O novo plano pode pa
recer ruim, mas sem e

le seria urn desastre

'alertou Eggen � apesar
dos desmandos do gover
no e do jeitinho brasi

leiro de querer levar

vantagem em tudo". Eg
gon João da Silva -acre

dita nas metas do Plano

Verão: "nlão podemos
brincar com coisa séria,
o Brasil tem uma poten:
cíalidade enorme, sofre
com a carência de inves
timentos produtivos, dis

tríbuição de renda e a

vontade de trabalhar.
Não basta criticar o go
verno, porque ele é u

ma extensão do que so

mos", disse.

"O maior problema do
Brasil é a crise moi 'al.

Temos que participar,
seIllão o país será um

Bateau Mouche. naufra
gará, e serão. poucos os

sobreviventes, por isso
resta contribuir e traba

lhar", salientou Eggon,
que não acredita numa

-nova explosão de_ con

sumo e que todos, em

especial os empresários,
devem se conscientizar
de qus um aparente lu
cro pequeno, num regi
me sem inflação, repre
senta uma lucrativida
de boa. honesta.

Alergia Clinica
Dr.Antonio'Schmidt

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

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma ' Bronqui�e . Rinite . Espirros ' r.,�ceiras nos olhos, nariz, ouvidos
e garganta - Tosse, Resfriados constante. Sinusite al8rgica,

Alergia da pele: Eczemas· urticárias· inchdc ;elras' picadas de :nsetos-
feridas na (-";-

Alergia a alimentos· medicamentos· o sol e ao frio,
Erupções div>', :)0':

PIepara de vacinas· Testes Alérgicos.

Rua 7 de Setembro, 525· Fone (0473) 225475
Blumenau SC

dente do Sindicato do
Vestuário mostra-se pre
ocupado Com a situação
salarial da categoria, que
tem data base em, maio,
cujas perdas, numa aná
lise superficíal, "serão
violentas". Mas vamos a

guardar o Congresso, pa
ra ver como é que fica,
disse.
Frontalmente contrário

a extinção da URP, An
tonio Rossi, do Síndica
to da Alimentação, afir
ma que o Plano Verão

.

teve fim exclusivo de
prejudicar o trabalhador.
"O governo congelou as

tarifas públicas e os '

produto, no píeo e de
volve ao trabalhador
proposta de corrigir sa-

lários pela média dos
últimos doze meses o

.
. ,

que e uma Insensatez",
lembra. Rossi pretende
reunir-Se com empresá
rios do setor, nos pró
ximos días. para tentar
"algo maís" à categoría.
para compensar as per
das. E anunciou que es
tá enC\:lb5;;:ando' o movi
mento de vigilância' 'des
preços, pera o qual es-

pera o .apoío de toda d

população: "vamog Iis
calízar e se houver àbu'
sos, iremos denunciar e

notificar quem �ião os

infratores".
"Foi maís uma tenta

tiva de dar remexida na

economia para aprofun
dar a exploração e dar
guarida ao governo na

sucessão presidencial" ,

E a opinião de Clemen:
te Mannes, do Sindicato
da Construção' e do Mo
biliário e membro da
CUT, que partícípa nes

te final-de-semana, na

Capital, de um encontro
estadual, para discutir °

encamínhament-, da CUT
fac'e a nova politíca e

conormca. visando ga
rantir no reajuste sala
rial, a recuperação das
perdas e a forma de lu
ta. Mannes critica o ta
belamento de preços, o

congelamento dos salá
rios e a forma da condu
ção do plano de choque,
que deverá levar a um

novo arrocho selaria] e

a outros fatores nocivos
á grande maioria, da so

ciedade brasileira.

uno. COMERCIO CUMPRIRÁ SUA PARTE
.

A Federação dos Dire
tores Lojistas de San'L'J.

'Catarina, estará atenta
para qUe os comercian
tes não sejam maís uma

vez o bode expietórío
da economia bI'asileira,
como aconteceu. durante
o Plano Cruzado. A de�
cleracão é do presidente
Udo Wagner, que discu
tirá o assunto neste sá
bado, em Rio do Sul, du-

. rante o 24.9 seminário
Estadual Extraordinário
de SPCs. Na sua visão,
o plano é meís coerente
do que os anteriores e

garante qua o comércio
vai praticar os preços
congelados, , 'mas o go
verno deverá cumprir a

'sua parte".
Para Udo Wagner. a-

parentemente o governo
nunca quer perder e cri
ticou os aumentoe das
tarifas e serviços públí-

.

cos
.

no final da semana

passada, como gasolina,
energia, telefone e COF

.reíos , "Isto tem se re

petido sempre que um

pacets é anunciado. A
gora" vamos cobrar do
governo o combate efe
tivo ao déficit público e

a demissão dos funcio
nários públicos ociosos,
que são UIn cânc�r para
a. Nação. E em' relação
as novas medidas eco

nômicas, apesar da falta
de credibilidade, o em

presariado cumprirá à
risca as determínações
nelas contidas", disse.

KONELL: MEDiDAS SÃO NECESSÁRIAS
Mmm. .m

O prefeito Ivo Konell,
de Jamguá do Sul, viu
como necessârías as me

didas econômicas e ad
mínístratíves

-

tomadas
pelo governo federal, no
final-ele-semana, "pois
da forma come vinha áê
conduzindo, ir�'dmos adi"
bar no fundo do pOçOI,.
Konell acha qUe e Pla
no Verão tem tudo para
dar certo, desde que o

governo, o pOVo e os

empresários se aliem pa�
ra o combate efetivo da
inflaÇl3-o, onde destaca íl

contenção do déficit pú
blico como uma" d\3.s me

didas . principais para o

sucesso do Plano.
O novo' pacote trouxe

de volta o Procon-Serví
,

�ti· de Protelção ao Con

E!'Il!:l;nldor. O governador
'da'�1do Maldauer con
['n'vöceu OS promotores em

féiias, para a vo�t\l às
Comarcas de origem, pa
ra receberem as 'denún
cias de consumidores
contra comerciantes que
fraudar$n o c<;>ngela
mento.

_.-

�

."';" !
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PÁGINA 04

NASOMENTOS ANIVERSARIANTES

Dia 31 d� J�
Dr. Antonio Pradi, em

Itajaí: 'Sra. Nellí do Vul
le Pereírra [Fpclís], Sr.
Edson Warhaf�ig (Curi
tiba), Sra. Ursuta Enke,
Arno Lippinski.
Dia 22 de Janeiro
Sra. Adelaide, espo

sa de Ingo Lange; Sr.
Livinog Spengler (Curi
tiba), S1\);. Isolde W.

Krüger, Bmmanuelle, fi
lha Raul (Ma. Fátima)
Marschall.
Dia 23 de Janeiro
Sra. Rosane Morettí

Izídoro, Sra. Adélía
Meldola. Sr. Aírton
Schwartz, SI\i. Gertru
des Fiedler, Sra. Leonída
Gramkow Franzner. SIta
Noêmia Costa. Sra. D
Ia Víergutz, Sra. Bdith
Spengler (Curitiba)
Dia 24 de Janeiro

Sr. Paulo Doníní, Dr.
Paulo Menezes de Men

donça, Sra. Helga H,ens
ehel Nardr (Guaremírím),
Joselita Gielow
Dia 25 de Janeiro
Sra.' Brunhilde Mahn

ke Schmöckel, Vereador
Heins E'dgar Raeder, Sra.
Margot Adelia Grubba
Lehmann. Alex\indre-filho
sMário (Carin) Boehm, em

Joínvills: Felipe, ftlho E
d u a r d o (Beatrice)
Gomes; Sra. Eliana da
Silva [Jlle), Sra. Leonilda
Tambosi Leonílza
Dia '26 de Janeiro
Sr. Osni Müller, Sr.

Heinz Z\ihler (S. Paulo),
Sra. Ruth Câmara (Blu
menau), Sr. Mário Rei
ser, Sra. Maria C.
Spézia, Sra. Denise Ma
ria Reiner Passold, Osmar
Kasmirski. Sra. Vera
Rih\l.s de Mendonça.
Dia 27' de Janeiro
Sra. Marina' Gon-

çalves Bertoldi. Sra. A
dele Janssen, Sra. ElVira
Rau Rocha (S.

.

:,Paulo),
Sr. Erwald Wielke (S.
Francisco do Sul), SI\i.
Olga lMees (CozjJ;pá),

ProclaIRas de,Casl,lDenlos raná, domiciliado e resi·
d,ente ne J�.Ua 400, .lote

� 15, em Jaraguá=-:S:squerdõ,
neste distrito, filho de
Casemiro Leszkíewícz e

Antonia Julía Teixeira
- Ela, brasíleua, sol
teira, operária, natural
de Floriano, Maringá,
Paraná, domícílíada e fe-
'sidente na Rua 400, lo
te 15, em Jaraguá-Esq�t
do, neste distrito, filha
de André Oanovás e' .

Neuza Barbosa Cano-
vas-
Edital 16.464 de 16.01.89
Fausto Ribeiro e Eva O
liveira Chrlsplm
Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de
Rio da Prata, Santa Iza
bel do Oeste, Paraná,
domiciliado e residente
em Vila Rau, neste dis
trito, filho de Silvana
Ribeiro - Ela brasileira,
solteira, do' lar, natural
de Goíoxim, Guarapua
va, Paraná, domiciliada
e residente em Vila Rau,
neste distrito, filha de
Manoel Oliveira Chrís
pím e Lúcia Vandoskí
Chrispim -

Edital 16.465 de 16.01.89
WilSOn JOSé Madalena e

Neli Aparecida Hilbert
Ele, brasileiro, 'solteíro ..

auxiliar de escritório, na
tural de Florianópolis,
nestje Estado, �omitili�
do e residente na Rua
Luiz Gonzaga Ayroso,
490, nesta cidade,· filho
de Bento Madalena e

Olga da Cunha Madale
na

- Ela, bI\lsileira, sol
teira, do lar, natural de
Maripá-Palotina - Paraná,
domiciliada e residente
na Rua Luiz Gonzaga
Ayroso, nest\i cidade,
filha de José Hilbert e

Laurita Hilbert -

E para que chegu'e ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente'
Edltal, que será publicado
pela imprensa e em Car
tório, onde será aflxad�
durante 15 dias.

25 de Dezembro
Jonathan, filho de Pau'

lo (Marli) Pessate: Gio·

vaní. filho de Silvio (1-
vanilde) da Silva
27 de Dezembro
Brunno, filho de Edir

(lvanetel Tedesco
28 de Dezembro
Elaine, filha de Flá

vio (Irís) Grützmacher
29 de Dezembro
R�f\iel, filho de Maxi

mino (Janette) Derett!
30 de Dezembro
Roger, filho d� Van

derlei (Adriana) da Sil

va; Gustavo, filho de E

no (Lorinda) Imroth
31: de Dezembro
Marcelo, filho de Nil

son (Rosânge1a) Morei

ra; Marilú, filha de Os'
car . (Solange) Harbs:
Darlíce. filha de Ademir
(Nilmar) Balsanelli: Ti

dane, filha de Adelir

(Rosângela) Niehelätti
1.f} de Janeiro
Angela. filha de João'

(Rosane) dos Santos;
Pernenda, filha de Age
nor (Norma) Butzke:
Glausiane, filha de AI

cír- (:E1iane) Lescowícz
03 de Janeiro
Carolíne. filha de Ado

lar (Mariza) Kruger: An
dréía, filha de Vanderleí
(Lourdes) Silva; Crístía

no, filho de René [Neusa)
,

'Hansen
04 de Janeiro
Yndianara, Iílha de

Pedro (Claudia) dos An

jos: SuZana, filha de In

gomar (Maria) Bruns:
Cintia, .filha de DoriV\i1

(Maria) G0meS
05 de Janeiro

Wellington, filho de
Irio (Rose:L'i) Joner; Va

nessa, filha de Altair
(Marlise) Gelsleichter;
Paulo, filho Adimar (Ze-
'nir) Sjöberg; Jaqueline,
filha de Mateus (Fátima)
Rtibelo
06 dei l!aneiro
Elise, filha de Moaci (

(Marly) Tomaz
07 de Janeiro
Marcelo, filho de An

tonio (B�atriz) de Souza;
Bruna, filha de Juscelio
(Sonia) Klein
08 de Janeiro
Fabiano, filhö de Hap

ry (M\itilde) AdaIlls; Ed
na Regina, filha de Mau
rito (Janete)' Rosa
09 de Jane'tro

V�ctor, .lj:I�4��, ,�,e Ca

semu�
, (Iv;�fu'''''�mans-

N;,.:l.,.'" ......

UAROOT ADBlJA OIlUBBA I..BIIMANN O&ial do R"'
aiatro cml do 19 J?i*ito ela CcImarGa cl!' Jaraiú. cio Sul, Ba
tado cl!, Su!� CatariDa, Bnail, faz .... que compifecenm .. ;'
Car!6n� eubiDdo OI documeatOI aiaicIaI pela lei, a fim de ..

'

habilitarem para CU&t'. CII'IO.IUiatet: .

Edital 16.547 de 10.01.89
Juarez Kleine e Cleide

Ap'arecida de Souza
,Ele. brasileiro, solteiro,
comerciérío, natural de

Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na Rua
Victor Rosenberger. 401,
nesta cidade, filha de
Luiz Gonzaga Kleine

.
e

.

Maria Gorges Kleine
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Joín
vi1le, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua Benevalt. 624 fundos
em Joinville, neste Esta
do, filha de Servulo de
Souza e Ana Costa de
Souza -
Edital 16.458 de 10.01.89
Jaime Dalcanale e Isol-

'

de Pleske
Ele, 'bräsileiro, solteiro,
operário, natural de Rio
dos Cedros, neste Esta-

I do domiciliado e resíden
te na Rua 523, n? 340,
na Barra do Rio Cêrro.
neste distrito, filho de
Fabiö Dalcanals e Ama
bíle Giovanella Dalcana
Ie Ela, brasileira,
solteira, operária, natu
ral de Jaraguá do • Sul,
domiciliada e residente

.

na Rua Pastor Alberto
Schneider, 1.382, nesté
cidade, filha de Harold
Pieske e Erica Prochnow
Pies�e -
Edita,l 16.459 de 10.01.89
Valdemar Danielewsky e

Iraci Engel
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ipi"
ra, neste Est\ido, domici
liado e residente na Rua
Henriqhe Marquardt,
nesta cidade, filho de Jú
lio Felix Danielewsky e

Adelina de Vargas Da-'
nielew�ky - Ela, braSi
leira, isolte�ra, operári\i,
natural de Jaraguá do
Sul, dqmiciliada e resi
dente na Rua Henrique
Marquardt, nesta cida
de, filha de Filomend
Engel �
Edital 16.460 dê 10.01.89
Má'reio Hornburg e Ar
lete Hornburg
Ele,' brasileiro, solteiro
operário, n\:!tural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e residente em Estra-
da Garibaldi. neste

'

trito, filho çie

Hornburg e Nilda Volk
mann Hornburg

.

- Ela.
brasileira, solteira. natu
ral de Guaramírím, rieste
Estado, domícílíada e re

sidente em Rio da Luz I,
nesta distrito, filha de A�
ri Hornburg � Analise
Marquardt Hornburg "

Edital 16.461 de 12.01.89
Marcos André Simão e

Fátima Aldrovandl
Ele, brasileiro, solteiro,
comercíárío, natural de
Joinvílle, neste Estado,
domiciliado e residente
na Rua Leopoldo Mahn
ke, 242, nesta cidade, fi
lho de Pedro Paulo Si
mão e Edith Stöckl Si
mão - Ela, brasileira,
solteira, bancária, natu
ral de laraguá do Sul,
domiciliada e residente
na Rua Leopoldo Mahn'
ke, 242, nesta cidade,
filha de Dortval Aldro
vandí e Marlene Derett;
Aldrovandi -

Edital 16.462 de 13�01.89
Airton Antonio Fagun
des e Solange Sirlei Möl
ler
Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, na

tural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente
na Rua 433, n.? 113, nes
ta cidade, filho de Al
fredo Teodoro Fagundes
e Luzia K\immer Fagun
des - Ela, brasileira,
solteira, secretária, na

tural de Jaraguá do StJI,
domiciliad\i

, e residente
em Estrada Nova, neste
distrito, filha de Bernar
do Möller e Leonilda
Bento Möller -
Edital 16.463 de 13.01.89
Paulo Sergio Leszkiewlcz
e Elenice BarbOsa Cano-
V36

'

Ele, brasileiro, solteiro,
operador de máquiIl'a,
natural de Curitiba-Pa-

ki; Erwino, filho de Al
mir (Maz:ia Salete) Me
negotti Rocha .

10 de Jan�o
JQcemara, filh\i de

Antonio (EveUno) Sten
ger; Guilherme, filho de
Airton (Isabel) de Melo
12 de laneiro
Ednardo, filhQ de Pa�

lo (Maria) da Silva

Ora. Scheila M. N. Henriques Anja
DOROLOGIA CUNICA

Tratamento de dóres crônicaS (dores
do "cancer" r lombalglas, enxaquecas .•• l,
acupuntura aplicada a dor.

R.ua CeI. Procópio Gomes 285 - Fone 72 - 2500
, Jaragoá do Sul Santa Catarina

trâns'tR�,,,, ,,,Somos todos, responsáveis pela segürança.Respeite a dosinal1zaçlo'

Des.pa chanfe L ú C i O
Fone: 72 - 05é9

26 - Fone: 72 - 1261
J�ralu'Auto EscolaEm

Av.
juntoa8 Forum

Vargas,
frente
Get6110

e a
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I•••r.all adita .udalças ad.ilistrativas • agiliza as atividad.�
destinos de Gu,aramil:im, de estrades e ruas do a valorização do seu

. a nova admínístração interior e do centr., com trabalho são também al
tem deparado .com inü- revestimento' .: primário, gumas metas .que Ja,,�()-
meros problemas.. o pri: Zimmermann, tem se em- maçaram a ser persegui-
meiro. as enchentes que penhado em promover das. Neste aspecto, ,a
danificaram sstradas; pon- mudanças,

.

adotando me- nova admínístraçãn .gu&:
tes e pontilhões, cau- didas como.a reforma ramirenss buscará urna
sando à agricultura pre- admínístratíva, nomean- reciclagem, incentivando
juízos de Cz$ 441 'mi- do dois secretários, que à partícípação de cursos,
lhões. O Prefeito de cumulativamente ocupam semínéríos e outros é-
Guaramirim disse ao funções de três secreta ventos ligados a admí '

"Correio do Povo" que rias, assim como
"

trata
' nístradêo munici:Ba�.; :

encontrou o Parque ro- do saneamento do Hos- Na área, da agricultu-
doviárin (máquinas e ca

- pita] Santo Antonio, que ra, segundo revelou An-
minhões) em péssimo conta com o assessora- tonio Zimmermann, _, a

estado, "de total aban- mento de Um técnico na Prefeitura contratou c
dono", que qualificou área hospitalar, de Joín- médico-veterinário Mau-
de "irresponsabilidade", ville . Nessa reforma tad- rício Lehmann, para .dar
"além do setor admínís- mínístratíva inclui-se a expediente integrar e

trativo adotando méto- instalação de uma cen- assistir aos produtores ,

dos arcêicos e totalman- tral de processamento de rurais na bovinocultura
te fora da realidade, em- dados, para a agilização de leite e de corte, as

perrado e essencíalmen: dos trabalho, admínístra- sim como na suínocultu-
te burocrático e centra- tívos, estatísticas e con- ra e avicultura. Um ca-
lista. trole. O estímulo ao dastramento do rebanho

funcionário público mu- ,do município será realí
nícípal, a motivação e zado, para uma melhor

assistência técnica.

: ,"'0 povo pertrcípando
e

.

decídindo". é. o. slogan
�tie a admínístração An

t0nip ,Zimmermann/Fran-

cisco Schork adotou pa
ra o período de governo
1989-1992. 'Há três se

manas na condução dós

hlbeires revelam es númeras de 88
Durante o ano de 88, o Corpo de Bombeiros

Voluntários de Jaraguä do Sul percorreu, com seus

veículos, 5.181 quilômetros, para atendimento a si
nistros e treinamentos, além de prestação de servi
ços. No período foram 11 atendimentos em indús
trias, 19 em residências, 49 em florestas e símílares.
10 em automóveis e caminhões, 23 outros atsndímen-

/ t6s (diversos) e 30 'prestações de servsços. 'Foram
gastas nas operações 145,5 horas, com um consumo

d� 192.500 litros de água. .

O Comandante Hermínio Lucioli informa tam
bém que de 15)' de janeiro de 1968 11 :lI �e dezem
bro de 1988, os atendimentos para as indústrias so

maram 242, 207 atendimentos em residências, 18 em

automóveis e caminhões, 213 em florestas ou simi
lares, 209 atendimentos diversos,· 286 prestações de
serviços, totaltzando 1.295. A corporação foi funda
da em 22 de agosto de 1966.
'- MEDIDAS INICIAIS

lejistas reúnem-se ne Alte Vale Afora a recuperação

As líderanças do movimento lojista catarinen- Conselho Administrative será criadese reúnem-se na manhã deste sábado, em Rio do,
/

Sul, na sede campestre do CDL. para uma \malise
da atuação da Federação em 88 e programar a linha
de aç,ão para este exercício. Hoje também acontece
o 24. o . Seminário Estadual Extraordinário de SPCs,
que deverä reunir em torno de 150 líderes. entre

vice-presidentes da Federação, diretores distri:�is,
presidentes d� CDLsí diretores de SPCs e secreteríos
executivos.

A discussão do Plano Verão e suas implica
ções para o comércio, assim como o lerscemento de
teses e moções pera a Convenção Estadual em Ara
ranguá, e a Convenção Nacional, em Porto Alegre,
constam da programação: Afora o presidente da
Federação, Udo Wagner, se farão presentes o presi
dente da Confederação Lojista, Fúlvio Araújo S\3.n
tos e o diretor do centro de Assistência aos SPCs,
Egídio Pedro Backes , O CDL de Jaragua do Sul· con
firmou participação no Seminário.

TURISMO

O Centro de Informa
,)ções Turísticas de Jara:
guá do Sul registrou a

pa.ssagem de 14.018 tu
ristas na cidade, no mês
de dezembro. Este nú
mero reflete apenas a

queles turistas que efe
tivamente solicitaram in

formações ao Centro,
localizado estrategica
mente na Praça do Imi-
grante, na BR-280. A
grande maioria veio a \

Jaraguá do Sul de ônibus
(foram 345), distribuídos
assim: Santa Catarina -

106 ônibus e 4.240 pes
soas; Paraná - 71 ôn>
bus e 2.840 pessoas e

São Paulo - 43 ônibus
e 1. 120 pessoas. O ClT
registrou, também, a vin
da de turistas da Argen'
.tína, Uruguai e Alenie-

nícínío , nha
�"""""""""""_'--....----�--�

"Tão logo consigamos
uma melhor sstruturação
interne, partiremos para
o cumprimento de uma

importante meta defini
'da no nosso plano de go ..

vemo: ta. criação de As
sociações de Morado
res" . A frase é do vice
prefeito e secretário de
Administração, Finanças
e Educação, Francisco
Schork. ,de Guaramirim,
ao anunciar a adoção
da prática o partir die
fevereiro, juntamente cl
a criação do Conselho
Municipal de Admínís-

tração, que será íntegra-.
do. pelas entidades re

presentativas da comu
nidade, de caráter deli
beratívo e de asseSSOl'a

mente, a admínístração.
, 'Precisamos discutir o

qUe é melhor com a co

munidade, da qual so
mos instrumentos exe
cutores, e nada melhor
do que as suas entidades
representativas lpera fa
zê-lo", observou Schork.
O vice-prefeito e se

cretário disse que foi i
niciada a implantação de
uma nova mentalídade
edmtmstratíva na Pre
feitura de Guaramírim,
delegando competência e

aperfeiçoando o sistema,
para melhor fluir a má
quina burocrática do mu-

Grupa Weu planeja crescimento de 36-'. neste ano
o Grupo Weg realizou

de 11 a 19 de janeiro, a

Convenção Nacional de
Vendedores Weg
Conweg . N\:l abertura, o

presidente do Grupo, Eg
gOn João da Silva, além
de relatar os resultados
do ano passado e traçar
as metas para 89 das

empresas Weg; afirmou
qUe apóia o Plano Ve�
r·ão e que o Brasil so

fre de "uma crise 1)10-
ral em todos os níveis
e as difi culdades só se

rão vencidas com tra

balho e sacrifícios de to

dos". A Conweg reuniu
mais ele cem vendedores
ele todo o País, que s':

ded�c�am ae mercado de

motores' elét�icos, acio
namentos, transformado
res, tintas, verni�es e

automa:�,ão :ndustrial.
Foi

.

'anun,ciado aos con

'vencionais o lançamento
no mercado nacional de

j

um motor de \:llto rendi- milhões,"e só não fo-
mento, cuja'. príncípal ram . maiores porque te-
característica é a' eco- mos qus atender satis-
nomia no consumo de fatoriamente o mercado
energia elétrica; ,

interno", disse EggonO Grupo Weg teve em Silva, adiantando que cl
88 um crescimento de a entrtada em funciona-
30%, cam um fatilra- menta da nova fábrica,
menta superior a 243 m' - o volume exportado po-lhões de dólares, tendo ele chegar .a US$ 41 mi-
investido US$ 2,2 �i- Ihões, através da nova
lhões .. O aumento' do empresa do Grupo, a
número de colaborado-

_-

Weg Exportadora, que
res foi expressivo, atin- também cuidará dta ex-
gindo 8 mil, cam 1.300 portação de produtos rle
novos empregos diretos, terceiros.
tendo em visÍ\3.' a entra- PI---.·------_.:.iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii=============;;;_jii;i=UIda em operação da quar-
ta fábrica da: ·Weg Mo

. tores. Para este ano, a

Weg prevê em
.

seu. Or
çamento' 'um €l'ä$(jtthéh
to de 36% e pretéhde 1n
vestir NCz$ 24 ; lni7
Ihõe�, �) .

t

As exportaçÕes, prIn
cipalmente de mototes,
atingiram no' alio �\1ssâ-

'

do a cifra de U8$ 24,2

Ginásio em dois anos
SUPLE'IlVO NOTURNO

Seja rápido para chegar no final do
curso básico, fazendo o ginásio em dois 'dUOS

lsupletivo de 5a. a 8a. séries do V? grau)..
Procure o Colégio Divina Providência no ho
rário comercial, nos dias, 25 à 30 de janeiro
de 1989 e faça a sua matrícl,lla. Aprov�ite 'a

oportunidade! .

Oficina Mecânica MareçhM.l LIda.
.'-57 'f··' "f:'

Serviços de lataria, pintura e m�Arttcfa.-,
l�eHfica de mct�res de veiculos de qualqueÍ";''''�t�d:' a gasolina/álcool.
reças· e :,cessóriús para veiculos em geral.

.

AtencHptento� nota dez Venha e confira.

fundos - Fone: 72-3614
- SC

Av. Ivli:li. Deodoro, 1. 309
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PÁGINA '06CORREIO DO POVO

Telelane: alraso na paga_enio ,pode ocasionar perda da terllinal-
Desde o día 19 de ja

neiro, está em vígor
.

a

portaria 'n��. 547, do
:M!inistério das Comuní

cações, estabelecendo no-

vas normas pare preso
téi)ção de serviço teleíö
nico em todo 6 Brasil. O
assinante que atrasar o

pagamento de sua conta

AGRADECIMENTO
A FamUia Enlutada de

Herbert Enke
ag�aaece. aO. Corpo: Clinico e·Médicos do Hespí
tal São José, Pastor :e Coral da Comunidade

EV'angéIica, parentes, vizinhos e amigos que
enviaram manifestações de pesar, flores e co

roas e que acompanharam o extinto até sua

última morada. 'A todos, r OS sinceros agradeci
mentos da familia enlutada.

Jaraguá do Sul, 17 de janeiro de 1989

Resultados do sorleio
o Aeroclube de lta

jaí e à Sociedade Tira
dentes, daquela cidade.
informam o resultado do

sorteio dos prêmios pela
Loteria Federal de 31, 12
88. cujos bilhetes foram
também vendidos em Jguá
do Sul: 1.9 prêmio

-

n, I}

41907 (Escort) sai . pare
Valmor Quirino (;oulart,
de Itajaí 2,1} prêmio
n'CJ 29082 (Filat .Prêmío).

para Jean Paulo Louren

ço, de ltajaí; 31} prêmio
-' n987777 (Vídeo-Cas
sete), para Vilmar José
Johann (Videira); 49 prê
mio - 31029 (TV Colar

20"), para Heitor Demo'

une, de Balneário Cam
boríú e 59 prêmio - n?
15616 (Som Sx l], para
Luiz Polli, também de
Baln. Camboríú-

A opinião do leitor
Sr. Diretor. 'I'omsmos

conhecimento da edição
nl} 3:519, de 23.12,88, des
se quase centenário e

conceituado jornal, com

pasmo e espanto lemos
a coluna

.

"Camisinha de
onze varas", assinada por
Sebastião B, de Albuquer
que- Não temos aqui a

intensão de comentar as

princípios do autor da
matérsa- que �emonsitra
nada iPossuir dentro sí.

além de . uma caneta e

inteligência para agredir
classes é pessoas que
se preocupam ou se de
dicam a preservar e

proteger a moral, \ os

bons costumes e também
com OS menos favoreci
dos.

Tomamos a iniciativa
em nos manifestar . con

tra este tipo de reporta
gern por conhecermos a

integridade de Vossa se
nhoria, por ser esse jor
nal muito conceituado
aqui e em muitos. outros
lugares do Bl'ást'l! e ex

terior, e talntßlrrlf��"' para
não vermos es� sema

nário que entra em mui
tos lares de ftamHias

que vivem felizes pre
servando a moral. rielí �

gíosídade e bons cos

tumes, ser transformado
em transportador de es-

critos de baixa catego
ria.
Certos de termos fei

to a nossa p\irte, ,tentan
do contribuir para a ma

nutenção de uma leitura
sadia aos que tomam co

nhecimento desse tradi-
cional semanário, pois
cremos não ser difícil
ta tão capacitada equipe
edítoríal e jomalístíca.
completar as edições
com

.

reportagens que
construam e denunciem
com críticas constru
tivas, pois, mesmo não

sendo profíssionaís em

comunícação. .acred�ta
mos que estes.meios não
estão ai somente para
noticiar ou comentar o

que há de ruim OU erra

do, mas estes canais de
acesso da população
também devem ser usa

dos para comentar o que
faz por;:;i de certo e

construtivo.
(

Finalizamos ensejosos
que tenham todos um

feliz e venturoso 1989,

esperando que essa ém
presa jornalística contri
bua sempre mais para
o engrandecimento de to

dos a quem' for dirigida.
Atenciosamente. Célio
Bayer/Maria Lourdes

Bayer - Helio Rengell
Maríléía S. Rengel.

telefônica por msís de
;90 'dias, :e$tà!í� ;sude!i.td'
a perder o.direito de uso

do teleíone. com a con

sequente retirada de suas

instalações.
Se o atraso for superí

or a 15 dias, o usuário
terá sua linha telefônica
bloqueada e consequen
temente não poderá usu

fruir do aparelho.
.

A

couta telefônica em a

trasQ deverá ser paga
à rede bancária, sendo
do que a correção mo

netária, baseada na va

riação da OTN fiscal, se

rá debitada na conta.
subsequente. Outrossim,
a multa de 10% foi man
tida, de acordo Com a

portaria 547 devida de
uma única vez e co-

brada também na ton-
ta subsequente,

No caso do atr.aso ser
maís de 90 días, fica
cancelado o contrato en
tre a empresa de tele
comunícaçõae e o usuá
rio, e mesmo que este
venha a saldar seu dé
bito, njãö terá o telefo
ne de volta,

Clínica' Veterinária
SCHWElTZER

D R. W A L DEM A R S C H W E I T Z 'E R

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

Rua Jolnv1lle. D' 1.118 (em frente ao Supermercado Brelthaupt)
Fone 72 .3268 - JaraRuá do Sul _ Santa Catarina

,

,

-
a:.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Secretaria de Planejamento

COMUNICADO N.� 1/89,

A Secretaria de Planejamento, nos termos das Leis Munici
pais 532/74, de 31.12.74; 698/77, de 22.12.77; 736/78, de 04.12.78;
837/81, de 20.11.81; 888/82, de 10.12.82; 994/84, de 03.12.84; e 997/84,
de 03.12.84, e tendo em vísta o valor da UFM (Unidade Fiscal Muni
cipal) para o exercício de 1989, de Cz$ 6.600,00, fixado pelo Decreto
Municipal 1. 802/88, de 24. 11. 88, torna público que o cálculo das ta
xas de serviços de sua competência será efetuado com base na tabela
abaixo, com validade de 01.01.89 a S'1.12.89:
1) Edificações no perímetro urbano
1 . 1) Aprovação de projeto
até 70m2 ,.-.. .

. . . .. .. .. 8% x UFM igual Cz$ 528,00
. de 71 a 200m2 ····· > •••• 12% x UFM igu.al Cz$ 792,00
de 201 'a 300m2 '12% x UFM maís Cz$ 792,00 igualCz$ 1.584,00
de 301 a: 400m2 12% x UFM maís Cz$ 1.584,00 igual Cz$ 2.376,00
de 401 a 500m2 .... 12<'A, x UFM maís Cz$ 2.376,00 igU\l1 Cz$ 3.168,00
de 501 a 600m2 16% x UFM mais Cz$ 3.168,00 igual Cz$ 4.224,00
de 601 a 700m2 16% x UFM maís Cz$ 4.224,00 igual Cz$ 5.280,00
de 701 a 800m2.... 16% x UFM mais Cz$ 5.280,00 igual Cz$ 6.336,00
de 801 a 900m2 ..

" 16% x UFM mais Cz$ 6.336,00 igual Cz$ 7.392,00
de 901 a 1.000m2 .. 16% x UFM maís Cz$ 7.392,00_igual Cz$ 8.448,00
1 .2) Licença (por m2)

r

até 70m2 ·.··.. 0,20% x UFM igual Cz$ 13,20
de 71m2 em diante 0,40% x UFM ígual Cz$ 26,40
1 .3) Alinhamento (por ui) 0,80% x UFM igual Cz$ 52,80
2) Edificações na zona rural
2.1) Alvará............................ 8% x UFM igual Cz$ 528,00
2.2) Alinhamento (por m) ,. 0,80% x UFM igual Cz$ 52,80
3) Reforma
3. 1) Alvará ".............. 8% X" UFM igual Cz$ 528,00

4) Habíterse (Conclusão)
4. 1) Vistoria ;

. .. .. .
.. 8% x UFM igual Cz$ 528,00

4.2) Numeração · .. · 4% x UFM igual Cz$ 264,00

4.3) Alvará 8% x. UFM igual .cz$ 528,00
.

Cz$ 1.320,00

5) Muro e passeio (somente cm vias não pavimentadas)
5. 1) Alinhamento (por m) 0,80% x ufM igual Cz$ 52,80
5.2) Alvará :.... 8% x UFM iguai Cz$ 528,00

6} Rebaixamento .de guia .

6.1) Alvará ,
..

6 . 2) Vistoria -,

8% x UFM igual Cz$ 528,00
8% x UFM igual Cz$ 528,00

Cz$ 1.056,00
..

7) Demolição
7- • 1) Alvará .. '. . . . . . . . . . . . . .

. . . . .
. . . .

. . . . 8% x UFM igual Cz$ 528,00
7.2) Vistoria 8% x UFM igual Cz$ 528,00

Cz$ 1.056,00
8) Inexistência de plano exproprtatõrlo
8 . 1) Serv�:;o 13% x UFM igual Cz$ 858,00
9) Atualização de confrontações e medídas/Remembramentn (UniftcaçãQ)
9.1) Serviço 15% x BFM igual Cz$ 990,00
10) Aprovação de proje to e �uto de vistoria de loteamento

---...
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, ,'Çome�a segunda-feira, ééntr�
-.

Comeroíal Por-

�J.�_ 23,a la. Fei!a. de tal de Jaraguä, permane-.
Terão de Jar,agua. do

-

cendo aberta até' o día
i'ul. A iniciativa é do 06 de fevereiro, com pre:

Illorle Paroquial
PAROQUIA SÃO SEBASTIÄO

MENSAGEM:
.
Recordamos neste final de semana

gão Sebastião, padroeiro de nossa, Paróquia. São

$.�bastião é um santo que nos questiona, de modo

'�sp'ecial, a nossa fidelidade ao Senhor. Ele não du
�dou em dar .sua vida pela fé em Jesus Cristo. Foi

lorto a pauladas e boladas de chumbo; no ano de

J:>3•...O exemplo qUe Ele nos deixa é a fidelidade
,� Deus 'e o amor aos perseguidos, aos mjustícados.
�ue são Sebastião, através de seu exemplo fortaleça
nossa fé e nos dê a coragem de testemunharmos o

,mor, especialmente àqueles qus estão em necessi
dade.
�ISSAS: Sábado, dia 21, às 19À, na Matriz e São Judas
Tadeu. Domingo, às 7,9 e 19 horas na Matriz; 8h

. em São Luiz Gonzaga e às 9h30, em S. Francisco.
� -.-

,

,

- .. ---- .-� .. - -v-r-
...

I AI

tços promocíonals 'dÊ{ fá.
bríca. vendas no atacado
e varejo, turismo e lazer.
A Feim busca oferecer
aos veranistas que estão

-

em férias no litoral ca

tarínense, oportunidades
de compras de. produ
tos da regíão de Jaraguä
do Sul, como malhas,
confecções, [eans. cama.
mesa e banho, artesana

to, entre outros artigos.
Segundo Osmar Vai

latti, da Imobiliária Vai
Jattí, os condôminos do
Centro Comercial Portal
de Jaraguá, desejam a,

consolídaçã., do empre
endimento e buscam
com a Feira de Verão,
atrair Os veranistas em

circulação, principal-
mente no eixo Curitiba-

10.1) Aprovação d e projeto
até 25.000m2 ;..... 200% x UFM igual Cz$ 13.200,00
de 25.00i a 5O.000m2 800% x UFM igual Cz$ 52.800,00
de 50.001m2 em díante . -. .. 1.000% x uFMi igual Cz$ 66.000,00

10.2) Vistoria·· ·· ".. 8% x UFM igual Cz$ 528,00
10.3) Decreto 12% x UFM igual Cz$ 792,00
1.) Cancelamento, Alteração ou Revalidação
11. 1) Serviço '... SOA, x UFM igual Cz$ 528,00
12) Aprovação de projeto de desmembramento
12. 1) Aprovação de projeto
1 (uma) parcela 40% x UFM igual Cz$ 2.640,00
2 (?uas)o parcelas �u maís 40% x UFM igual Cz$ 2.640,00
mais 20% x UFM Igual Cz$ 1.327,00 x n.? de parcelas \1cima da

í

a

(primeira)
12.2) Serviço .. ··.,· '................... 12% x UFM igual Cz$ 792,00

13) Oficiallzação de via

13.1) Vistoria .

1;3 . 2) Decretö
'

.

8% x UFM igual Cz$ 528,00
12% x UFM igual Cz$ 792,00

'Cz$ 1.320,00
1/4) Situação de imóvel (MIRAD)
14.1) Serviço ; ..

15) Localização de atividade (FATMA)
15.1) Serviço .

,

16) Liberação de área hipotecada
16.1) Vistoria .

16.2) Serviço " , ..

15% x UPM igual Cz$ 990,00

8% x UFM igual Cz$ 528,00

8% x UFM iguei Cz$ 528,00
8% x UFM igual Cz$ 528,OQ

.

Cz$ 1.056,00
11) Desmatamento
17. 1) Vistoria .

17.2) Serviço , ..

8% x UFM igual Cz$ 528,00
8% x uFM igual Cz$ 528,00

Cz$ 1.056,00
1'8) Extração míneral

18.1) Alvará ' ". 8% x UFM igual Cz$ 528,00
18.2) Vistorie. :.................... 8% x UFM igual Cz$ 528,00

Cz$, 1.056,00
19) Obra em construção
19. 1) Serviço , ...................•.

; .

19.2) Vistorie. �
.

8% x UFM igual Cz$ 528,00
8% x UFM igual Cz$ 528,00

Cz$ 1.056,00
20) Terraplenagem
20. 1) Vistorie. 8% x UFM igual Cz$ 528,00
20.2) Licença
até 100m3·· : . , ., , 80% x UFM igual Cz$ 5.280,00
de 101 a 500m::' 200% x UFM igual Cz$ 13.200,00

de 501m3 em diante· ' , ' 400% x UFM igual Cz$ 26.400,00

21) Serviços não especificados ,

Enquadrar-se-ão, por similaridade, a um outro, oaso, em função €los ser

viços prestados.
Jaraguä do Sul, 09.01. 89.

OSMAR GüNTHER
Secretário de Planejamento

Visto:
IVO KONELL
Prefeito Municipal

NOTA: ' Os valores' acim a passam a ser - conside rados como novos

cruzados (NCz$)

-

CORRmO J)()rPOVO' �--:-r.-:-�-�'-

Florianópolis, oferecen
do produtos a preços de
fábrica com a qualida
de reconhecida dos \1r

tígos
.

índustríelízados em

Jeraguá do Sul e municí
pios limítrofes.
O acontecimento deverá
se repetir anualmente. A
proposta, segundo seus

organizadores, tem tudo
para dar certo e reina
otimismo entre Os ex

positores, em número
Superior a 35. Quanto
'a previsão de faturamen-

a
PA'GlN� 07

.2

to, não existe, apesar dê

alguns calcularem de
NCz$ 50 a NCz$ 100 mil.
E a exemplo da Feira

da Malha, o Besc fará
o controle de caixa, cen-.

tralízando .os recebímen
�os.

TABLITA CORRIGE AS PRESTAÇÖES
As prestações Com cláusula de correção mo

matéria prefixada a as sem qualquer indica

ção de correção terão que ser convertidas pela
tablíta. O valer da prestação QU obrigação de
ve ser dividido' pelo índice de deflaÇião corres

pondente. ao. día do, vencimento. A tablíta não

pode ser aplicada sobre \1s contas de luz, tele
fone, energia, elétrica" carnês de clubes, alu
guéis e mensalidades escolares. Os fatores de
conversão, a_fé o final de janeiro, são estes.

OS FATORES DA CONVERSÃO
Data do Vencimento " Fator Cz$/NCz$
17 - jan. - 89 . . . . . . . . . . . . . . .

. .. 1,004.25
18 - jan. - 89 .. ' ' , 1,008.52
19 - jan. - 89 1,012.80
20 -- [an. - 89 .. , .. - 1.017,10
21 - [an. - 89

'

.. ' 1.021.43
22 - [an. - H9 '" ...• 1,025.77

,

23 - [an. - 89 i ••••••••••••••••••• i 1,030.12
24 - jan. - 89 .. ,

,
'.. 1.034.50

25 - jan. - 89 ·1 '.. 1.038.90
26, I- jan, - 89 � 1,04:).31
27 - jan. - 89 " 1.047.74
28 - jan. � 89 .

. . . . . .
. . . . . . .. 1,052.20

29 - jan, - 89 ". . . . . .
. . . . . .

. .
. . . . . .. 1,056.67

30 - jan. - 89 .' ", : 1,061.16
31 - jan. - 89, "

/ '" "'.,. 1.065.67

EDI defesa da co.unidade
I

PRAIA DOS POBRES -

Está cada vez maís difí:--'
cil

Urge, porém, qUe so

.dê uma ínlra-estruturi
,e que haja conscientiza
:;:;:ão posto que está-se'
jogando lixo doméstica
na cabeceira, trazendo
riscos à saúde, o cami
nhão do Iix., recolhe os

dejetos .nas quíntas-Ie.
ras e sugere se à Prefer:
tura a colocacã-, de uma

.
placa na,· ponte proibindo
que o lixo seja jogado
no . rio (atenção Comde
mal) e que também fizes
se Um estudo no sentido
da constru-ä., de banhei
ras públicos e da limpeza
da ilha existente nas

proximidades. Com pe
-quenos investimentos,
dar-ge-ia lazer 'a conside
rável parcela: da comum -

,.

.

dade, aumentando· os _
a

," trativos que o município
,
já dispõe'.

\

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

ver n n e a r no

litoral, mesmo para os

banhistas de finais-de
semana, pelos absurdos
aumentos dos combustí
veis, produtos e demais
serviços. Muitos pro- ;
curam solução caseira"
nas límpidas cachoairar
e riachos 'lue cortam o

interior de Jaraguä do-
Sul. Em Nereu Ramos.
sob a ponte Alberto Bau
er, 10(.'.11 dos maís apra ,

zíveis, repete-se com

grande frequência a a-

fluência de famílias de
toda a região à praia e-

.

xístente. que oportuníza
um banho tranquilo, in
clusive às crianças, pos
to que praticamente não
oferece risco, tanto é�
qua não se tem ,uQ_ti
cias. nos últimos afio�,
de afogamentos. O lo-
cal tem servido também
para a prática do cam

ping e em determinados
finais-de-semana, a

- aflu--

,ência chega a duas cerr

lengS' de pessoas que
têm se refugiado <Ja
c�rcí,c,ula, nas ':plácidas
águas do Itapocu. lá.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Relojoaria AVENIDA
As mais finas IUgestõeS para presentes,

jóias, relógios, víelões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

REWJOARIA AVENIDA

Na Maree"" e .. Getßo V....

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

Tubes de Pohetüeno (mangueira preta).
Fábrica:: Rua JolnviUe, 1016 _ Fone 72·1101
Escritório: Rua CeI. Prócópl0 Gomes, 99

F�'Ile 12·0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

CF·· ....

H�IAÇÃO CANARINHO LT��.l
Programe bem as' suas .víagens de férias e

recreação. A "Canarmho" coloca à sua dis

posição Os modernes e coníortäveís ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

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

Ortopedia e Traumatologia
DR. 'MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia íntan.
til e adulto. Membro titular da Soc.. Brasíleí
ra de Ortopedia e ,Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.512 _ Fone 72.2218

:EDITAL
--'-----

AUREA MULLER ·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 pars pt otesto os

títulos contra:

BAHAMAS EMPREEN; TURISTICOS LTDA

Rua Emili� Stein, 58 - NESTA - FLAGRA

MODAS LTDA - Av. Mal. Deodoro, 406

NESTA - METALURGIA FABIANO LTDA

Rodovia BR 280, Km 69 R. Paulo Kanal, 130 -

NESTA.

E, como os dítos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a' aceitar a devida

intimação, faz por íntermédío do presente edital.
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na RuaArtur�.·�Iler, 78, no prazo da Lei, a fim
de Iíquídaf o sétiJ.i�débito, ou então dar razão poro'
que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei.' etc.

IH/Jaraguádo Sul, 19 de [aneíro de 1989.
AUREA MüLLER GRUBBA .Tabelíâ e Oficial de
Protesto de TiMos. '

.

.................., -

_C_I_b_ra_s_'_I_,_La_,_a_rl_D_S_"....... ·(Ferdlaando-Plske)
Desde o inicio d\l semana. o Bra- coisar.se eles (congressistas)' aprova".

sil vive sob a égide de uma nova po- ,.
.rem' o Plano como chegou às suas

lítica econômica instituída pelo go- mãos, tornamsa co-responsévets, .: cl '

vemo do senher Sarney e, diga-se o Governo, pela sua instituição. E se

de passagem, em boa hora, posto que à n,ão der certaI ... , Se.o rejeitarem.
falta des$a providência seguramen a� medidas adotadas perdem automa-
te o País mergulharia no caos da hi- tíoamente sua eficáCia de leí, e tudo
pertntlação, da conseqüências iInpre-' voltá à estaca zero, isto, é. tudo con-

visíveis. Não obstante os pronuncia- tínuará 'a partir do ponto. em que'
mentes de autoridades, sindicalistas, estava à zero hora do día 16 de ja-
economistas sobre, o problema, pare- neíro de 1989. Traduzindo: o ca�s
ce que ainda é muito cedo para se completo e, provavelmente, írreme".
ter uma noção dos resultados que o díävel. Portanto, uma armadühe dos
novo choque econômico vai produ. diabos, que é tanto mais perigosa.
zír. principalmente que desta vez a considerando-se que o Governo tarn:

infla;y;ão está, de fato, "ferida de bém enviou ao congresso a Medtda
morte", segundo palavras do Presi: Provisória relatíva à dispensa de um

dente. número aínda não definido de . fun-
As medidas adotadas foram tim- cionéríos públicos - que. variará en-

'

plas e profundas envolvendo até o tre cinquenta e noventa mil. Politi-
próprio governo. dependendo, exclu- camente um desastre num' ano de
sívamente dele, das medidas que to- eieição presidencial mas, nem por
mar para fazer a sua parte, o êxito isso. cobrando o apoio da maioria
do Plano Verão. Porém, assim como governista, senão de todos Os senho-
o problema é de toda a sociedade res congressistas, pois qUe fortim

.

e-

brasileira, também o resultado posí- les, que na Constituição de 1988, de-
tivo depende dela. ou seja. do efeti- terminaram claramente que o Go-
vo engajamento do povo, dos tra verno não pode gastar mais .de 65%
balhadores, da compreensão dos em- da arrecadação com a folha de pa-

, presäríos.: do concurso dos especula- gamento de seus funcionários. E o

dores. deixando de pensar apenas em governo Iogicamente invocará a dis
sí mesmo para encarar o' futuro do pensa como índíspensével para poder
Brasil e ti estabilidade das institui- enquadrar-se no novo. mandamento
ções democráticas. Ou ajudamos to- constitucional.
dos, ou o Plano vai: pro brejo como. �o-o-
Os que o antecederam e então, mí: Natal' e Ano Novo fomos' passar
nha gente, ninguém sabe o que de uns dias na praia, que ninguém é
ruim - é só de ruim -- vai aconte de ferro . Antes de viajar avisamos a

cer neste país. Polícia (Militar e Civil). Retornando,
Outro aspecto do problema me- encontramos tudo. na maís perfeita

recs ser destacado. A efícécía e a ordem, inclusive, com bilhetes debai
real vigência das medidas postas em xn da porta dos fundos, confirman -

prática através de Medida Provisória, do a presença dos: policiais. Nosso
I'igura jurídica colocada na Constitui- MUITO OBRIGADO aos homens da
ção pelo Congresso Nacíonaj Consti- Ieí .

tuínte. depende, justamente, dele,
Congresso. Terá trinta dias para , a

provar ou rejeitar as Medidas do
Governo. E Os excelentlssímos senho
res "representantes" do povo vão
sentir na própria carne a burrada
que cometeram ao substituir o casu:
ismo do Decreto-Lei do regime Mili
tar (largamente ' usado pelo governo
do PMDB) - pelo casuismo da Me�,
dída Provisória. Foi feliz o jornalis-
ta Alexandre Garcia qUe explicou a

-0-0-0--0--0-
Já está em vigor a cobrança do

, Imposto sobre Vendas a Varejo de
Combustíveis. E já começou a ina

na. Em outras plagtis Postos há que
simplesmente cobram os 3% do IVV
dos consumidores. Errado. O Impas
to é sobre VENDAS. Quem fixa o

preço dos COIAI:,ustíyeis é o Conselho,
Nacional' do Petróleo. Logo dono de
Posto não pode aumentar nada.

--o-o-o-o-o�

I TITULO DO C. A.
BAEPENDIEscritório Contábil Barni

Preço no Clube: 165
OTNs. Vendo por 110
OTNs. Informações: Fo
nê 12·1051, após às 18
horas.' ,

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

presas. ,

Rua Venâncio da Silva Porto, 365 - 19 andar
Fone: 12 - 1492

I ..

"ARTIGOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA,

A PREÇOS DE CUSTO.

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 e na

Rua Relnoldo Rau, 530 Jaraguá do Sul - SC

, o"

t'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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lanlor proIIave
.

a Feira de Pradulos Calarinenses eil B. Callborii
.
De 20 de janeiro \ii 19 Km 1:;7 da BR-l01. es· Catarinenses. que deve-

� feverei�o. no centro' tará sendo realizada a rá reunir cerca de 140

�� promoçoes da Santuf, TI Feira dos Produtos médios. pequenos e mi-

croempresários de Santa
Catarina. O evento é
uma 'promoção da San-'
tur (Santa Catarina Tu

rismo). conta com o pa
trocínio do governo do
Estado através da secre
taría da Indústria, ce
mércio e do Turismo.
devendo ser visitada por
maís de 100 'mil pes:
soas. na sua maioria tu
ristas nacionais e es

trangeiros.
Entre os produtog que

estarão sendo comercia-

Diálola's
AQS P;eS DE JESUS

A dimensão do eterno e do diálogo com

. o Senhor diariamente pela oração. é cada vez

menos cogitado. O corre-corre do día a dia a

taste \is pessoas da maís sublime experíêncía
nesta vida. São como Marta, que ao invés de

aproveitarem o tempo para ficarem aos pés do

Mestre, estão' ocupados � agitados "ern: muitos
serviços" (Lc 10:40). Geralmente est\is são

.as que maís criticam os que gastam tempo com

oração e leitura da Bíblia, e. ainda querem
demovê-los desta prática. chamando-os de. fa

nático� (Lc 10:40). Mlis será que estes neglígen
'tes e críticos es1lão em paz? Creio que- não.

Mas temos também' os que se identificam
com a irmã de Marta, Maria. Apesar de ter

muito trabalho para fazer, ela priorizou o estar
\los pés de Jesus, para ouvir-lhe os preciosos
ensinos com muito ínteresse e reverência (Lc
10:39) .

Ouantos tentam se desculpar dizendo

que não tem tempo para oração. Quando falo

em oração, não falo em mera repetição de

fórmulas aprendidas, mas em um diálogo aber
to e fnmco com o Pai Celestial em algum lu

gar secreto OU reservado [Mt 6:5-8 e Fil 4:6-8).
Jesus, "quando' estava mais ocupado, mais bus-'

', cava o Pai: "Ele,' porém, se retirava para lu

gares solitários e orava" (Lc 5:16;. Neste mun

do tão seco de amor. justiça, fé e esperança,
urge uma volta para o alto, para a espirituali
dade autêntica, conforme diz o salmista: "Bus

quei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de
todos OS meus temores" (SI 34:4), "pois não

desprezou nem abominou a dor do aflito, nem

ocultou dele o rosto, mas ouviu, quando lhe
gritou por socorro" (SI 22:24). Tudo isto espe
ra quem se achega humilde aos pés de Jesus.

(EISQ Carlos Madke)
,

IGREJA BATISTA
Rua Emílio Stein, 120 - Fone: 72-1925

Cultos: 09 e 19:30 (Domingos)
Seja Bem-Vindo!

�--

.. !
. I!!!���ro���.!��• R. Exp. Antonio C. Ferreira, n? 68

V
VENDE t\.'

CASA EM ALVENARIA: 425m2 (4 sutes, 2

quartos. salda de festas, 2 salas, copa, cozinha,
garagem pl 4 osrros e píscüna) CASA EM AL

VE�';;ARIA 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 ria' rUa Ptçarras. centro, esta,

preço 3.000 OTNS.
APARTAIVlENTÚ: Bd. Miner (i quartos), va-

1.:11' 3.000 OTNs. LOTES: Rua José Emmendoer
Ier, 8,50 CT.i'.s. TERRENO: 420m2, Lot. Flévio

. II (px. vVeg I), valor 626. OTNs� sITIaS: em

Ner€u Ramos, Barra do RiO; Cerro-e Rio Molha.

ALUGA
SAI AS COMERCIAIS: na Rua Venâncín da Sir
va Porto 1420m2), na rua loinville (lado da�. Ar
weg) e ne rua José Emmendoerfer 1 ,8�1· tiAl�.

.
,

CAMBORIU/PI<,�ARRAS:: casa je aptos, "pq.rä.
temporada. em Piçarras! a pastír' 2 OTNsldia
e R. Camboritl, 4 OTNs/dia •

....WUI �

VERÃOj89

A Santuf - Santa Ca
tarina Turismo S.A. es

tá lançando 30 mil e

xemplarss de calendé
rids denomínados "San
ta � Bela Catarina
Verão 89", contendo in

formações de grande u

tilidade pare os milha
res de turistas que deve
rão visitar o Estado du
rante a temporada de
verão, que se estenderá
a:té março de 89. Divi
didos em duas categorias,
os calendériog contêm
dados sobre todos os e

ventos que deverão a

contecer no EStado até
o mês de masço. incluin
do Os eventos turísticos,
congressos, seminários e

convenções, feiras e ex

posições, festas típicas
eventos culturais e ar

tísticos, eventos espor
tivos, fesms tradicionais,
eventos populares e re

ligiosos e animação tu
rística, além de dados �

so?r� a situa:�ã� ,g_
gráfica e características
das principais praias do
litoral .

lizados estão crístaís,
porcelenas, confecções
em tecido' e malhas, artí
gos de decoração, bijou
teríes. artigos esportivos,
artigos de cama, mesa

e banho. brinquedos, e

letrodomésticos, entre

outros. A abertura ofi
cial da feira será às 17

horas do día 20 de
.
ja-

neiro, permanecendo a

berta à visitação públi
ca diariamente no ho

rário das 16 às 22h3ÜIIl.

Prefeito Municipal

Agora com em

Estado de Santa' Catarina
Prefeitura' Municipal de .Jaraguâ do Sul
CONCORRENCIA PÚBLICA

EDITAL N.C? 01189
A Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, por
seu Prefeito Municipal. Sr. IVO KONELL. faz
saber que se acha aberto o Edital de Concor
rência pera CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE "BAR E RESTAURANTE",
AN�XO A ESTAÇÃO RODOVIARIA, desta
cidade.
.As propostas deverão ser entregues no edifí
cio-sede desta Prefeitura, sito à Av. Mal. Deo

doro da Ponsece, 247, até às 11 :00 horas do
dia 22 de fevereiro de 1989.
O Edital e demaís informações serão fornecidas
aos interessados na Secretaria .Geral da Prefei
tura, no snderelço acima.

Jaraguã do Sul, 17 de janeiro de 1989.
.

IVO KONELL

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
C6NCORRENCIA PÚBLICA

EDITAL N.'" 02/89
A Prefeitura Municipal de Jaragué do Sul, por
seu Prefeito Municipal. Sr. IVO KONELL. faz

saber que se acha aberto o Edital de Concor-

.

rência para CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO
DE 03 (Três) SALAS COMERCIAIS, ANEXAS
AO A..l\TTlGO CENTRO DE INFORMAÇÖBS \

TURíSTICAS, desta cidade.
As propostas deverão ser entregues no edifí
cio-sede desta Prefeitura, sito à Av. Mal. Deo

doro da Fonseca, 247, até às 11 :00 horas do

dia 23 de fevereiro de 1989.
O Edital e demals informações serão fornecidas

aos ínteressados na Secretaria Geral da Prefei
tura, no endereço acima.

Jaraguä do Sul, 17 de janeiro de 1989,
IVO KONELL
Prefeito Municipal

Filial Jaraguâ do .Sul
.

- __ ... �.���----------------------------...:.:..;_--___.....I

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

mais nova Illíal ,

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

Utilize os Serviços da

Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do

MAYER

Sul

Rua C. Procópio Gomes dé Oliveira, 1626 Telefone: 72-0628

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o Rio Itapocu pede socorro
"Os alimentos existi·

rão enquanto ' existirem
ríorestas'' (Diilado po�u-
Ifti' indiano).

.

O atual nível de de�'
gradação ambiental do

planeta tarra está: a pro
vocar sérias reflexões no

ser humano, intrigando a

responder a uma pergun
ta. Para onde estamos ca

minhando?
O meio ambíente brasí

leiro passa por Um pro
c�sso crescente

'

destrui
ção. Os fatos estão ilus
trando: aumento progres
sívo de desmatamento
provocado na selva A -

,

mazöníca e da, Serra do
Mar. A poluição crescen

te des rios por dejetos
índustríaís, A morte len-
ta e progressiva da nos

sa outrora rica flora e

fauna. O ar qUe o cida
dão das grandes cidades
respira é de baixa quali
dade- Os agrotóxicos pro
vocando desequilibrio
ambientais nas proprie
dades agrícolas. Todos
estes fatores estão con-

tríbuindo (para. a queda
progressíva da' qU\\ilidade'
de vida do brasileiro.
A região do vale do

'

Rio Itapocu não passa
incólume a este pemícío
So processo degradativo.

,

Apenas 15 días de esti:

Çlgem são necessários para
mostrar o estado de
morte natural que' está
passando o rio Itapocu e

todas as formas de vida

que nele vivem.
O leito do fio é, lite

ralmente, um esgoto a

céu aberto, contribuin
do de forma decisiva na

sua poluição o esgoto
urbano (ligações feitas à
rede pluvial), despejos
industriaís, vasilhames e

agrotóximos lançados ao

rio por agricultores, des
matamento indiscrimina-
do na Serra do Mar
(áre\1 considerada de

preservação permanen
te), graxa e óleo lança
dos sem tratamento pe
los postos combustíveis
Aqui poderíamos enume
'rar ainda um número in-

finito de font€& causa
doras de poluição:
A nova

'

Constituição,
recentemente promulga
da, estabelece que:

'

as

ações criminosas ao me

lia ,ambiente)� são consí
deradas atos lesivo e

possível de punição. Sa
bemos que nada adianta
termos as melhores leis
do mundo, um exército
de fiscais, se cada um

de nós não for responsá
vel pelos seus atos, O

melhor "fiscal" somos
nós mesmos. Somente a-,

través'do processo edu
cativo, que' fará refle
tirmos sobre onde que

remo� chegar em rela

ção ao nosso meio am

biente , As florestas são
a vida, a partir do mo

mento em que elas não
maís existirem, a exís-
têncía provável do ho-
mem, também sucumbirá
(Eng(_) Agr? ). Sérgio Luiz
Zampieri - Guaramirim).

LEIA, ASSINE, DIVULGUE
E ANUNCIE NO
I 'CORREIO DO POVO".

VOC:t: :E IMPORTANTE
pARA NOS.

Marcenaria'São José
Portas e Janelas de Madeira
de Primeirissima 'Qualidade

Faça..nos uma visita
.

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

.

ou

consulte-nos pelo Fone; 12-0247

América Latina Compa,nhia de Seguros
Fundada em 1887

Há maís de um século:
Nosso prêmio é sua confiança

RESIDENCIAL TOTAL
O seguro total da sua residência.

A

Treze coberturas em uma SÓ apólice, garantem os riscos de Incêndio,
tumultos. desmoronamento, roubo, vendaval, desentulho, responsebilí
dade civil, aluguel, despesas com mudança, dinheiro, despesas extra
ordinárias, .e ainda morte, invalidez e assistência médica causados por
acidenta aos seus empregados domésticos.
Consulte nosso representante:

Co-rretora de· Seguros A. Garcia Ltda.

I

> • .,

'INFOltMATIVO "ROT'AlUO' .. -. , .....

.•�. O Quat!D-Mei�·,� . 'CIOCD' ,

Dê vida: ao RQtary,: Viva-o Intensamente

ROTARY ,CLUB DE SÄO JOSE.
A partir Ga segunda terça-feira de janeírq está
sef reunindo o R. C. São José em novo locál, no
horário de costume, no períod� noturno,

"

Os
companheiros que queíram visitar o clube, 'de:
vem dirigü--se ao Restaurants GU'a.rarema� n�Ponta de Baixo"

' .

ROTARY CLUB DE CORUPÁ
A, primeira reunião do Clube do ano foi marcada
com uma reunião de companheirismo, .no res:
raurants da empresa do' Camp. Curt Línzmayer,
com o comparecímsnt-, em .massa de seus sócios.
:E o clube partindo para reuniões em locais de
trabalho de companheiros, muito saudéveí e
promotora de um bem entrosamento entre
seus integrantes.
CONFERENCIA ROTÁRIA DA BAÇIA ])O RlQ
DA PRATA
O Presídento de R. l. -:- Royce Abbey. está dis
tribuindo correspondência para convidar para
uma Conferência Rotária para o Desenvolvi
mento da Região da Bacia do Rio da Prata, na
América do Sul, a ter lugar em Foz do Iguaçu,
nos .dias 10 a 12 de março de 1989. Na.ocasíão
serão levados a discussão os atuais níveis de
progresso da região mencionada. Pormenores
podem ser recebidos com o Governador Franco.
ROTARY CLUB JARAGUA DO' SUL,
Com o períod-, de verão os clubes rotários ca

tarinenses recebem grand� número, de rotaria
nos dos países do Cone Sul �\;i América, enrique
cendo as reuniões de trabalho. Na reunião do
dia 10 do corrente, o R.C. de Jaraguã recebeu a
visita do Camp. fruis Leigue Suár.ez, do Rotary,

Club de S.anta Cruz de La Sierra, da vizinha Re
pública dã Bolívia, Distrito '469. Além da vi
sita ao clube, o reencontro com o seu ' filho,
rotariano, residente nesta cidade.

'

CONFERÊNCIA DISTRITAL DO D-465
O Rotary Club de Rio do Sul está de frebis pre
parativos para a Conferência do Distrito, a se

realizar nos dias 21 a 23 de abril de 1989, even
to a que nenhum clube deverá deixar de compa
recer, pela importância dos assuntos a- serem

-

tratsdos na mesma. E será, também, uma opor
tunidade para confraternizar com os demais
companheiros do Distrito.

(Da
blícas

Comissão de
, do Distrito 465,

Relaçõee Pú-
Ano .1988/89)

1 989
100 ,ANOS PA. �EPÚBLlCA
10 ANOS DO- "CORREIO DO pOVO"

'i,'. Novo teletene:

,') A ,:,(f.:�l 72-3953 .� � ,"

',.""" ,

'" -,
,

;/ 11.,1I1iiRIER ,rE/CI'"
_jaraguá doSul" ' ,

�--------------------------------�--�.�-,--�--------��--...
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acidentes de IrAasitl au.elta. al!·a·anl e. JaraguA e prelcupa.
Subia essustedoremen

t� no mês·' de dezembro
di'! acidentes de trânsito
�m Jaraguá do Sul, fu-:

�indo da média dos me

ses anteriores. que man

t,inha-se estável. com pe:
<,):penag escil\1'ções. Foram
66 acidentes. dos quaís
49 sem vítimas e 17 com

vitimas, com maior inci-

116 mil para a

Ilnpá-SãlBelta
o Governo Federal

garante em 89 recur

sos para a continuidade
das obras da terceíra
ponte ligando a ilha ao

continente, a 'ampliação
do perto de São Fran
Cisco do Sul e implanta
ção e pavimentação de

algumas rodovias, ,O
secret'ário dos Transpor
tes Emanoel Campos
lembra qua o Diário do
Congresso Nacional. pu
blicado no final 'do ano,
e s tab e I e c e re

cursos de Cz$' 2.4 bi
lhões para as obras da
terceira ponte. além de
Cz$ 6,4 bilhões para am-.....

plíação do cais e' pátio
do porto de São Fran
cisco do Sul.

o Diário do Congres
so Nacional prevê tam
bém Cz$ J716 milhões
para a implantação e

pavimentação do frecho
Corupé-São Bento do Sul.
da BR-280. mais Cz$ 716
milhões para implanta
ção e pavimenteção da
BR-'470. no trecho Gas

par-Navegantes e Cz$
3.5 bílhõess para conclu
são da ligação Blumenau
Navegantes, também na

na ßR-'470.

Os trchos de Palhoça.
Lages e Campos Novos.
da BR-282. também foram
contemplados Com Cz$
4 bilhões. Com esses re

cursos; será possível me

lhorar a ligação' Lages
Florianópolis. através de
obras de ímplantacão 'e

pavimentação,

FORD ESCORTI

dêncía na rua Joínvílle.
Marechal Deodoro, . Ge
túlio Vargas e laterais.
Houve t�mbém duas ví
timas' fatais. na segun
da qumzena 'de dezem
bro. próximo da Weg H.
O total do ano passa-

do foi 487 -sendo 380 a

cídentes sem vítimas
e 107 com vítimas. Num
comparativo dos últimos
cinco anos. com IJ8se no

relatöríi, da Delegacia
de Polícia da Comarca,
através do seu setor de
trânsito, observa-se que
no ano de 1984. o total
de acidentes foi 35:)', nu-

'

ma média mensal de 29;
em ,1985, /foram 314 a

cidentes. média de 26;
em 1986.

J registrou-se
382 ocorrências. com

média de 32 acidentes
mensais: em 1987. o nÚ
mero de acidentes su

biu pará 471, elevando
a média mensal para 39
e. no ano passado, os

487 acídentes, deram u

ma média de 41 por mês.
A diminuição no nú

mero de ocidentes. em

1985, deve-Se a amplia
ção das Iobadas, que
inibiu' a velocidade nos

trechos onde se regis
travam a maioria dos
casos. A Comissão Mu
nicipal de Trânsito vem

accmpanhandr, mensal
mente o relatório enca

minhado pela· Delegacia
de Polícia. pare os es

tudos que realiza na

área.
Ressalte-se que o nú

mero de casos refere-se

89: ANO. DA SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Para conver o cresci
mento dos números que
o apontam como cam

peão mundial de aciden
tes, o país faz deste ano

de 89 o Ano Brasileiro
de Segunança de Trân
sito. A cada ano. o Bra
sil perde 440 mil litros
de sangue no trânsito.
Resuâtado ilde 710 mil

acidentes, que deixam
350 mil feridos e 50
mil mortos. Na rede hos
pitalar do Inamps, 63%
dos leitos das divisões de
ortopedia s:ão ocupados
,peJa iví�i;rrias do trân-
sito. Os custos sociais
chegam a 1.5 bilhão de
dólares,

O principal grupo
risco é a população
risco é a população

de
jo
jo-

vem: enquanto a idade
média das vítimas . de
doenças cardiovascula
res e do câncer. as duas
principais causas de mor

te no 'país, fica entre
50 e 55 anos, OS mortos
no trânsito têm. em

média, :)'0 anos de idade.
As principais lesões o

correm na cabeça e na
região dos olhos. con

sequência da falta do
cinto de seguranç., e do
capacete, quando o v'eí
culo for motocicleta.
O ano novo começou

de cinto apertado. Des
de o dia 19 de janeiro. o

uso do cinto de segu
rança voltou a ser o

brigatório. Até o dia 31
de março os guardas não
vão multar. só aconse

lhar.

COLUNA EVANGEUCA
...._---

CULTOS: Domingo às dão. .para que sejas te-
9h30. em português. mído- Aguardo ao Se-
SALMO: Das profunde- nhor, a minha alma o

zas clamo a tí, Senhor. 'aguarda, e espero na sua

Ouve, Senhor a minha . palavra pela alvorada.
voz. estejam atentos OS Espera. o Israel, no Se-
teu ouvidos à voz das nhor; pois com o Senhor
minhas súplicas. Se tu, está a benignidade, e

Senhor, observares as com E1e eStá popíosa
iniquidades. quem. Se- redenção. e .�le iremirá
nhor poderá substituir? a Israel de todas as

Mas contigo está O' per- iniquidades. Salmo 130.
·....

o-c-arr-o-m-ais-.-co-mp
.....

ra-dO
....

,

n--o-m--ug-do-C-on-QU-ista a 2� lugar
.

Ia Brasil e pede. passagem·1
FORD ESeDU. 1D • 511 unidades cOlDpradas

--------------------��

�--I]Sua grande conquista

apenas aos regístrados
na Delegacia, Iquando
sabe-se qUe em muitos
a presença da polícia

não é solicitada. O que
SÓ aumenta o fator de
preocupação das autorí
dades do setor,

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acldentes de trAnsito - ln
ventárlqs - cobranças e advocacia em geral.
Rua t�inoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

Walter Luiz Ribeirl
Alexandre D'ellauiustina Barbosa

,ADVOGADOS
Rua Jeão Marcatto n9 13, 29 andar - sal& 206,
Fone 72-2875 _ Edifício Domingos Ch.odíní _

Jaraguá ao Sul-SC.

,

I

e
r PERSIANAS • BOI • ESO. DE ALUMíNIO"

� . R�!L!!:!:U!�SCI': li. FONE: CIM73'7Z.Q1186 �

Persianas horizontais e verticais,
. box para banheiros,'

divisões, toldos, portas' sanfonadas, esquadrias
e cercas emm aluwminlo.

Consulte-nos! Fone 72-0995,

ESCRITÓRIO JURlDlCO

II José Alberto Barbosa
ADVOGJ\DO

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

Fone 72.1869 _ Jaraguã do Sul

FISIDMED
Fisioterapia e Reablli tação Médica Ltda-

Atendimento especializado em recuperação
de fraturas, paralisias, reumatismo. problemas de
coluna, doenças neurológicas, asma e bronquite.
CONv:GNIOS: Unimed. Banco do Brasil, Caixa

Econômica. Ipesc, Inamps e Acidente de T:mba

lho
CORPO CÚNICO: Drs. Rit\l - Fisioterapêuta.
Dra. Joice - Fisioterapêuta, Dr. Francisco -

Médico Físiatra.
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen s/n9, anexo ao

Hospital São José - Fone 72-1811 - Jaraguá do

Sul-SC.

II
'I

I

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.
,

Jaraguá do Sul/se - Av. Mal. Deodoro, n-? 158 - Fones 72-1777, 72.;1995 e 12-2614

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PÁGINA '1:2

Posto' de Vendas MarcaDo
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.
.

Em frente à fábrica, - Amplo estacionamento.

IIiTERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. JQão Píccolí, 1(}4 - fone 72-2111 - Jaraguá do Sul

_ CREe! 643-J.
-

,
IMÓVEIS A VENDA

1 casa em alvenaria, 160m2, terreno 30x25,
30, rua Equador.

1 prédio cl loja comercial, mais 3 aptos, ter
reno '750x36.

1 casa em alvenaria, 250m2, na rua Campo
Alegre. ,

1 casa em alvenaria, 110m2,_rua Bertha Weege.
1 terreno na BR-280, 110x93m, px. Weg Quí
mica.

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

LANÇAM�NTOS DA SEMANA

Klute o Passado Condena (aventura)
Seção Especial d€ Justiça (drama)
Dupla do Barujho (comédia)
O Poder da Justiça (polícíal)

, Uma Estranha Paixão (romence)
Síndrome de Omega (aventura)
My: B€,autiful Laundrette (drama]
FelIz Ano Velho (drama]
U?l\1. Janela pera o Amor (drama)
SergIo Mendes/Roberta Flack (show)
Ironweed (dramaj
Uma Escola muito LOUca (comédia)
Ter�or no Deserto (aventura)

.

ASSI� Nascem os Heróis (Guerra)
007 Contra Octo Pussy (aventura)

OPPU'S VIDEOMANIA SEM PIRATARIA

Vivência Hospitalar
(3a. parte) o (IM) PACIENTE DO 813

Trabalhista _ Esportivo ,1
Novo endereço Mal. Deodoro da Fonseca �;..

"

n., 97
_ Sala 1 I'

,,_.... ...._��. ...._. � .... _B_ar_ã_o_d_O_Ri_o_B_ra_"_co_,_s_al_a_4_,. _

_

_

FONE: 72.2607

Viver vale, a pena! 3-11. Devo estar antes
Foi pensando neSS\1 das 9. no apartarnento,
frase que o (Im� pacien informam-me. Antes,

te foi ao consultório' do. porém, no dia 2 tenho

dr.
<

JO;ão Bíron para um encontro no hospítal
marcar uma cirurgia pa- Sã'o José, onde o an€s-

ra o dia 03.11.88 que de- tesísta me examina e

veria ter sido realizada conclue que
.

como .ex

por um sofrimento que fumante de há quase
começou no final de trinta anos deveria Ia-

janeiro. zer uma "chapa". Pede.

Vencia por escolha também, por .medida de

própria a barreira do segurança 500 ml de

temor de uma cimrgia,' sangue "B'" positivo que
a primeira em toda a não existe na praça e

vida. Temor maís tar nem em Joínville. especi-
de confirmado e que almente agor,a quando o

obrigou 'a-o guardamen" sangue é submetido a

to de 17 dias de hospita- processo de muitos tes:

lízação. A mudança de tes, pOr causa da "Aids".

nosocomio se deu pe- Yvonne Alice, minha
la falta, na ciidlade, de filh\3, depois de alguma
aparelhagens capazes relutância faz a genero-
de identificar ocorrências sa doação de filha pra

qU€ SÓ se conseguem em pai.
centros maiores. O problema da chapa se

Bem por isso volto a resolve pelo aparelho de

lembrar da situação dra- Raio X e vou ao morro

mática por qUe passam para cumprir a determi
os nossos' hospitais que nação.
lutam por espaço físico 'A moça, uma loirinha,
e aparelhagens mais so- m€ atende e informa da
físticadas que poderiam solicitação médica. Em
elucidar as complicações compensação m€ respon
que possam surgir ao de que não pode ser pelo
longo do processo operá- INAMP'S porque o pes
rio, soal está em greve.

Ittel�zmente os rrrii� - O que faço; então!
nístéríos da Saúde e do pergunto
Inamps não SÓ não cui: - O jeito é fazer co-

dam da aparelhagem - mo particular!
algumas recebidas por

- E quanto vai sair?
'doação de países euro-

.......... 8.400
peus -

como ainda sa-
- Tanto assim? Eu

, crificam os hospitais pe- nem tenho isso comigo!
Ia indenização de diárias - Eu conh�ço o' sr.

medíocres, e quando as Pode pagar quando vier

p'agam já estão defasadas pegar a chapa.
pela' corrosão inflacioná- E lá me vou com o .ra-
ria de muitos meses.

'

díologiste fazer a ben-
Com determinação .e dita chapa de Raio X,

pensamento positivo su- que acabou mostrando o

bo o morro do Hospital óbvio ululante.
Jaraguá, na manhã de Quinta-feira, dia 3

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

Direito Civil _ Criminal _ Comercial

.. de novembro/ f,38 interno
me no hospítal, às 8h45m .

. e a [eníenneíra m:�' en
caminha ao apertamento
11211• Bonito ,Inúmero,
penso comigo, que, é re

sultante do 19 andar" o

quarto :21. ' Ou então o

quarto 12 de 19 piso,
Somado, pode ser 22, 4
ou' 13. Como contador
que se preza, faço as

contas. &n seguida a

enfermeira chefe apre
senta-se, para as boas
vindas (no bom sentldol].
lembrando o jejum ihr
cíado na véspera. O en
fermeiro José de Avila
apresenta-ss para ínfor
mações adicionais: o

descanso, a hora do ba
nho, a raspagem pré-o
peratôría Ie a hora' de
partir para a sala de ci

rurgia' enfiado numa ca

mísola esquisita e des
confortável,

,

Assim acontecem as

coisas. Tudo Jn�a hora
certa.
Como não tenho, reló

gio, presumo que desço
o elevador I pOr volta das
16 horas e as enfermei
ras j á me esperam na

sala, COm OS preparati
vos de praxe.f Conver
sam comigo pera me

descontraír. Procuram
veias qus tenho-as todas
escondidas. Abrem-me
os braços e fico na posi
ção de como crucifica
ram Nosso Senhor Jesus
Cristo. Dos médicos, a

penas feIo com o dr. Be
zerra. Entrego-ma aos

seus caprichos e deveres.
Devem participar, da

cirurgia o dr. João Bi
ron e dr. Pedro Lopes.
Fico :sab,endo" ) t!epois.
que a eles se juntou' o

meu compadre Sr'. Fer
nando A. Springmann. A
pago-me e há início a

círúrgía.
'

(continua)
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Jóias. relógios, alianças �

presentes finos é com a cova

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 _ Jaragué do Sul.

, ,

spezla -I eia. Lida.
SEUAllIA E SERVIÇOS DE TRATOR.

MadeiraI para construçio e serviços de trator

.com pl\ofissiol1ais altamente especializados .

. Rua Joio Janu'rio Ayroso, 7'2 _ Jaraeuá Es

qu�rdo _ Fone 12-03()() _ JaragU6 do Sul, _ SC.
_.

'.

E HORA DE BRILHAR

Lanznaster

Pedras Trevl·
PEDRAS PARA PISO, PISCINA
E REVESTIMENTO EM GERAL.

AI, melhores pedras naturais para sua casa;
Pedru plpisos, piscinas, paredes e

revestimento em geral.
Rua Ottokar Doerffel. 1.951 - Trevo BR-I0l

Fone 22-8956 - Joinville.

NA RONDA.

CONCESSIONÁRIA HONDA DA kEGIÃO. CO
, MlRCIO ,DE MOTOS, ASSISTBNCIA :rECNI�A

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA pILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Ru. Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR:�280)

Fone 72-2999. _ Jaraguâ do Sul _ SC.

DO POVOCORREIO
Fundação: 10 de Maio de 1919

CGC 84.436J591l0001-34
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel
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"A História de nOUa geate nlo pode· ficar 16 na saudade".
O Passado só Ó. Importaale se o seu tempo fOI 'bem empregado.

CONl�'IRA A H!S·r()RIA� .. Dario de ltapooo

HÁ 10 ANOS
- Em 1919, neste mês de janeiro,

entrava-se no 439 ano de existência
de Jamguá, um modesto distrito de
Joínville, que ainda trazia as marcas
da luta pela sua posse, que ora per-.
tencía ao Paraty e 01\1 a Joinville e,

de permeio para formar um novo
município, anexado à Barra Velha,
com o' pomposo nome de GLORIA.
Era o governo da época fazendo 9S

vezes do atual Sarney que. queda a

certar a situação no nordeste' de
Santa Catarina, sem conseguír êxí:
to. É que, como hoje, surgtam ho
mens travestidos de síndícalístas, co

mo OS Medeiros e Menegheli do
PT e da CUT, que rompiam o pacto
social, não participando dos con-

chavos da classe dominante, cada
um com mais apetite do que o outro
para se apossar da hoje Pérola do
Vale do Itapocu, E havia razão. As
palavras proferidas às margens do cau

daloso río. pelo fundador, se torna
vam realidade. Desde às 13 hs do dia
23 de junho de 1907 se alcançava Ja
raguá, pela Estrad\i de Ferro da São
Paulo-Rio Grande a partir -de São
Francisco e sa transformaria esta re-

.

g�ão. no entroncamento rodo-ferro
viário no nordeste catarínense para ,

quem quisesse alcançar o Sul ou o

Norte do País, façanha não alcançada
pelo município sede.
·
.. HA 40 ANOS
� Em 1949, a coluna "O Correio

do Povo nos Esportes", assinada pe
lo comentarista EGON EHMKE, ho
je alto funcionário da Manesmann,
no Rio de Janeiro, fqzia um retros
pectivo do jogo de futebol entre u

ma equipa de estudantes e Os aspi-
"rantes do Baependí, empatados lern
3x3 no final dos 90 minutos, conside
rado injusto. A atuação. do árbitro,
segundo Bgon. "não merece destaque,
parece-nos que tem pouco conheci
mento em matéria de futebol". As
equipes: ESTUDANTES Samir;
Ronaldo e lürge; Soutínho, Henrique
e Odimir; Beras, Fredi, Laxíxa, Gaia
e Lico - BAEPENDI - Silva; Ferrassa
e Elpídio; Nivaldo, Otacílí-, e Ante
nor; Prada, Amadeu, Osvaldo., Sil
veira e Wunderlich. Remanescentes
dessas equipes ainda cruzam as ruas
da urbe.
- O Circo Teatro Biduca reque

ria à Prefeitura e esta concedia li
cença pera estabelecer-se COm cir
co e teatro em terras situadas na
RUa Padre Pedro Francken, hoje a
RUa 28, nominada de Artur Müller,
nesta cidade.

reduzida praticamente a dois médicos
e muito embora os inauditos esforços
dos drs, Waldemiro Mazurechén e

Erich Kaufmann, a situação era de e

xigir maís um médico para desafogar
o. constante afluxo de doentes ao

hospítal local e aos consultórios." f:
qUe, a partir de 15 de janeiro, a ci

dade contava com o dr. Alexander
Otsa, formado n\i Alemanha e reva

Iídação do diploma rpe�a Faculdade
de Medicina do Rio de Janeíro, até
então, diretor do Hospital Samáría,
de Rio do Sul-SC. Estabelecia-se à

Rua Angelo Píazera, 144, com re

sidência e consultório.
.

- O governador Heríbert., Hülse
concedia exoneração ao Mons. Pas
coal Gomes Líbrelotto da Secr- da

Educação e Cultura, designando Vic
tor A. Peluso Ir. para responder pelo
expediente daquela pasta. Monsenhor
Librelotto assumia as altas funções de
Juiz do Tribunal de Contas do Bstado.

· .. HÁ 30 ANOS
- Em 1959, em janeiro, a impren

sa comentava a vinda de um novo
médico na cidade: "De há muito a

cidade de Jaraguá do Sul vinha se

ressentindo da falta de médicos. no:
tadamente depüis de o dr. Pernando
A. Springmann haver viajado, cl bol
sism para a Alemanha, a fim de

· eSpecializar-se. F i c o u a cid{lde

. . . HÁ '20z ANOS
- Em 1969, o prefeito Victor Bau-.

er assinava a Portaria n? 60, apro
vendo a escala de férias dos funcio
nários municipais, para o exercício

de 1969, conforme anexo: 1. Geni C.
O. Silva; 2. Erich Sprung; 3. Antonio.

Quadros; 4. J08;é Izidoro Copi: 5.

Orlando C. Schreiner; 6. Loureneo
Gressinger; 7. Toríbio A. Elísio.; 8.
Walter A. Ballock; 9. João A. dos

Reis; 10. Faustino oírona: 11. Alceb.
A. Verbinnen; 12. Harold Nagel; 13·
Martim MaI9ngoni;. 14. Benn., Radu
enz: 15. Gerherd Sasse; 16. Mathias
Ruysam: 17. Francísco Pinter; 18. Sa
lomão K��in; 1�. Aitayd,e Machado;
20.

. Leocädío O. Rodrigues; 21. Li

bório A. Schweitzer: 22. Zeferino. Pa-

oíetto: 23. Olindo Tomaselli e 24.
M9urcio de Góes Jr.
,_ Victor Bauer, prefeito munter

pal distribuía comunicado a todos os

professores munícipaís, para parti
'cíparem obrigatoriamente de um cur-'
So a ser ministrado pela dra. Jandira
D'Avila, Insp. Reg. de Ensino, de 27.2
a 19 de março/69. Maiores esclareci
mentos seriam fornecidos pela Ins
petora municipal de ensino, sra. Ze
nida Lenzi Zaluea .

. .. HÁ 10 ANOS
- Em 1979, Solange Doster apare

.

d di
-

d' NOTlela com a segun a-e lçaG_ e, .
,.:'

elAS SOCIAIS, .comentando os .acon
tecimentos desse inicio de. janeiro.
.- A. Seixas Netö fazia Um estudo

sobre as enchentes do Vale do Ita
jaí. publicado num Boletim editado
pela Fundação 'Casa. (Dr;.. Blumeneu.
"O Vale do Itajai -:- dizia - é a maí
o.r vala de inundaçãr; do sul brasileí
roo A b<t.C4a ·ÍQ:o -Itajaí compõem-se de
166 rio�"

.

'0 e pequeno portes.
maís l'_

.

iaís, Até 1975. foram'
68 enche notáveis, com pelo. me-.

es .30 delas' de nível catastrófico.:
Neste come<:<) de 89 as águ\3.� já atin
giam regular altura, apesar de tüdas.
as obras de oonten;;:ão das cheias.
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Casligo ��oCASTILHO PINTO_'--
. ,

;

Calhas e Aquecedor Solar
.

• ",

•• ' -

'

. � _, .•... ,../ .

,c. �•._. .. � .... , ..

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72.;0448

Funilaria Járaguá Ltda.

Chalé
IMOB�E
REPRESENTAÇOPS LTDA.

Rua Reinaldo Rau 61 _ Fones 12-1390 e 12-2321

CODlpra
Venda

Troca
- Aluga

AQUI, SlMPRE. o MEl.HOR NEGÚCIO
COM TERRENOS, CASAS, APARTAMENTOS,
ÁREAS INDUSTRIAIS, ÁREAS COMERCIAIS,'
CHACARAS E TELEFONES.

idoso, pobre, doente e

sem amigos,' ela se tor
no ínsuportãvel.'
- Sim, uma dádiva em

um mundo que apesar
da violência humana, das
ocorrências sísmicas, vul
camcas, desastrosas etc,
é muito. bem ordenado,
obedece um ciclo exato,
tanto que se acontecer
algum desequilíbrio nes
sa ordenação é porque
houve 'a ingerência do
homem OU de fenômenos
telúricos. E se quiseres
comprovar a existência
dessa ordem basta que
observes não direi \i i

mensidão dos espaços
exteriores do Universo,
mas tão somente as ma
ravilhas do sistema so

lar e da natureza terres
tre, estas' últimas tão

próximas de nós.
:_ Muitos por nãlo es

tarem bem de saúde ou

enfrentando uma fase
má na vida e já descren
tes de tudo, contestam
esses prodígios e nª,o ra

ro saem-se com descul-

-._' UDl
"Sem Força Para Morrer"

"Sem Razão'N-ra .Contí
''''''nuar-'A; Viver" (LOUIS

PAUWELS)
- Depois de ser jo:

vem, saudável, rico, im

portante e por todos ba
julado, fiquei velho, do
ente, esclerosado e meio
demente, numa amostra
de que a vida seria boa
e mais digna. de ser vi

vida se fosse livre da se

nilidade.
- Não deves reJeI

tar esse teu estado .senil
pois o viver bastante, o

chegar a velhice é um

prêmío almejado por
muitos, mas alcançado
por uns poucos. Quah
tos não desaparecem co
mo natimortos, na infân
cia, na adolescência?
- Sei que a vida é u

ma dádiva, e mais gra
títícanta quando se,. é
jovem, cheio de saúde,
riqueza e boas .amizades,
Fora disso, ou seja, nu

ma clausura por ser

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal' de Jaraguá
Secretaria de Planejamento
COMUNICADO N.''} 2/89

do sui

A Secretaria de Planejamento, nos termos das Leis Municipais 532/14, de 31.12.14, e 994/84,
de 03.12.84; dos Decretos Municipais 416/11, de 22 .12.71; 126(81, de 2:)'; 12.81; 1.018/84, de 01.11.84;
1.042i84, de 06.12�84; e' 1.052/84, de 18.12.84, e tendo em vísta o valor da UFM [Unidade Fiscal M'U
nícípal) pars 'o exercício, de 1989, de Cz$ 6.600,00, fixado, pelo Decreto Municipal 1.802/88, de ....•

24.11.88, torna público que o cálCUlo do ISQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) inciden
te sobre. a área unitária de edificações será efetuado com base na tabela abaíxo, com valídade de ...

01.01.89 a 31.12.89:
------------���-----------------�--------------------------------------------------------------------�--------------------

ÁREA (M2)
Madeira Alvenaria

VALOR 00 ISON (Çz$ x M2)_
Galpões fecha- Galpões fecha.
dos, de madeíra dos,

.

em alve

naria

Galpões abertos;
silos coberturas

e outros

até 10 9%xUFMx2%
11,88

11%xUFMx2%,
14,52

9%xUFMx2%
11,88

19%xUFMx2%
25,08

de 11 a 200 38%xUFMx2%
50,16

16%xUFMx2%
100,32

28%xUFMx2%
36,96

38%xlJFMx2% .

50,16
23'%xUFMx2% .'.

30,36

16%xUFMx2%
'.

151%xUFMx2%
.

100,32 199,32
----------------------------�--------------

de 201 a 500

de 501 'a 100 '85%íUFMx2%
112,20

110%xl,JFMx2%
,

224,40
51%xUFMx2%

15,24
8.5%xUFMx2%

112,20
51%xUfMx2%

61,32
/

94%xUFMx2%
'. t24,08

Oe 101 a 1.000 189%xUFMx2%
249,48

Jaraguá do Sul. 09.01.89.
OSMAR GüNTHER

secr, de Planejamento

Visto:
IVO KONELL

Prefeito Municipal

NOTA Os valores acima pas
sam a ser considerados como

novos cruzados (NCz$) .'

19%xUFMx2%
25,08

41%xUFMx2%
'62,04

76%xUFMx2%
"100,32

45%xUFMx2%
59,40

51%xUFMx2%
15,24

66%xUFMx2%
87,12

94%xUFMx2%
124,08

pas como estas: - Se
tivesses os problemas que
me afligem; sem dúvida
terias' OS mesmos pense
mentes negati.vos que
tenho neste momento e

talvez fosses maís longe,'
isto é, a revolta, .Ora,
problemas, quem não 'Os
têm, se eles são ineren
tes ao ente humano, e

'quanto a revolta. deri
va ela da situação de
doença já referida e pe�
la descrença em Deus,
incredulidade que leva
a olhar a relígíão como
um ópio peculiar aos

beatos; fan�ticos e lou
cos. De fato, na religião
existe quem exagere,
assim Como no encarar
\i

. idadé há OS inconfor
mados. com a decadência
física e suas conseqüen
tes moléstias, esquísiti
ces, omissões olvídos e

outros meles da idade
avançada,
�, Para· mostrar que

não sou radical, concor
do com a tua explanação
e gostaria que me dis
sesses com sinceridade I

como receberias uma'
velhice doentia, pobre e

de asilado num Ancíana-
to como se fosses um err

.

jeitado .

- Volto' a dizer que
em vista . da minha reli"
giosidade . e crença em
Deus r e c e b e r i a
neste exato .moment., se

,

preciso fosse. 'nã'O :'so
..

u
ma velhice sofrida mas
até a morte e isto com

toda alegria., sem . ne
nhum receio 'Ou rebeli
ão.
- Pois é, mas como

fui um jovem, saudável
rico, de luxo e- bajulado,
fico revoltado com esta
minha senilidade doentia
qus parecendo um cas
tigo, já me deixou "sem
força para morrer e sem

razão para continuar a
_ víver" • ,

Jaraguá do Sul, 09�01-89.

Faça ou renove a sua

I
assinatura do

. '. "Correio' do Povo"
Você é especial para nós

Fone .72�0091.
----_....-_.�--

.. '
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_olão leve balD dese_penho eil 88. Vieirense ,dispulará o Brasileiro
o ano de 88 foi bom

�ra' o' b01lão jaraguaen
i�; . de modo geral. A
lém- do retorno da mo

(dalidade feminina aos

iógos Abertos,' fortim
\r�rias as conquistas dos
clubes e do selecionado
ao longo do ano, onde
o destaque foi a obten
ção 'do titulo doCampeo
riato Estadual, bola
16cm, pela Sociedade Ví-
l· .

t%irense (Clube de Bolão
81), eredencíendoa \1

'�isputar o Campeonato
ßnisileiro Jnterclubes,
marcado -para setembro,
em Joínvílle,

Num retrospecto do
ano, levantado pelo bo
lonista e companheiro de

imprensa Jaime Blank.
observa-se a participa
ção do C. A.. Baependí.
de 04 a 06 de março, lia
lO<} Torneio Cidade de
Joínvílle, na SER Alvo
rada, onde foi vice

campeão. A seleção
masculina da DME íam
bém conquistava a se

gunda colocação na 18a.
FIM!, em Indaial, entre
os seis municípios melho
res colocados nos JASC/

.

87. Nos días 29, 30 de
abril e 19 de maio, 16

PUD confirma nova sede dos JASC
A Coordenadoria de

Desportos oficializou
ha sexta-feint, dia 13, a

cidade de Rio do Sul
como sede dos 299s. Ja

gos Abertos de Santa Ca

tarina, quando o Conse
Lho de Representantes
aprovou a introdução de

algumas modalidades pa-
1'8 os próximos JASe:
como judô Iemíníno. ti

ro de carabina apoiado
e remo. O regulamento
geral sofrerá algumas
modificações. O número
mínimo de inscrições te

rá . que ser feita por qua
tro municípios.
Os prazos para o re

gistro de atletas e inseri

i;:ão d\l modalidade para
os Jogas Mícrorregíonaís

será até dia 15 de
março e Jogos Regionais
e Abertos, até 15 de ju
nho. Neste último caso,
o município poderá man

ter oS mesmos registros
e inscrições -ou fazer no

vos. O prazo para trans
ferências de um municí

pio para outro ou de
atlet;.ds de fora do Estado,
será até día .15 de março.

E para concluir o re

gulamento dos Jogos, fo
ram marcadas reumoes

nos seguintes dias e lo
cais, neste mês de feve
reiro: 13, em Chapecó;
14, em Fraíburgo: 15,
em Lages; 16, em Jaraguá
do Sul e dia 17, em Cri
cíúma,

Clubes elegei as novas d,iretorias
A Sociedade Sport

Club' Estrella, de Nereu
Ramos, realizou no do

mingo, día 15, assem

bléia ordinária para a

prestação de contas do
exercício passado e

eleição da nova direto
ria. Após o cumpri
mentos dos atos

-

legais,
foi eleito, por aclamação,

.

Pedro An\lcleto Garcia

para a presidência. Po

rém, como não se en

contrava presente, uma

nova assembléia foi mar

cada para o dia 22, pa
ra I'atificar ou não o no

me do novo presidente,
assim como preencher os

demais cargos de dire
toria. Lauri Deodoro De

mathê, currwrido (') seu

mandato deixa, assim,
a presidência· da tradi

cion'al sociedade.

SOCIEDADE PARANÁ

A Sociedade Paraná, da
Barrq.· do Ribeirão Gran

de do Norte, marcou as"

sembléia para o dia 29,

na sua sede, a partir das
9 horas. O presidente
qdio Schiochet está

JOÃO pESSOA

/Mário Zerbin deve·Fá
de:xar o cargo de presi
dente da Sociedade Es
portiva João Pessoo.; nó
dia 29.:E: que naquela
data vai ser realiZad-à' a

assembléia que-- elegerá
a diretoria para o eX�T
cício de 89, tendo por
local a sede anexa ao

Estádio João Lúcio. As
convocações são para as

8 e 9 horas.

clubes éstíveram em

Jaragué do Sul . parti-
cipando do Campeonato
Estadual, bela 16i nas

canchas da Vieirense e

do Baependí, onde o

Clube de Bolão 81 (Viei
rense). sagrou-se campe-
ão. .

O Baependí 'patroc:i.
nau, de 09 \1 11 de s.e

tembro, o Torneio In
dependêncía, vencendo-o
a CME de Gaspar. Em
setembro ainda, a parti
cipação das equipes mas

culina e feminina de bo
la 2:>'cm, da SER Vielren
se, no Campeonat-, Es
tadual, respectivamente
em Agrolándía e São
Bento do Sul. que mar

cou o retorno de Jara
guá do Sul às disputas
da "bola grande". Des
taque também para ra

inauguração no dia 24
de setembro, dos palitei
ros automáticos. do Bae

pendi.
Nos dias 30/setembro

e 19/outubro, o Clube
de Bolão 81 (Vieiran
se) foi o campeão do
Torneio de Bolão Mas
culino (bola 16) da So
ciedade Alvorada. de
Joinville, derrotando o

Urea, de Curitiba, cam

peão paranaense e bra
sileiro. De 15 a 22 de
outubro, a DME e o se-

lecionado ojaraguaense
conquistava o 4.9 lugar
nos Jogos Abertos, em

Jooçaba, sendo a úníca
equipa do norte ,e mé
dio Vale do Itajaí nas

finais da competjção. A
selecão íemínína, que
retornou às disputas
dos JASC, não passou
da primeira fase.

,

Em novembro, de 25 a

27, o C. B. 81 obtevs a

segunda colocação no

Torneio organízado pela
Sociedáde Tiradentes. O
bolão de Jaraguá do
Sul, representado pela
Víeírense, Baependi e

Selecionado, tomou par
te em outras promoções
durante 1988, com me

nos destaque.
SELECIONADO
REINICIA
O Clube de Bol'ão 81,

campeão estadual de 88,

tem como metas .

para
este ano, o ,bicampeona
to estadual, cujo certa
me ; vai ser däsputado
em Brusque, assim co

mo, trazer para Jaraguä
o título de Campeão
Brasíleír-, Interclubes,
quando da realização da
Taça Indepeadência, em
setembro, nas canchas
da Embraco. em Joinvíl
Ie. A seleção masculina,
com a orientldjçãJo do téc
nico Antonio' Berns, rei
niciou as atividades no

dia 9 e vem treinando
todas às segundas-feiras,
nas canchas da Vieíren
se, às 18h30min·

Já o C. B. 81. que é
a base de seleção, reini
cia as atividades no dia
6 de fevereiro, agora
sob a presidência do des
portista Oswaldo Sellmer.

Uva,
dias.

nos próximos

ENCADERNADORA

•LIVROS • REVISTAS • NOTAS'FISCAIS.
·TRABALHOS ESCOLARES.
CARDÄPIOS. E OUTROS

RUA SÃO PAULO, 114 (prox. a antiga eyrus)
JARAGUÁ DO SUL - se

Prefeito Konell ratifica apoio ao esporte amador

FURGOES CARGA SECA, ISOT:eRMICOS, FRIGORlFICOS
. E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. EnrJco Fermi, 113 - Fone 72-1071

Dentro da expectati
va de apoiar o esporte
amador de J\:l:r;aguá do
Sul. Konell deve igual
mente dar apoio às Li
gas, dando-lhes condi
ções de realização de
bens campeonatos, Com
relação aos Jogos Aber
tos, manifestou inten
ção de dar plenas condi
ções pare que as modali
dades representem de
forma condigna o muni

ClpIO, "se não der es

te ano, pelo menos que
no próbcimo consigamos
apresentar resultados a

altura da pujarrca de JH
raguä do Sul".

A prefeitura mantem
convênio com o Juven
tus e está reconstruindo
o estádio. As obras, que
acham-so em fase de
acabamento. deverão
ser inauguradas em ses

senta días, conforme a

credita o prefeito . Ivo
Konell. Com a conclu
são das obras .o Juven
tus terá Um estädi-, te ..

talmente remodelado.
em condições de praticar
competições futebolísti
cas a nível de campeo.
to estadual.

O
.

prefeito' Ivo Ko
nell ratificou a contínui

qade do Campeonato
Varzeanó e do Campeo
nato Aberto de Futebol
de Salão (Peladão) duran

convocando os associa- te o seu
.

governo, por
dos e na ordem do dia considerar que são uma
constam a .prestação de tradição, reunindo equí-
contas, ele�ção da dire-

pes e 'atletas não filia-
teria e conselho, fiscal, doj, a entidades oficiais.
\:lssim como discuss'ã,o de Neste ano. buscando me-
assuntos diversos. Um lhorar as opções de lazer
dos nomes cotados para para a juventude, será
substituí-lo é o do des- implantada a competí.ção
portista Paulo Ademir interbairros, indepen-Floriani, um dos respon- d t d 1
á . .

en e os p anos que
s veis pelo ressurgimento o \:lssessor de cultura -

d S .

dé d P
, , es

.a OCle a e . arana e
_-

porte e turismo, Baldui-
que já OcuPQu o cargo. no Raulino, deve apre-

sentar para a área espoI"
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Is Anotações de Flávio José Hova rodriviáría sera coiSlrúííla' no' infcio ja Fi,ueiß
nistração di reta, inclusi
ve um auditório e, a .Câ
mara de Vereadores. Um
concurso vai ser lançado
para a- contratação do

projeto. O' atual prédio
da prefeitura deverá ser

vir para a biblioteca, mu
seu e arquivo históri
co. '

A nova prefeitura de
verá ser funcional e as

linhas arquitetônicas não
'qeve:rião fugir muito da
estética, atual.

TEATRO
,A SCAR e a Fundação

Cultural irão se unir pa
ta a Captação de recur

sos à construção do tea
tro municipal. O prefei
to Ivo Kohell e a dire
toria da SCAR já esta
beleceram Os contactos
lnICI'61S. :2 pensamento,
no 'que os empresários
também aquiesceram,
que o teatro seja cons

truído contíguo ao pas
seio público, em área
própria para tal , Está
havendo até mesmo ne

gociações preliminares,
parti que urna nova Es
cola de Música seja cons

truída ao lado do teatro.
De momento, busca-se a

uníão de forças e de re
cursos. Ouerss a parti
cipa,ção das empresas, c/
Os recursos do imposto
de renda, através da Lei
Sarney. A prefeitura vai
entrar com outra par
te.

- Está causando celeuma o artigo "Camisi
'nha de onze varas", publicado na edi�ão natalina
Pelo advogado Sebastião B. de Albuquerque, de

Florianópolis. Não concordamos no todo com o

artigo, mas é uma opinião que no mínimo deve ser

respeitada. É a, liberdade de expressão. Agora,
partir com ameaças veladas de retaliações centra o

jornal é prá lá de burrice. Quem não gostou tem o

direito de manífesterse e a isso jamais o CP ne

gou espaço, a, ponto .de ser o canal maís democrá
tico da' imprensa local. É pena' que tem gente que
mistura as bolas e não enxerga além das chinelas.

- Novos recrutas: Um total de 188 jovens jara
gua.enses integrarão este ano as fileiras d9 Exército
Nacional, junto ao 62CJ Batalhão de Infantaria, em Join
vílle e no Batalhão da Policia do Bxérctto- em Bra

�U1a. O embarque dos recrutas para Joínvílle (152)
acontecerá no dia 9 de fevereiro e posteríormente
seguirão outros 36 para a Capital Federal �

, Díreíta ...
sentidol.

- O município rompeu ,o convênio com a

Secretaria da Educação, que tratava da munícípalí-
,

zação. Iniciada pioneiramente aqui. a experiência
tornou-a inviável, face aos constantes atrasos nos

repasses pelo Estado. Eram 19 escolas estaduais que
foram munícipalízadas e que voltam a condãção an

terior. Só permanecem a EScola Básica Alvino Tri

.bess e a Escola Isolada Jaraguá 99 ..
.

- O prefeito Ivo Konell quer desfazer-se do

carro oncíal (Opala Diplomata) e trocar por uma

ambulância e por um veiCUlo de menor porte. Eie
se diz avesso ao uso do carro para fins particulares
e que somente vai usá-lo em missão oficial. "Se

queremos dar o exemplo, devemos ser o primeiro a

abrir mão da. mordomia, em detrtmento da, prõpría
comunidade", ensina.

.

- O deputado federal tucano Vtlson. Souza,

presidente regional do PSDB, está procurando ter

reno fértil em Jaraguá do 5111, para fundar a sU'8.

agremiação. Tem mantido contacto com várias li

deranças, inclusive o prefeito Ivo Konell, que re

chaçou qualquer hipótese de bandaar-se pera outro

partido: "Se o PMDB acabar, nós seremos os últí-
. mos a sair, para apagar a luz", diz.

- No próximo ano, vejam só, acontecerão
eleições para escolha dos novos governadores, depq
tados e senadores. Embora tímído, o movimento dos

candidatos já começa. Durval Vasel não esconde a

intenção de sair candidato e o PDS, coligado ou não,

poderá lançar um ex-prefeito a deputado estadual,
caso Paulo Bauer saia a dep. federal, por Joínvíl

Ie, penetrando também na região.
- Pelas Internas.' articula-Se nomes de possí

veis candidatos- Salim Dequêch e Aldo Pasold, de

Guaramirim e Schroeder. são lembrados. Salim

. vem de um revés, mas parece que tem figurão dis

posto a bancar apoio (de um grande município do

Norte) se concretizada eventual composição. Pasold,

apesar de "desencantado" com a politica, é uma li-

derança expressiva na. .1Ilicrorregião .
.

- Os carnês do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), serão entregues aos contribuintes a

partir de 15 de fevereiro. Como detalhe, este ano

voitam a ser entregues exclusivamente na Prefeitu

ra. As quatro parcelas poderão ser pagas nos días

15 de março, 18 de· abril, 15 de maio e 15 de ju
nho. O índice de aumento, em relação ao ano pas
sado, gira em tomo de mil por cento ,

- Estamos vivendo em pleno Plano Verão.

O povo está descrente e não põe muita fé. �omo
sempre, é o que pagá o pato. ;Mas perseverar e pre
ciso. T0l1;:amos para que dê certo e que o governo
consiga domar o monstro dé,l inflaç;�o que corrói a

nossa eColilÇl!iI1ia. Amém.

r

CAl'a SASSB
. Energia com gosto de café�
�. .

Num encontro consi
derado muito produtivo,

. que marcou pela for
ma franca e aberta das
discussões e da' aproxí
mação entre o poder pú
blico municipal e a clas
se empresarial, foram

largamente abordados
assuntos prioritários de
Jaraguä do Sul, como

rodoviária, constração da
nova prefeitura, teah.:o e

centro de exposiçoes.
Foi no Centro Empresa
rial, na tarde de quinta
feira, onde os empresá
rios a princípio ouvi
ram '8.s explanações do
prefeito Ivo Konell, opi
naram e sugeriram e, no

final, deram aquiescên
cia, aprovando as inten
ções do Executivo, que
busca as melhores solu
ções aos problemas mu-

nícipaís ,

RODOVIÁRIA
A nova rodovíáría de

Jaraguá do Sul será cons

truída no final da Pro

cópio Gomes, no entron
camento deis bairros Ilha .

da Pigueíra e Vila No
va. A municipalidade
vai agora acelerar as

negociações com a Via
i;:ão Canarinho, proprie
tária do imóvel,

.

para
adquiri-lo, haja vísta a

necessidade de se defi
nir a localização para
que o Deter pOSSa ini
ciar o projeto. A área
total é de 34. OOOm2 e a

previsão inicial é para
20 box. O local é con

siderado estratégico e

que elimina a circulação
dos ônibus no centro da
cidade. Uma praça . vai
ser construída também
e toda a infra-estrutura.
Já existem recursos pa
ra tal,
CENTRO DE

EXPOSIÇOES
Na admínístreção pas

sada foi adquirido um

terreno no Itapocuzínho.
pua a construção do
Centro Cultural, junto c/
a ,estrutura (ja paví:
1hão de expostções. O
atual governo abando
nou a idéia e deve utili
zar a área possivelmente
para um conjunto habí
tecíonal. O pavilhão se

rá construído no _Agro
pecuário. Tem 2. 100m2

(70x30m) . Os empresá
rios aprovaram a medi
da devendo a sua im

plantaçãr, e conclusão o

correr antes de julho,
quando das festividades
do aniversário da cida
de.
NOVA PREFEITURA
É outra obra de vulto,

entre as prioritárias. E

xistem planos de se cons

truir um prédio de qua
tro pavimentos, nos fun
dos do atual paço, com

4.000m2, uma praça e

área de estacionamento,
onde deverá funcionar
todos os órgãos da admí

Dávio Leu faz Jeivindicações' gatassem a credibilidade
do Poder Legíslatív-, jun
ta a população visto que

que é a principal econo- ÇI. Câmara Municipal an-
mia do município e c/ a terior est\lva muito do-
agravante de estar inician-: sacreditada devido a
do a safra do arroz 88/89. certos Vereadores do
CÂMARA REUNIDA PMDB que vinham usan-
Atendendo requeri- do o Poder Legíslatívo

mento da bancada do para se promoverem em
P.FL de Massaranduba, a benefício próprio e cau-
Câmara Municipal 'este- sando prejuízos a Admí
ve reunida por auto-con- nistraçãó Municipal e

vocação .em período ex- por consequência a toda
traordínãrio, ocasião em a população.
'que foram realizadas 03 - Foram votadas e com
sessões e aprovado o postas também as comís
Projeto de Lei que ins-

.

sões de: Legislação e Jus-
tituj alTBI" - Imposto tr,;:a; Finanças e Orçamen-
sobre a transmissãn "in- to; Educaçã'o _ Cultura

-

ter-vivo". Saúde e Promoção So-
Esteve presente tarn- cial: Economia, Agrícul-

bém nesta reuruao o tura e Indústria e Comér-
Prefeito Municipal Dá, cio; Transporte. Comu:
vío Leu qUe na oportu nicação,' Obras e Servi-
nidade pediu aos Vere- ços Públicos e Redação
adores eleitos que res- de Leis.

O Prefeito Dévio Leu

participou do enoontro
interestadual de lideran
ças do Partido da Fren
te Liberal _" PFL do Pa
raná, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul, oca

siao em qua aproveitou
a estada do Senador

. Jorge Konder Bornhau
sen em Florianópolis-Se
para encaminhar reivin

dicações visando a ob

tenção dê recursos do

Governo Federal que se

rão de grande impor
tância pera o Município
de M'8.ssaranduba.

Na ocasião o Prefeito
esteve também na Coor

denação da CEDEC pa
ra encaminhar Um rela

tório dos prejuízos cau

sados pelas enchentes o

corridas nO município
entre os dlos 03 e 05 de

janeiro, onde se verifi
c.'8.tam enormes estragos
no sistema viário do inu

nicípio danificando prin
cipalmente as estradas
e pontes que tiveram

grandes danos, dificul
tando assim o escoamen

to de produto� agrícolas,

:. Ora. Cont."I Comercial"S/C Lida.
CORREIO DO POVO

V A R I G
Rua Cei. Procópio Gomes 290· Fone 12 ·0091

Jaraguá do Sul - SC
.
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