
Industrial. A rapiãez e
a disposíçãa havida, tra
rá aos trabalhadores o

. benefíCio' a tanto aguar
dado, evitando os deslo
camentos para Joínvíl..
le .

No final de fevereiro
ou no mais tardar em

meados de março, deverá
ser instalada a Junta de
Conciliação, Julgamento
e Justiça do Trabalho
de Jaraguâ do Sul. A
Juiza-Presidente do Tri
bunal Regional do Tra
balho de Santa Catarina,
Dra. Ione Ramos, este
ve na quinta-feira à tar
de, dia 26, em Jaraguá,
tratando com sindicalis
tas, empresários e advo

público municipal. sindi
catos patronais e' sindi
catos profissionais, os

móveis, máquinas e alu

guel serão rateados. A
localização já está de
finida, na Rua CeI. E

mílio Carlos �ourdan, ao

lado do cinema, num

prédio (2.9 pavimento)
com área de 500m2, de

propriedade' d\:!. Kohl
bach, que vai ser aluga
do a preço simbólico,
pago pelas dez sindica-

gados acerca da Junta.
criada pela Lei , 7.720.
sancionada dia 17 pelo
Presidente Sarney, cuja
jurisdição, além do mu

nicípio-sede, será ainda
C Iq r u p á, Cuarernirím,
Schroeder e Massarandu
ba.
O TRT/SC, segundo a

D� . lone Ramos, não
tem dotação orçamentá
ria. apenas o material
humano. Mas através da
integração entre o poder

tos.
Foi formado um comi

tê organizador da insta
lação da JCJ, que mar"

. cou a primeira reunião
para terça-feira, na As
sociação Comercial e

Inscritos 256 para o Magistério
Foram 256 os candida

tos inscritos para o Con"
cUrso; de Ingresso e En

quadrament-, no lVf-élgis
tério Público Municipal,
cujas inscrições encer

raram-se no dia 20 de
janeiro. Foram 132 pa:
ra ingresso e 124 para
enquadramento. As pro
vas versando sobre es
trutura, didática e lín-'
gua portuguesa estão
marcadag para o dia 10

de fevereiro. às 9 horas.
.
no Colégio São Luís. O
índice mínimo de acer
to das questões Para os

candidatos a ingresso
será de 50 por cento e

para enquadramento, :;0·
por cento . O concurso
tem validade' para dois
'anos, renováveis, e todo
o trabalho está sendo
coordenado pela Educa
cional, de Porto Ale
gre.

Plano de expansão da Tele'sc em 90
o presidente da' Ce

lese, Nogert Wiest, deu
sinal verde para melho
rias no prédio d'd agên
cia da Celesc de Jara
guá do Sul ou a cons

trQção de um novo pré
dio, se inviabilizada a

restauração. Foi o que
informou o deputado A
demaj- Duwa, ao pedir a

participação dos empre
sários nas reivindica
ções do município, "pois
sempre Jaraguá foi pre
terido

.

pelo Governo do
Estado". O parlamentar
pregou a união de esfor-

� cos como forma de preso
síonar e informou que
para 1990 está projetada
a expansã-, do sistema
energético para Jaraguá
do Sul e região em 26
mil quilovolts-ampéres e

igual capacidade para
1991, quando uma nova

subestação deverá ser
construída.
Na áre� da telefonia,

Duwe disse qUe o plano
. de expansão da Telesc

prevê somente para 1990
a comercíaüzacã., de
mil novos telefones e

maís mil para 1991. Ele
deseja que seja anteci
pada em'pelo menos um

\3no o início das vendas,
conforme maniíestação
feita ao presidente da
Telesc, Genír Destri . O

deputado obteve a infor
mação de que a amplia
ção deve acontecer em
Joinville e que Jaraguá
e região passariam a per
tencer ao código 0474
(Joinville), desligando-se
da área 0473 (Blumenau).
que está sobrecarrega
da.
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SSP vai· implantar serviço especial de coleta de lixo
Esta preocupação já

havia sido maniíestada
pela Comissão Munici
pal de Defesa do Meio
Ambiente, no ano passa
do, sendo de gI"ande am

plitude para a saúde pú-'
blíca. O material ficará
em local isolado na li
xeira pública, para evi
tar contaminação com a

gulhas hipodérmicas e

outros.

A Prefeitura de Jara

auá do Sul, visando ,a

�rimorar o serviço de

limpeza pública, implan
tará um novo sístema de

coleta de lixo de f'armá-
cías, centros de saúde,

hospitais, laboratór�o�,
ambulatórios, consulton
Os dentários e clínicas,
inclusive veterinárias.
Será executado por um

veículo especial, impor
tante para a preserva
ção d\:!. saúde da comu

nidade, evitando a pro-
pagação de doenças, in- A nova rodoviária de
clusive a AIDS. De acor- Jaraguá do Sul, definida
do com o secretário de

a Iocelízeção no entron-
Serviços Públicos, Arís camento dos bairros da
tides Panstein. uma Korn- Ilha da Figueira e Vila
bi será

. adaptada para Nova. no final da rua
taj serviço e deve ope- Coronel Procópio Go-

<:
rar assim que se tenha mes, durante encontro c/
um cadastro de todos os

Os empresários, na serna
estabelecimentos que na passada, partiu para
tratam da saúde ou ma-

a conclusão das negocia-
nipulam materiais de e- cões do Imóvel de .....

xames e afins. 37. 700m2, entre a Pre-

Panstein diz que a co feitura e a Viação Oa-

leta será feita em días narinho. O valor reve-

pré-determinados, de- lado é de NCz$ 244 mil.
pendendo do volume do A rodoviária será pro-
lixo. Atualmente o re- jetada para 20 boxes, c(
colhimento dá-se junto estimativa de uso para
com o lixo domiciliar e 20 anos, com possibili-
é jogado no aterro con dade de duplicação,
trolado que a Prefeitura quando for .necessária ..

possui na Vila Lenzi.
"Vamos implantar este
serviço, quem sabe pio
neiro no Estado, íazen
do as coisas certas an

tes que algum mal maí
on aconteça. S E sempre
melhor prevenir e ire
mos exigir que aquele
lixo venha acondiciona ..

do em sacos plásticos es

peciais", acrescenta o tí
tular da SSp.

Isto poderia antecipar
o plano de expansão, u

ma vez que 'a área é me

nos congestionada. Co
mo informaçãr, adicional,'
obtida da própria Telesc,
o deputado-vice-prefeito
soube qUe Jaraguã tem a

melhor arrecadação por
.

terminal de Santa Cata7
rina.

PMJS neuocia imóvel da rodoviária
Antes do início das o

bras haverá necessidade
de Um aterro, qUe consu

mirá milhares de metros
cúbicos de barro, para
se evitar inundações, a

que a área está sujeita:
O local receberá uma

praça e toda a infra-es-
trutura. E quando em

funcíonamento a "rodo
viária" atual será desatí-

.
vada e o prédio demoli
do, para dar lugar a am

pliacão da Praça do Ex
pedicionário. Está des
cartada a hipótese de
ser transformada num
terminal urbano, pelas
informações prestadas à
imprensa pelo prefeito
Ivo Konell.

Prefeitos aprovam QS 25-/. do ICMS
O prefeito-presidente

da Amvali. Dávio Leu,
atendendo convite do go
vernador Casildo Malda
ner, esteve esta semana

em Florianópolis, para
Um . encontro com os de- .

mais presidentes de as

socíacões de municípios
do Estado, onde tratou
se da aprovação da l�i
qUe institui o ICMS-Im:
posto sobre Circulação
de Mercadorias e Servi

ços. Dãvío informou,
naquela oportunidade,

que durante a assembléia
da Amvali, realizada no

dia 20, em Schroeder.
por unanimidade, Os pre
feitos do Vale do Itapo
cu aprovaram 25% do
ICMS previsto na nova

Constituição, rateados
de forma equitativa en

tre os 199 mumcipios,
(lâ}a vez que três quartos
(75%) são divididos em

função do movimento e
conômico que apura. os

índices de participação
no retorno do ICMS.

MUSEU no SEMINÃ:R10: DE CORUPA: PASSAROS.
UM LINDO PASSEIO E TÃO PROXIMO DE NOS.
,:.

ANIMAIS, ORQUíDEAS, REUQUIAS. IRTIMa
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUA 00 SUL - SEMANA DE 28/01 A 03/02. DE {1989

- A. "Noíta Azul e

Branca", que marca a

abertura do carnaval de
salão em Jaraguä do Sul,
acontece sexta-feira, dia
3, às .23 horas, no C. A.

Baependí. O concurso de
blocos será no dia . 4,

repetindo a dose no dia
6. O encerramento, com
seis horas de duração, na
terça-feira, díe 7· Ani

mação da Banda Tropi
cal.
-: O Baependi Ja fi·

xou OS preços das pro
moções carnavalescas.
que prometem um estron
doso sucesso. Os associo
ados pagarão NCz$ 2.50
e os não-associados NCz$
5,00 para ingresso em

cada um dos bailes. A·

pesar de "salgado" o in

gresso. mesmo assim os

foliões certamente não
deixarão de comparecer.

"O Varejista", in
formativo da Cia. Souza
Cruz, distribuído em to
dos Os pontos de vendas
de cigarros do Brasil,
traz matéria sobre a co

leção de carteirtls de ci
garros de Célio Eisenhut,
de Jaraguá do Sul, que
já foi alv;o de reporta
gem no CP, anos atrás.

CORREtO· DO POVO PÁGINA 02

Gente·· & Informações
-

É uma das maiores do

Brasil e da América.
_ Cumprimentos cír-

culando dia 29 para o Dr.

Victor Emmendoerfer
Filho. Promotor em

Guaramirim; .
Sm. Ilse

Berfha KobJ.bach. esposa
. do c()lßl'e:nd'adpr

.

��llU
Kohlbach e ao radialista
Sidney Tajes da Silva.

no día 1Cl de fevereiro, e,

no dia 2. o Leandro. fi

lho de Antonio (in me

morian) e Yvonne Alice

Gonçalves.
- Oito blocos deverão

participar do carnaval

de rua deste ano: Blocos

dos Sujos (que fará a \1-

bertura e não concorre),
Estrela D'Alva, Em Cima

da Hora, Pé Quente, Sa

ca Rolha, BBs de Itú e

Bafinho. Esta semana re

ceberama primeira par
cela de um total de

NCz$ 150,00. O Ki-KaS'
ka ainda pode concorrer.
- A Comunidade E

vangéltca Lutel"ana'-Cen·

I p

Jólu, rel6glos, pulseiras, anéis, alianças.
pratarta, artigos em ovo e tudo o mais pu.
presentes Da

Relojoaria
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n° 9

Avenida

JOãO�M(J/{íaM ,

Moda íníanto-juveníl para realçar a

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

Na MarechalDeodoro. 819 _ Jaraguá do Sul _ SC.

II '

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

ÓCULOS DE SOL

RELÓGIOS
PRESENTES

.-1

®t�nßoso

tro, pelo seu Coral. rece
be a visita do Coral de
Monte Cario Argentina.
de 11 a 19 de íievereiro.
Vir'á retríbuír 'a visita
feita pelo Coral Evan·
gélico .Jaraguá• no . ano

.

passado. E fará apresen-
tação no dia 19 de fe
vereiro. no culto das
9h30min. no centro.
- A I Feira de Ve

räo, do Centro Comerei:
al Portal de Jaraguá, a

berta segunda-feira, vem

superando as expectatí
vas de faturamento e de
público, príncipalmente
turístas . brasileiros e por
tenhas. Encerra-se no

día 6 próximo.
- Nossos cumpri-

mentos ao empresário
da noite César Sílva, pe
las modiifiijcações etetua
das no estabelecimento..

dando a cidade um óti
mo local. A boate ago
ra também está receben
do melhorias. para o

embalo sadio da garota
da.

.

- O comissário Paulo
Roberto dos Santos, di
rige interinamente a

Delegacia da Comarc�
de Guaramírím, até 4 de
fevereiro. quando escer

rtl-Se o períod., de férias
do "delegado títular, o
bacharel Alcivandro Es
pezim.
- O Sistema Catari�·

nense de Comunicações'
Já defi,.iu a data do

.

Concurso Miss Santa' Ca- '

tarína/Bê, Será no dia
18 de março, na Proeb.
em Blumenau. .Iaraguä

do SUl estará represen
tado pela Srta. Sandra
Müller. eleíta ano passa
do.
- Jaraguã do Sul já

mlCIQU entendimentos,
via deputado Luiz Hen

rique', :para trazer para .

cá
.

as imagens da TV E

ducativa, canal estatal
(sem prepagsnde) ligado
ao Ministério da Educa
::;:ão. Vamos torcer para
que seja realídade.
- O vereador .José

Ramos de' Carvalho. que
é também o gerente das
Lojas Koerteh. recebeu
a alegre rapaziada da
imprensa, na noite de
quarta-tetra, para uma

'animada peixada em sua
residência. É claro que
a turma não faltou.
i- Toma posse no

cargo de diretora da 19a.
UORE, no próximo dia '::J',
às 8 horas, no Sindicato
dos Trabalhadores da
Indústria e do Vestuá
rio, a proíessora Leonir
Pessate Alves,· que subs
ti tui aRoserneire Vasel .

Agradecemos {c.on'vite,.
A CcncrecelServt-

cos de Concretagem
.

Ltda, abriu usína em

Jaraguã do Sul,· na Ilha
da Figueira. O gerente
é Roberto Gassenferth.
Como detaJhe. Itoda a

matéria·prima. 'a exce

ção do cimento. será .ad
quirida na cidade.
-' .Casamentos: Neste

sábado, dia 28, na

-

Ma
triz, às 10h30. de Valmor
Grimes e Ida Terezínha
Schneider e às

í

íh, Or-

. lando Correia de Negre
irQ Jr.1Clatindà da Sil
va. As '20h30, em S. Lu
zia, Elias Prestini e Iris
Aparecida Alves.
- A diretoria do

C. A. Baependi continua
com o propósito de
inaugurar Ia sauna em
fins de março. Enquanto
Isso, alerta que continua
proibida a entrada .

de
bolsas na área da píscína,
onde a frequência está
muito alta.
- E'stá visitando Ia:

miliares em Jaraguá do
Sul, vinda de Porto Ale
gre, a Srta. Jngríd Poersch
que permanecerá mais
alguns dias na cidade.
Desejamos uma çoa esta
da em nosso meio.
- Neste domingo. a

tradidonal Sociedade
Jpao Pessoa r:eaJaza as
sembléia para eleição da
nova diretoria. e no dia
21 de fevereiro. o Bo.
taíogo, da Barra do Rio
Cerro, também renova o

.

seu
. quadro diretivo;

- Completou os seis
aninhas ontem, sexta-fei
ra, a garotinha Josenlel
re Vasel, filha do casal
amigo João (Rosemeire)
Vasal. Recebeu muitos
cumpríment.e, aos quais
juntamos Os nossos, ex

tensívog aos pais.
- Jaraguá do Sul per

deu Um espaço
.

cultural.
A Arte Studium Galeria.
da bonita Cláudia Píaze
ra Pacher. instalada na

ProCÓPio Gomes. encer
rou suas atividades.
Cláudia seguiu para são
Paulo.

- O Cine Jaraguá.
na sua programaoä-, de
férias, exibe a partir tle
28.01 a 02.02, no horário
das 20h15min. "Coração
Satânico", com censura
18 anos,

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul
Secretaría da Saúde

Loja , ...

Mamãe

COInunicação

SEIFERT PRESENTES PARA RENOVAR
Marechal Floriano nl? 29 - Fone 72 - 1911

A ROUPA INFANTIL

i\\'l2f1lda Getúlio Vargas. 97 _ Jaraguá do' Sul

Cmunícamos a todos Os consultórios médicos.
clínicas médicas, clinicas veterinárias, farmá
cias. postos de saúde. ambulatórios de empre
sas. laboratórios de 'análises cliníeas, ambulató
rios particulares. consultóríos de dentistas. que
a partir do dia 30.01.89, próxima segunda-feira.
estará aberto o cadastramento para coleta de
lixo especial de residuos. O local é na Secretá
ria da Saúde. anexa a Unidade Sanitária do cen

tro. sita ne rua Remoído Rau n� 123.
DR. AMARO XIMENES JÚNIOR
SECRETARIe). PAc' Sf\PDE

r.. '_'! - 'I,;'_-.

A melher opçãô em ar.tigos infanlo-juve
nís e behi� para estação Verão-Outono.

R. Rio Branco 168 - Jaraguá do Sul - Fone 72-0695
�.�------�..�..-- --

Coruja

Barão doRio Branco, sala 4
FQNE: 72.2607

,

Elba na

Playb,oy
Em fevereiro. a ba-

.
dalissima Elba Rama.
lho estará nas páginas
da Playboy. Reserve
o seu exemplar na
PapeIariia Graí1:pe.l (ao
lado da Prefei�ura),
Fones 12-0912 e 72·{)131.

.

..
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Unidade· regiona,l· é �ma·nlida. IImval,i escolhe diretoria e. sec.relária
A unidade mícrorregto

nal entre os municípios
do Vale do Itapocu foi
mantida com a eleícão
de uma diretoria de
consenso e a escolha de

Calendário de
Evenlos da AC'ET
A Assessoría de Cul

tura, Esporte e Turismo
da Prefeitura Municipal
'de Jaraguá do Sul, está
elaborando . O Calendário
de Eventos de 1989 e,

para tanto, busca junto
aos clubes, associações
e entidades, a remessa

dos seus eventos prevís
tos para o ano, como Ies

tas de rei e rainha, festas

tjpicas, pilomoções és-

portívas. culturais, re-

ligiosas e outros acon:

tecímentos sociais, bem

como as datas em que
ocorrerão, .'" .tlr

o assessor Balduino
Raulino está encaminhan
do expedíente. onde so

licita o encaminhamento,
dos dados até o dia 10

de fevereiro, piara que
possa realizar a tabula-

, cão.

Jair Tomelín, para se

cretaria-executiva da
Associacão dós Municí
pios do Vale do Itapocu
(Amvali). Durante assem
bléia havida no dia 20,

.

em Schroeder, presidida
pelo ex-prefeítn Zeferino
Kuklinski, de Massarau
duba. foram tratados as

suntos admínístratívos e

aprovado; os relatórios
administrabívo e finan
ceiro da Amvalí. que en

cerrou o último mandato
com superávit em cai
xa, além da eleição da
nova diretoria, para o

corrente ano-

Por consenso e por

aclamação, Dávip Leu, ex
secretário-executivo e

sx-presídente da entida
de foi eleito presidente,
estando os demais car

gos distribuidos assim:
19 vice Ivo Konelt (Ja
raguâ do Sul), 29 vice

Adernar Piske' (Schroe
der); Conselho Fiscal:
Antonio Oarlos Zimmer
mann (Cuaramírim). gr
nesto Felipe Blunk (Co
rupä) e José Brugnago
(Barra Velha) como efe
tivos e, como suplentes.
João Vick (Guaramirim),
Pedro Alves (Corupáj e

Dalete Vieira (Barra Ve

lha). Dâvio, 'Konell e

Blunk são OS delegados

Exatoria já re'cebe as DIEFs de 88
A Exatoría Estailual já está entregando o formulá

rio para preenchimento das Declal1aiçÕes de Informa
ções Econômico-Fiscais (D1Efs), para colher informa
ções relativas ao movimento . econômico da índús
tría e do comércio, relativa ao exercício de 1988·
As microempresas têm prazo até o dia 28 de feverei
ro para entregarem QS formulários preenchidos na

Exatoría e as empresas com recolhimento de lCM nor

mal, até o dia 30 de abril.

As informações corretas são importantes, posto
que, junto COm o movimento 'agropecuário, estimado
pelo IBGE, se definem os índices de retorno do ICM

para o próximo exercício. Como detalhe, os formulá
rios são os mesmos do ano passado e os valores deve
rão ser expressos nas DIEFs em cruzados velhos.

SSP quer· reurbanizar as áreas ribeirinhas
----

k Secretaria Mutuei

pal de Serviços Públicos

'tem projeto para a reur
banização das áreas ríbei
rinhas dos rios Itapocu
e Jaraguá. numa faixa

de quinze metros em ca-
.

da extremidade, corisi
derados "non aeditican
di". O trabalho de

plantio de árvores de
verá contar Com a J:-'ar�
ticipq'ção dos proprie
tários, no plantio e cui

dados Para o secreta

rio . Aristides . Panstein.
além do aspecto ecológi
co, o projeto visa evitar
aterros nas margens dos
rios e �S' erosões . nas

barrancas.
Este mesmo projeto

prevê igualmente a ar

borização das áreas ver

des nos diversos lotea
mentos existentes no mu

nicípio. As mudas de
árvores, de espécies di
versas, virão do Horto
Florestal,

'

implantado

em junho do ano passa
do, na Vila Amizade!
Hoje existem cerca de
25 mil mudas, muitas
das quais para serem

entregues, gratuitamen
te, aos ínteressados. O;;
que desejarem mudas
devem inicialmente apa
nhar a autorização na

Prefeitura '

e posterior-,
mente retirar a quanti
dade desejada no Horto
Florestal", diz Panstc.n,

da Amvalí na Fecam.
O trabalho . integrado

e o espírtto : mícrorregío
nal foram destacados pe
los prefeitos, acima de

partidos ou ínteresses
poíítácos. lo diretor ad
mínístratívo da Prefeitu
ra de Guaramirim, foi
confirmado como secre
tário-executivo. Aldo
Pasold, que era outro no

rne cotado, optou pela
iniciativa privada e hoje
é funcionário da Kohle
bach, em Jareguä do Sul.
O prefeito Ivo Konell,

que dirige o município
pólo da microrregião Ei
qUe praticamanta mantêm
as atividades da Amvalí,
reafirmou apoio ii enti
dade e colocou oS técni
cos das áreas dê plane
jamento, engenharia e

assessoría jurídica a ser
viço dos municípios do
Val. e do Itapccu,
numa atitude qus agra

. dou os demaís prefeitos,
que. agora têm onde re
correr. Barra··Velha se

dia 'a próxima reumao
da Amvalí, ein abril.

.

Blocos recebem primeira parcela
Os blocos que participarão este ano do cama

val de rua rerceberam na segunda-terra, dia 23 a pri
meira parcela da ajuda d'ada pela Prefeitura, no
valor de NCz$ 100,00 cada, ficando os restantes
NCz$ 50,00 para após as festividades de mômo. O
Bloco dos Sujos não participará do julgamento, nos
dias 4 e 1 de fevereiro, apenas as "bonecas" desfilarão
com as suas escrachadas fantasías na Reinaldo Rau
Os demals blocos são: Estrela D'Alva, Em Cim�

da Hora, Pé Quente, Saca Rolha, BBs de Itaú e Ba
Iinho. Aguarda-se a confirmação do bloco Kí-Kaska,
de Guaramirím, Encerrará o desfile de terça-feira
de carnaval, o Bloco Estrelinhas do Mar, de Nave·
gantes, segundo a Assessoría de Cultúra,· Esportes
e Turismo, promotora do desfiles. r

Tribunal do Júri reúne-se dia 20/2
o doutor Roberto Lucas Pacheco, Juiz Substitute

em Exercício na 2a. Vara da Comarca de Jaraguá do
Sul, expediu edital de sorteio de jurados, para a

sessão periódica do Tribunal do Júri, ma-rcada para o

dia 20 de fevereiro, às 13 horas, ocasião em que
deverá ser julgado o acusado Pedro Alves e even:

tualrnente ainda outros processos que estiverem de
vidamente preparados, No dia e hora aprazados, se

rão sorteados, na forma da lei, os seguintes jurados:
Francisco Valdecir Alves, Lasier Laube, Cláudia Hen
níng. Cláudíneí Sandro Leoni, JOSé Lásio Gasda,
Décio Mengar�a, Valmor Rosa \lieira, Hamilton
Garcia, Alvaro ROdrigues de Carvalho. Adernar
Luiz Bertolí, Elemar Sebastíãn Bankhardt, lliane Cor
deiro Pereira, Guído Otãvio Bortolini, Carla Sueli To
mazellí. Nilo Meinchaín, César Alfredo Cardoso, A·
lexandre Marcarini, Ilto da Silva Fagundes, Margrlt
Hauff'e, David Novak Júnior e Anísio Galvan.

SEME reestrutu,ra'· quadros internos
A Secretaria Municipal de Educação (SEME),

com a nova admínístração e direção de Rosemeire
VaseL está sendo reestruturada, dentro do organo'
gllama;,com áreas de atu'.lção distintas, como· pr�
escolar, 19 grau, educaçãO de adultos/educação de
trâns:to, setor de pessoal e bQlsas '.

de estudos,· se

cretaria e' .telefonia, ptatrimônio e financeiro, escri·
tUI"ação e estatísticas. Os cargos de assessoria di
reta já foram preenchidos: Ivete Lombardi na asses-

80rita pedagógica e Inácio Arendt, na assessoria ad
ministrativa.

A secretária RosemeiJ1e Vasel informou que es
tá sendo realizado um levan','amento do· material
existente, para o relat6rio e plano 'de atividades
"-Ja próximo dia 2, q.;V-ln4.'I�'4{�.'jöa, os diret�res se reú'
112m ha SEME e no, 'dj:á".,l.J!hnp SindieJatG do Vestuá'
rio, às 14 h.oras, enc'ohtro: clitm todos, os professores,
para o repaEse das informâções acerCa do início
das ativid3cles nas. escolas td�\) 13) e do início dél�:
aulas, �arcado para 20 de' fevereiro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de Casamentos.
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMAJ\TN. Oficia} do P,�_

zistro Civil do 19 Distrito da Comarca de J araguá do Sul. ß_,
tudo de Santa Catarina. Brasil, faz saber que compareceram et\,
Cartório exibindo os documentos exillidos pela I ....i. ii fim de se
habilita rem para casar. os sezuintes: •

Edital 16.466 de P�.01.89 ges, neste Estado, domí
Ivanír Zanela e Luzia A- ciliado e residente na

parecida Machado Rua Walter Merquardt,
Ele, brasileiro, solteiro, 96, nesta cidade, filho
operário, natural de Co- de Sebastião Bernardino
ronel Vívída.. Paraná, do- e Olga dos Santos Ber-
miciliado e residente em nardino � Ela, brasileira,
Estrada Nova, neste ' dis- solteira, operária nat. de
trito, filho de Domingo Jaraguã do SuL domíci-
Zanela e Maria Jandira liada e residente na Rua
Zanela - Ela, Brasileira, Alberto Píccolí, 486, nes-

solteira. costureira, na ta cidade. filha de Vilde
tural de Nova Esperen- Lenzi e de Olanda Fa-
ça-Enéas Marques, Para- gundes Lenzt -

ná, domiciliado e resí- Edital 16.470 de 23.01.39
. dente em Estrada Nova,
neste distrito, filha de
Bento Jonas Machado ·e

Maúa 'I'erezínha Macha
do -

Edital 16.467 de 17·01.89
Edson Luís Zimmermann
eVanisse Liesenberg
Ele, brasileiro, solteiro,
zelador, natural de Iara

guá do Sul, domiciliado
e residente em Pedras
Brancas, na Barra do Rio

Cêrro, neste d.strito. fi

lho de Rudolfo Vasel

Zimmernrann e Terezi
nha Correa Zimmermann
- Ela, brasileira, soltei
ra, costureira, natural de
Jaraguã do Sul, domicili
ada e residente em Ri

beirão Molha, neste dis
trito, filha de Carlos Lie

senberg
.

e Hildegard Fo

di Liesenberg -

Edital 16.468 de 18.01.89
Manoel dos Passes e

Salvillina dos Santos Li-

Pespeite a sinalização do

« Deutsche »

Eduardo Angel Vazquez
. Clavera e Aline Carva
lho VitoreU
Ele, uruguaí, solteiro,.
dentista, natural de Uru

guai.
-

domiciliado e re

sidente na Avenida Ma
rechal

-

Deodoro, 1.369,
apartamento 2, nesta ci
dade, filho de Eduardo
Vézquez Praderi e Olga
Dolores Clavera - Ela,
brasileira, solteira, estu
dante, natural de Tuba-

,
rão. nests Estado, domi
ciliada e residente na

Rua Antonio Manoel
Prudencia, 73, VHa Moe
ma, Tubarão, neste Es
tado, filha de Amadío
Vitoretí e Susana de
Carvalho Vitoreti

Ecke
LE!T\VORT: "WIR SCHRE!BEN EIN VENIG IN
DEUTSCH, DAJVIlT DIE ERERBTE MU:'ETERSPRA
eHE NIGHT IN VERGESSENHEIT GERAE,Tl"

Die Redaktion

e [unto a
- Auto Escola

X7X-X-X-X-X-X-X-X
DER VATER UND DIE DREI SOEHNE

VOn Jahren alt, an Gue- denn ehrlich sein, heisst
ter reich, teilt einst ein uns die Pflicht. Die Tat
Vater sein Vermoegem ist gut, doch edle nicht."
und den mit Mueh' er- Der 'andre sprach: "Auf
worbnen Segen selbst un- meiner Rei.3e fiel einst
ter die drei Soehne ganz unachtsamer Weise
gleich. ein armes Kind in. enen
"E:n Diamant l,st's,''/ See; ich aber zog es in
sprach de Alte, "den ich die Hoeb' ,

und rettete
Iuer den von euch behal- dem Kind des Leben; ein
te, der mittelst einer ed- Dorf kann Zeugnis dz,
dlcn "rat darauf den vOn geben."
groef.sten Anspruch hat." "Du tatest." sprach de,
Um diesen Anspruch zu Greis, "mein K nd. 1/,;(\S

erlangen, f;ieht man die wir als Menschen r chul-
Soehne sich zerstreuen. dig sind."
Drei Monde ware schon Der juengste sprach:
vergangen, da stellten "Bei seinen Schafen war

sie. sich wieder ein. einst mein Feind fest
Drauf sprach der aelteste eing.cschlafen an eines
der Brueder: Hoert, es tiefen Abgrunds F.!and;
vertraut' ein fremder sein Leben stand in mei-
Mann sein Gut ohn� ei- ner Hand. Ich Weckt'
nen Schein mir an; dem ihn und zog ihn zuruec:
vab ich es getreulich ke."
�iedei-- Sagt, war die
Tat nicht lobenswert?" -

"Du tatest Sohn, wie's
sich gehoort." liess sich
der Vater hier verneh
men; "wer anders tut,
dr-r muss �lrh schaemen

Ora. S-cheila M. N. Henriques Anjo
OOROLOGIA CLÍNICA

"O!" rief der Greis mit
holdem Blicke, "der Ring
ist dein; welch edler
Mut, wenn man dem
Feinde Gutes tut!"

Gottfr. lichtwer

Somos todos responsáveis pela seguranç�.

I'

o e spa c h_a_n_I_e__L
__u.;____'_c i o

frente
Getúlio

a9
.

Forum Fone: 72 - 0589

Vargas, 26 - F=;..:...""'i'�!..�.w-,,".�!w�2�.!_�1..... --__IIIi..:.!

Em
Av.

Jaragus .
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FERI analisa a implantação de. cursos de direito e eng'enharia
. (

A Fundação Educacio
nal Regional Jaraguaen
se, na busca da integra
ção escola-empresa-co
munídade, como entida
de prestadora de servi-

ços es,tá programando a

realização de vários cur

sos de pôs-graduação, em
áreas onde se fundamen:
tarn a economia do mu
nicípio. No mês de mar-

lIoticias de Massaranduba
GABINETE
ODONTOLÓGICO

A Fundação' de Assis
tência ao Estudante

(FAE), entregou na se-

'gunda-feira, em Joínvíl
le, 69 gabinetes odon
tológicos simplificados a

27 municípios catarínen
ses. A doação aos con

veniados da FAE íaz

perta do programa "Saú
de do Escolar", que e

xiste desde 1984 e tem

como objetivos a educa

,:;ão, prevenção' e a par
te curativa, junto aos

escolares de 1,9 grau da

rede pública de ensino,
A nível nacional, a FAE'
tem convênio com 5(')0

municípios, e o progra
ma, como um todo, a

brange ainda oftalmolo
gia e saúde geral.
Do Vale do Itapocu

foi contemplado o muni:

cipio de Massaranduba,

cujo prefeito, Dávío Leu,
marcou presença na so

lenidade. O convênio cl
a FAE parte da iniciati
va do município interes
sado, que deve enviar

projeto correto, a ser

analisado e aprovado pe-

l'd Fundação.

ELEITAS AS
COMISSÖES

o Legíslatívo Massa
randubenss votou os no

vos integrantes das Co
missões Técnicas Inter
nas, com mandato para
lelo à d\:l Mesa Diretora.
São integradas pelos se-

guintes: Legislação c .

Justiça - presidente J0-

,fio Carlos Martins, se

cretário Realdíno Moser
e membro Abílio Zanot
tí: Finanças e Orçamen
to - Realdino Maser,
João Carlos Martins e

Abílio Zanottí; Educação.
Cultura, Saúde e Promo
ção SOcial - J<Qão Car-

, los Martins, Jacob Kas
mírskí e Donato Petry;
Economia, Agricultura,
Indústria e Comércio -

Jacob Kasmirskl, Realdí
no Maser e Lino De Prá;
Transportes. Comunica
cão, Obras e SerViços
Públicos - Olívio Buzzi.
João Carlos 1VI'Jartins e
Mário Sasse; Redação de
Leis - Realdíno Maser,
João. Carlos Martins e

Donato Petry.

lÇO, em convênio com a

'Escol'a Superior de Ad

ministração e Gerência
(ESAG), ínícía-se acue
so de Atualização de Se
cretárias Executivas, cu

jas inscrições encerram
se no dia 31 de janeiro
e as matrículas vão a

contecer nos dias r.i.\ 02
e 03 de íevereíro, Para

Coluna
Evangélica

CULTOS: Neste do

mingo, às 8 horas em a

lemão e às 9h30min em

português. ENSINO
CONFIRMATÓRIO: As

matrículas da doutrina

pera os novos, durante o

mês de fevereiro. Início
dia 28 de fevereiro, às
8h e às 14h pala todos,

preparandos e confirman
dos ..CORAL: O Ceral
Evangélico Jaraguá rei
níciarä as suas ativi.ía
des no dia 31 de ja'lei
FO. No Centro, partici
pará dos cultos de 24 de

março e no domingo de
Páscoa. De 17' a 19 de
fevereiro, vai

'

receber a

visita do Coral d9 Mon
te CarIo - Argentina,
que estará participando
do culto de 19 de feve
reiro, às 9h30. no

.

Cen
tro. LEMA DA SEMA
NA: Hoje, se ouvírdeg a

sua voz, nã'o endureçais
Os vossos corações. He-
ureus 3.15.

.

Corupá: custo da uova p,onte orçado em HezS 86 mil
O prefeito Ernesto Fe

lipe Blunk; de Corupá,
acompanhado do chefe
do departamento de Fi

nanças Oto Ernesto
Weber, participou nos

días 25 e 26, em Joínvíl

Ie, de um seminário pro
movido pelo Besc- sobre

. liA Admínístrecãn Muni-

cípal na nova Constitui
ção". Blunk teve apro
vado na seg.unda-feira,
os primeiros projetos do
seu governo, que insti
tuem o IVV e o HBI e

que trata da reforma ad
ministrativa, quando na

Câmara ped�u' ano'n "30�

seus atos administrativos
.
e defendeu o perfeito
entrosamento Executivo
Legíslatívo ,

A Construtora
.

Mama

nicípio vai referendar o

pedido, que é uma neces

sidade para Corupá . Os
pilares já estã'o pron
tos.

remeteu o orçamento pa-
ra a conclusão da ponte O Chefe do Executivo
em concreto sobre O Rio Corupaense encaminhou
Novo, que lig'a a sede pedido de onçamento a

municipal com as locali- Engepasa, para a ímplan-
dades de Rio Novo, Gua- tação da pavimenl'ação
rajuva, Rio Correias e pré-misturada a frio, nas

Tzabel. O valor é de passagens de. nível das
NCz$ 86.424,53, qUe o ruas Nereu Ramos e Du-

município não tem con- que de Caxias. E está
dições de arcar. Os re-

_-

também providenciando
cursos vão ser solicita- as pl�cas para a identifi-
dos ao Governo do E's- cação das ruas da cida-
tado e o pMDB dO mu- de;

Oficina LIda.Mecânica M,arechal
. Serviços de lataria,' pintura e mecânica.

Retifica de mütores de veiculos de qualqqer marca, a gasolina/álcool.
Peças e acessórios para veiculos em geral;"

Atendimento nota dez �'H��"Venha.e confira.

Av. Mói. Deodoro, 1.309 fundos - Fone: 72-3614
Jaraguá do Sul SC

o segundo semestJi'e, se

gundo a diretora da
FERI, Carla Schreiner,
está p r e v ist o o

curso de ,pós-graduação
de Admínístração de
Recursos Humanos, po
dendo ser ministrado
também, dependendo do
írrteresse da clientela, o

curso de pedagogia" na

área de psícomotrící
dade ,

A ínstítusção está en

caminhando a Associa
ção Comercial e Indus
tríaí proposta' para três
novas cursos, convenia
dos com a Universida
de Católica do Paraná-
Faculdade de Admínís
tração de Curitiba. São
os pós-graduação em Ad
ministração de Produção,
Admínistração de Pla
nejamento e Marketing
e Propaganda, Os em:

presãríos irão escolher o

curso que melhor aprou-.
ver para as necessida-

des de suas indústrias,
informa Carla Schreiner,
adiantando que existem
inúmeras propostas. para
a ímplaníacão de novos
cursos superiores, como
direito, que seria uma

extensão da Fepevt (Ita
jai] e engenharia de pro
ducão, este próprio da
FERJ, além de outros.

No início do mês, a

Fundação recebeu NCz$
:;',6 mil, para a: ampliação
do campus, que ser,ão em

pregados nas obras de
�onstrução de terceíro
bloco, com mil metros
quadrados, que disporá
de novas salas e de um

amplo auditórío , E' com
vistas ao seu crescimen
to e melhoría na pres
td1;:ão de serviços, está
se fazendo Um planeja
mento do Centro de En-

- Sino Superior, como um

todo, com a assessoríe
do proíessor José Rober
to Fructuoso.

'uristas chegam. via Ferrovi,árfa
O Projeto Turismo Fer

roviário, qua consiste no

passeio de automotriz tli
torína) de Curitiba 'd São
Francisco, com paradas
nos municípios do rotei
ro, para vísitaçêo e com

pras, . trouxe na terça
feira, uma leva de :)'4 tu
ristas. O projeto foi ide
alízado pela Secretaria
de Cultura, Esporte e

Turismo de Jaraguä do
Sul e é operacionalizado
pela Paradiso Turísmo,
de São Paulo. A última
viagem do projeto acon

teceu em outubro no a

no passado.
As lítorínas que fa

zem o percurso normal,
diariamente de Corupá a

SE'Q Francisco, têm desde
o día 24 novos preços

autorizados pelo Minis
tfrio da Fazenda. Par
tindo de Jaraguá: a CiJ·
rupé NCz$ 0,55; á Ne
reu Ramos e Guaramí
rim NCz$ 0,35, a Join
ville NCz$ 0,95, a Ara
guari NCz$ 1,30 e a São
Francisco NCz$ 1,45.

De Corupá a: Nereu
Ramos NCz$ 0,35, a Ja
raguä NCz$ 0,55, a Gua
.ramírím Cz$ 0,70, a

Joinville NCz$ 1,30, a

Araquart NCz$ 1,45 e a
S. Francisco NCz$ 1,65,
De Nereu Ramos a: Co
rupá e Jaraguá NCz$
Ö,35, a Guaramirim NCz$
0,55, a Ioinville NCz$
1,05, a Araquert NCz$
1,40 e aS. Francisco
NCz$ 1,45.
(

Biblioteca q,ue,r mai'ur integração
A Biblioteca Pública

Rui Barbül:!a registrou,
durante o ano qUe pas
sou, um total de .13.110
einpréstimos, 7 mil con

sultas e, 301 novos asso

ciados, Na avaliai�ão da
biblio1'ecáría D:rce Tere
sinha Nunes, o desem
penho "foi ótimo", mas

cspel'.a para- 89 um 'tra�
'balho melhor, com mill'·
Dr abrangência e. m��'f
'ntegração com as- e�ewH
las e a comunidade. Dir
ce acredita que o rela
cionamento cQm a Secre-

tari\:l Municipal de Edu·
cação vai ser ampliado
e expandida a atuaç,ã'o
da biblioteca nas esco

las da r.ede.
, O setor de educação'
especial �i ser agiliza
do a partir de marÇo, cl
a volta às aulas. No

.

comei;o do mês, a biblic
teca recebeu novos vo·

lümes em braile e para
la�' I' -

, !llP laça0 do acervo, iú

�tá.,aceit'ando . sugestão
,de fltulos, para as novas

.
aquisições que serão fei
tas a partir de abril.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Caderneta de pou!an_çaJe. novas regras. Fique de olho Termil8
de verãlOs aplicadores em ca

derneta de poupança já
devem estar de olho nas

taxas diárias do over

níght, para saber qual
o percentual que será
aplícado para corrigir
os saldes da caderneta,
em janeiro. É que pela
resolução número 1.570,
de 16 de janeiro de 198Q,

o governo fixou novas

regras para as caderne
tas de poupança. Uma

delas diz que em janeiro
as cadernetas �erlão cor-

rígídas pela 1FT (Letra
Financeira do Tesouro).
Isto quer dizer que a

remuneração das cader
netas será equivalente
ao rendimento acumulado
do overnight, em janet-,
roo

Quem aCQmpanhou o

mercado financeiro da
semana passada já deve

estar sabendo que, as

taxas do over se manti
veram em 25%. E se as

taxas
'

persistirem nesse

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do

TOMADA DE PREÇOS
EDITAL N.c,J 01/89

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, por seu Prefeito Municipal, Sr. Ivo Konell.
faz saber que se acha aberto o Edital de Torna

da de Preços para AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
PARA OS 03 (três) CENTROS SOCIAIS MUNI
CIPAIS: C E N T R O SOCIAL MUNICIPAL
"WOLFGANG WEEGE", da Barra do Rio Cer

ro; CENTRO SOCIAL MUNICIPAL "GERTRU
DES KANZLER". da Vila Lenzi; e CENTRO
SOCIAL MUNICIPAL DA VILA LALAU.

As propostas deverão ser entregues no

edifício-sede' desta Prefeitura. sito, à Av. MiaI.
Deodoro da Fonseca, 247, até às 11 horas do
dia 13 de fevereiro de 1989.

O Edital e demais' informações serão for
necidas aos ínteressados. na Divisão de Com

pras da Prefeitura, no endereço acíma.
Jaraguá do Sul, 23 de janeiro de 1989.

IVO KONE'LL

Sul

Prefeito Municipal

Chalé
IMOBWARIA E J'
REPRESENTACOES LTDA.

Rua Reínoldo Rau 61 _ Fones 72-1390 e '72-2321

Co:mpra
Venda'

Troca

Aluga
AQUI, st \1PRE O MELHOR NEGÓCIO

COM TERRENOS, CASAS, APARTAMENTOS,
Á.REAS INDUSTRIAIS, AREAS COMERCIAIS,
CHACARAS E TELEFONES.

ARTIGOS

'nível até o final do mês,
os saído, das cadernetas
de poupança serão corri
gidos em 22,9%. Mas
essa não é .a única alte-'
ração: o rendimerito a ser

creditado em março e

abril será equivalente
ou ao rendimento do 0-

ver de fevereiro I e mar

'co, respectívamente, ou

à variação do IPC (que
mede a inflação) mais I
0,5% de juros, sempre i

o qUe for maior
, A partir de 1'9 de abril
(rendimentos creditados
a 'partir de 19 de maio),
as cadernetas voltarão
a ser corrigidas com ba
se na inflação, ou seja,
IPC do mês anterior maís
juros de 0,5% ao mês
A mesma

.

resolução
proíbe o aplicador de ía- I
zer depósitos e em contas

já existente entre 17 e

31 de janeiro. Neste ca-

so o aplicador terá de
abrir, Uma nova conta,
mas será obrigado a dei
xar o dinheiro empre
gado' por seis meses,

sem fazer. nenhuma re
tirada. Claro que, duran
te Q período, o saldo se

rá corrigido normalmen
te pelos mesmos percen
tuais que vão corrigir as

cadernetas já existentes.

Por isso, quem tem al
gum dinheiro para ser

aplicado, . em caderneta,
mas não, quer deixá-lo
preso por seis meses, se

rá conveniente verificar
a possíbílidade de fazer
uma 'aplicação de curto
prazo até o final do mês
por exemplo, no over

night. No início de Ieve
reiro se poderá abrir a

caderneta de poupança
com direito à movímen
ilação mensal (CM).

CEF lança poupança postal eßl SC
Foi lançada em . Santa

Catarína a poupança pos
tal. A Caixa Econômica
Federal (CEF) e a Em

presa de Correios e 'Te
légrafos firmaram con

vênio' tornando possível
abrir caderneta de pou
pança e efetuar depósitos
nas agências do Correio
como se fosse em qual
quer agência da v.aixa .

O objetivo é alcançar as

camadas sociais sem as

sistência bancária. S'an
ta Catarina conta com

agência da CEF em 69

.munícípíoe e agora os

130 'restantes podem {Ja
zer uso da caderneta de

-TabUta aplicada

Confecções Sueli ,Lida

O� cheques pré-data
dos sofrerão descontos
quando forem sacados cl
base na tabela de deflta
teres diários (tablíta). A

informação é do coorde

nador da Comissão de

Acompanhamento do
"Plano VeI1ã:o", Cláudio
Adilson Gonçalez . Ele
explicou que um cheque
prá-datedo. não reconhe
cido pelo governo fede-

A PREÇOS

FABRICAÇÃO

DE CUSTO.

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 e na

Rua Reínoldo Rau, 530 '_ Jaraguá do Sul _ SC

DE PROPRIA,

pouponça através do ser

viço postal.
Para abrir uma

.
cader-

'

neta ou fazer depósito
numa 'agênCia do correio,
o processo é igual ao

efetuado no banco. A
quantia mínima para a

brir a paupança é de u

ma OTN e 'd quantia
máxima é de mil OTNs.
Os depósitos podem ser

em dinheiro ou cheque
e para a retirada deve
aguardar de 48 a 72 ho
ras após Q pedido a li
bera;;:ão do dinheiro. Os
custos postaís não serão
repassados ao poupa
dor

nos predatados
ral (é ilegal), serve c()
mo uma espécie de nota
promissória OU duplica
ta assinada pelo compra-
dor. Foram embutidos -

no valor do cheque OS
juros e a previsão de
inflação, pôr isto deve
ss usar a tablíta. já que
a inflação a partir de
fevereiro será outra,
bem mais baixa que a

ser registrada em janei-'
ro. Cláudio Adilson a

conselhou os comercian
tes ta procurar seus cli
entes para trocar OS che
ques pré-datados.

O horário de. verão vai

terminar neste sábado à
. meia-noite, quando todö�
os relógios das regiões

.

Sul, Sudeste,'Centro-Oes
te e Nordeste serão atra
sados em uma hora. Se

gundo divulgou o Minis
tério das Minas e Ener
gi\l, o horário de verão,

implantarido no día 16
de outubro, foi o respon
sável pela economia
medida de um por cento
da energia consumida

globalmente em todo o

País.
Esta fOI a décimase

gunda vez que o horário
de verão foi adotado no

Brasil,· send� as quatro
últimas no governo Jo
sé Sarney. Pelos cálcu
los do recém empossado
ministro das Minas e E

nergia, Vicente Fialho;
desde outubro, o horário
de verão economizou 4%
de energia no chamado
"horário de ponta" que
vai das 17 às 22 horas, o

qus corresponde a um

volume de 300 milhões
de quilowatts por hora.

Informe Paroquial
Paróquia São Sebastäão
NOSSA MENSAGEM:
�'O SINAL DE CONTRA
DIÇ_�O". A liturgia des
te domingo, nos- mostrá
a reação do povo diante
da missão de Jesus. No
começo, ficam admira
dos e até fazem elogios.
Mas quando começaram
a entender melhor as

consequêncsa, das pala
vras e da missão de Je
sus, a reação foi de re

jellç\ã'o. A missão de Je
sus é um sinal de contra
dição. Pois, Ele não
veio para agir conforma
a vontade e os �nteres
ses dos homens. E'L( (!e
nuncia a mentira, a in
?ustiça e a falta de amor.

Diante de Jesus, nínvuém
fica como está. Ele" pro
voca uma tranSfOl'IfldCàn
FIe leva a conversã-, 'e -�
mudalll:;a de vida, O E

vangelh-;: não deixar fj_
car parado: Ele muJa
a vida e as estru1,ur3s'"
da sociedade.
MI�3AS: Neste sábado
às 19 horas na Matriz e

São Judas Tadeu. Demen
go às 7,9 e 19 horas nu

Matriz; 8h em São Luiz:
9h30 - Sôo Francisco f

Nossa Senhora Aparec.:
da e às 19h, no GunP--l:-
ranga,

'
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"SaIiDl pode sair candidato a deputado e aposta· eDl Imin IBornhausen
faltou maior apoio, che
gando ao ponto de ob
servar que os 1.921 vo

tos em branco, a - maio
ria seri'am, depositades
pera sí, "mas sabemos

que foi de protesto con

tra o mau atendimento
das reivindicações por
parta do ex-prefeito",
O ex-prefeito guara

rnírenss disse que será
feita uma oposição siste
mática �a admínístração
Zimmermann e Schork,
"mas uma oposícã., ma

dura através dos quatro
vereadores <ia partido e

dos nossos eorrelegío
nérios, Isto, no entanto,
após o sexto mês de go
verno, pois sabemos, -por
experiência própria, que
a transição admínístra
tiva é difícil. Mas vamos

cobrar todos os com

promissos que eles assu

miram no plano de go
verno", acrescentou.
Para S'alim José De-

quêch, com um orçamen
to de NCz$ 1 milhão
750 mil e mais os recur

sos advindos da reforma
tributária e' dos dois no

vos impostos municipais
criados (IVV e ITBI), a

,nova adminístração tem
condições de realizar o'

nho da coligação PMDB
PFL no governo munici

pal e cita, o exemplo de
Joinvllle, '

onde Wittich
Frei tag foi o melhor
prefeito do Estado, mas

que o povo não reíeren"
dou o seu candidato Ja"
sé Carlos Vieira, dando
a vitória para Luiz Go
mes, o. Lula.
Enquanto decide-se

pela candidatura a depu
tado, Dequêch já vem

mantendo väríos , contac
tos, buscando Q apoio ne

cessário que lhe garanta
concorrer 'representando.
o PDS do. Vale do Itapo ..

cu.

melhor governo, pois os

recursos são respeitá
veis para um município
do porte de Guaramirim.
Ele deseje sucesso e a

firma que' antes de ser

um opositor político, é

acima de tudo gl,larami
rense, mumcipio pelo
qual já foi vereador, vi

ce-prefeito e prefeito.

Concorrer � um cargo
"eletivo em 1990, prefe
rencialmente a deputado
estadual. Este é o pro
jeto político do ex-prefei
to e candidato derrotado
do PDS de Cuaramirim
Salim José Dequêch, ma
niíestado no início da se

mana e que já vem se

corporificando, uma vez

que tem mantido diver

sos contactos e tem pro
messa de apoio de grupos
econômicos que têm inte

resse em financiar a sua'

candidatura. Foi o pró
prio Salim quem anunciou,
adiantando que o revés
sofrido no 'ano passado, o

primeiro em vinte e dois
anos de vida pública, já
superado e aceito, "pois,
é contingência do pro
cesso democrático: gan.har
ou perder".
Ele diz continuar no

PQS e participou de en

contro das lideranças- do
partido ne quinta-feira,
dia 26, quando discutiu-se
em quaí candidato será
dado o apoio para as

elei(,:ões ,p:rtesid!ên\cias.
Na sua avtaliação,�para o

governo do Estado e Se

nado, no próximo ano,

o PDS e PFL estarão u

n.dos e deverão lançar

Opinando sobre ta per
da do comando político
e admínístratívo de Gua
ramirím. pelo PDS, o

ex-prefeito Salim De

quêch julga que a volta

ao poder vai depender
sobremodo do desempe-

Esperídião Amin e Jorge
Bornhausen, a dobradi
nha vitoriosa das elei

cões de 1982. '''Se confir
mada 'a coligação e a dO
bradinha não tenho dú
vidas de que teremos ê-,
xito", disse Salim.

Numa análise crítica'
da sua derrota, ínespere
d'a até certo ponto, o ex�
'prefeito atribui a uma
melhor organízação dos

candidatos da coligaçã'o
PMDB-PFL de Guarami
rim, 'aliado ao fato de qye
tinha concorrentes abo
nados financeiramente,
e ao fraco desempenho
da administração de Jo
sé de Aguiar, que não
auxiliou a sua campanha.
Dequêch díspara críticas
a Aguiar, afirmando que

Em ,de:lesa da Comunidade
Nas últimas semanas a redação recebeu vãrias

menítestacões contra a situação em que se encontra
o acesso a Ilha da Figueira, Morro da Boa Vista e

Vila Nova. Um loteamento, ao que tudo indica irre

gular, de propriedade de Heini Behlíng. vem cae:

'�ndo, a cada enxurrada problemas para os moradores
da redondeza e para os que se servem destas vias ..
A erosão tem trazido toneladas de .barro para o lei-
10 das ruas, impedindo a vazão das águas pelas bocas
de-lobo e assoreando as valas existentes. A comuni
dade do lugar quer uma solução breve, posto que .o

problema se arrasta há meses, sem uma solução de
fínítiva,

.

A prefeitura deveria obrigar o proprietá
rio a canalizar as águas, penalizando-e, pela írregula
ridade e mal planejamento do loteamento, que peca
também pelo péssimo visual que ficou ..

CONGELAMENTO - o. Plano Verão, trouxe o con

gelamento de preço, mas, coitado do consumidor, só
viu mesmo Q seu salário ser "congelado", A remar

cação havida foi absurda e a tabela de preços dos

supermercados. em muitos produtos, jogou-os até

cinquenta por cento plara cima. Assim o povão não

aguenta. E ainda por cima,' produtos já comaçam a

ser retirados das prateleiras, num desrespeito total.
,E o povo que se dane.

.

BANCOS - Reclamações chegarem, notificando o

péssimo atendimento de caixas de bancos. o. cliente
fica na irritante fila e quando atendido, ainda é O·

brigado a enfrentar funcionários mal preparados
para a função. Na próxima sai aqui o nome do esta
belecimento bancário. Respeito e atendimento de
cente é o mínimo qus se espera.

Cheias trouxeram' preiuízos e entulhos à Barra Velha
CÂMARA
DE VEREADORES

I

Desde o dia 1.9 de .ja
neiro, 'a Cêrnara de Ve
readores de Barra Velha
tem nova mesa diretora.
o. presidente eleito é
Dalete Vieira, vice-pra
sidente Antonio Louren
ço Gimenez Hemandez.
1.9 secretário Jairo Ma
galhães Gonçalves e' 2 ..7
secretário Jo§'O Duarte
Ribeiro.

o. secretário de Admi:

nistração Moacir Borba

informou qUe. as enchen
tes ocorridas no início
do mês causaram prejuí
zo's consideráveis, prin
cipalmente na região
de Santa Luzia, onde as

águas permaneceram por
cinco días, com

.

perdas
à agricultura. As cheias
trouxeram, também, con

tratempos para os vera

nistas, uma vez que o

río Itapocu trouxe mi
lhares de toneladas de,
entulhos e animais mor

tos, quo acabaram na

praia, obrigando a pre
feitura a deslocar todo
o seu parque rodoviário,
para desobstrui-la e dar,
condição de uso. uma

.vez que a frequência .

de
banhistas, nesta época
do ano, é grande.

A adminístração mu:

nícípal de Barra Velha,
através do prefeito José

-

Brugnago e do vice-pre-
feito Luiz Pacheco de
Souza, iniciou no dia 1.9.
de janeiro o período de

governo que vai até
1992. A equipe de asses

seres foi töda definida e

é a seguinte: secretário
de Adminístraçêo Moa
cir Gasíno de Borba; .

se:
cretário de Finanças Al

berto Cop da Costa; se

cretário de Educação,
Cultura, Esporte e Tu

rismo João Francisco

Régis; secretário de 0.
bras e Viação José Abí

lio Machado; secretário
de Urbanízeção e Plane

jamento Júlio César Pi
menta e chefe de Gabi
nete Lothar Ubiratan Cu
nha.

r

loora Filial Jaraguá. do Sulcom em
Fazendo parte de uma política de evolução e aprimoramento

constantes, a 'I'ransportadora MAYER entrega à Jaraguä do Sul a sua
mais nova filial.

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

Gínásio em dois ·a'Dns
Utilize os Serviços da MA Y F; R

SUPLETIVO NOTURNO
Seja rápido para chegar no fina] do

'

curso básico, fazendo o ginásio em dois anos

{supletivo de 5a. a 8a. séries do Vf. grau).
Procure o Colégio D'vína Providência no ,. .ho
rário comercial, nos dias 25 a 30 de ' janeiro
de 1989 e faça a sue matrícula. Aproveita 11

oportunidade! .

Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná

, Santa Catarina
Rio Grande do Sul

Rua C. Procópio Gomes de Oliveira, 1626 Telefone: 72-0628
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Relojoaria AVENIDA
As maia· finas IUgestõeS para presentes,

j6ias, relégíos, violóea. troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

N. Marecltal e .. Get6llo V81'181

I,

Tubos de PCV [eletrodutos], Tubos de Concreto,
Tubos de Políetílenc (mangueira preta).

Fäbrtc",: Rua JoinviUe, 1016 _ Fone 72·1101
Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99

Ffl'ile 72·0066 _ Jaraguä do Sul _ SC

Tubos 'Santa Helena Ltda�

II

«:t= -

H�IAÇÃO CANARINHO LT�:�{
Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis-
.

posição Os modernos e coníortáveís ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 98'1 _ Fone '12-1422

Ortopedia e Traumatologia
DR. MARCOS F. SUB'l'IL

Urgências _ consultgs _ ortopedia in�a�.
til e adulto. Membro títular da Soe. Brasileí
ra de Ortopedia -e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72..2218

EDITAL
�----

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de

Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. ·Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem

que se acham neste Cartório pars pl atesto os

títulos contra:

ADOLAR ENGEl.;MANN -- NESTA - EMP.
I

M. O. TERRAPL. JARAI LTDA � Estrada San-

ta Luzia, - NESTA - GARNIS CONFEC. E

ESTAMPARIA RU\1 José Ribeiro, 921

NESTA. -,
.

E como os dítos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por íntermédio do presente edital.
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artur,Müller, 78, no prazo da Lei. a fim
de liquidar '6.'.�lfP�bito, ou então dar razão .por- .

que não o, íaz. §ßl):fã pena de serem os refendas

protestádos na ,fofpm da Lei, etc-

IH/Jaraguá do Sul, 26 de janeiro de 1989.

AUREA MüLLER GRUBBA, .Tabeliã e Oficial de
Protesto de Títulos.

I. Cabras & Lagarios (Ferdinando Piske)
A toda poderosa Globo veicula

da díaríaments.Umas dez vezes men
sagens educativas sobre a AIDS. A
li se fala em sexo oral, sexo anal, em

faze� sexo, nos meios d� contágio
como a mucosa da boca, da vagina
e do ânus e nos meios de proteção,
dentre eles a camisinha de vênus, A

.

menção dessa peça neste jornal de
sencadeou uma quase polêmica que
não agradou a uns tantos brasileiros
.e brasileiras inconformados com a

conquista pelo povo brasileiro da
maís ansiada das liberdades: de pen
sarnento e de palavra, finalmente con

sagrada na Constituição deste País.
Reagem contra as opíníões divulga
das por esta Folha sobre o assunto,
com O patético argumento de Q jor
nal entra em "muitos lares de íamí
lías qus vivem felizes preservando a

moral, \1 religiosidade e bons costu
.mes". Curioso é que nunca tivessem
escrito ao dr. Roberto Marinho pi
que mande sua emissora parar com
aquelas mensagens. Afinal, se há
quem. não tenha noção do ridículo a

que se expõe COm tais "argumentos",
o problema, seguramente, é dele.

:�:-:--:-:�:-:-:-:

Esta vem do Planalto: Consta
que o Cerímoníal da- Presidência da
República pediu ao SBT a partitura
da música de abertura do programa
do dono da emissora. Os homens
querem estar. preparados. Assim, "ii'

partir da posse do novo Presidente,
todos os días de manha quando o

Presidente chegar ao Palácio do Pla
nalto, a Banda do Batalhão de Guar
da Presídencial tocará Sílvio Santos
vem aí... Sílvio Santos vem aí, Iara
lá, lá, lá, lá, ·láââ!. Os guardas daqüe
le Batalhão, com seus vistosos uni
formes, serão substituídos pelas ma

cacas de auditório. Silvio, o Presi
dente, empunhará, então, o. microfo
ne e exclamará, emocionado: "Eu sou

ou não sou, há, há, háãl o maior? ..

E as meninas, entre gritos histéricos,
aplaudirão o Presidente frenetica
mente ...

:-:-:-:-:-:-:-:-:
Uma f�rmácia, na Mal. Floria

no colocou sem cerimônia Uma visto
sa placa na calçada. "Estacionamen
to exclusivo para clientes". A Polí
cia MUitar não diz nad�?

Falando em Polícia Militar, o

presidente do Sindicato des Metalúr
gicos teve de ir à sede do Pelotão
explicar porque estava fazendo um

barulhaç-, defronte à fábrica da WEG
I com lHn� 'Kombi provida de a!to
falantes. No entanto, a PM nada faz
centra os carros que fazem propagan
da comercial e de bailes, infernizan
do a população das ruas centrais, c!
Cl som muitos decibéis acima do per
mitido em leí . Dois pesos e duas me

didas. E aquele príncípíosínho: "To
dos são iguais peranfe alei", como
é que fica?

Deu nos jornais: Depois do
mistério que a Globo criou em torno
da identidade do assassino de Odete
Reutmann, dizem que a emissora "vai
emocionar o País" com ums nova
pergunta de suspense: "Quem vai ,ti
rar a virgindade de Sassä' Muterna?"
A quem -não tem assistido a novela:
ii Marlene não é .poís ela foi devida
].nent� assassinada ontem (2�. 01 .89)
a noite, juntamente com seu amante
(i ival do Severo) Juca Pirama . Q�em
adivinha? .

�------.---- �

:-:-:-:-:-:-:-:-:

_

Conta Prourb tem saldo para aplicação em 89
Os municípios da mi

crorregião ain,aa tem um

saído da cota do Prourb,
oriundo do convênio firo
mado. com o Governo do
Estado e Banco Mundial.
Os valores para 89 são:
Barra Velha US$ 95 mil,
Corupá US$ 70 mil, Gua
118mirim US$ 80 mil, Ia
raguá do Sul US$ 380
mil, Massaranrluba US$
100 mil e Sch roedsr US$
35 mil.
Eles também já conhe

cem os valores do ICM
que retornou, rateados,
nos dias 10 e 25 de ja
neíro, cujo 'bolão esta-·

dual foi: Cz$ .

6.130.059.664,00 e Cz$
665.700.429,00. O Fundo
de Participação dos Mu

nicípios (FPM), foi 15,5%

Motocicleta NX-ISO
-

VENHA CONHECER'o MAIS RECENTE

LANÇAMENTO DA HONDA: MOTOCICLETA

NX·150. NA SUA LOJA HM.

superior em janeiro so

bre dezembro, que foi.
em contraIMrtida, 50,19%
maior do que novembro.

Rua Domingos da Nova n.? 78

Jaraguá do Sul
�

- SC ..

l�ãtcenaria São José
'là\o ".' ibrtas ·e Janelas de Madeira

l, .1, I

•.

de Prlmellrissima Qualidade
II

• <.l
", Faça..nos uma visita

Persícnes José Emmendoerjer
Ptu� :.Jacob Duck, 46 (ao lado do Bradescol

..

'ou

consulte-nos iPelo Fone: 72-0241
,-----�� �......m..����.;�..�..�--......---=----�--.. ,..------�,-·
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I, DiAlola's
FAVOR IMERECIDO

Em nossa sociedade consumiste nada. se

dá, tudo se vende ou em tudo se procura tírar

vantagem, Mas tudo é diferente no que tange
às vantagens que queiramos receber da parte
do Pai Celestial. É muito comum o ser humano

. procurar ajuda divina nas horas d� .aperto, a

. fliqão, necessidade material e dor ÍlsIca,,�. de
pois de tê-la recebido, esquecer-�e dos Jura
mentos e promessas feitas. Deus. � para est:sapenas um pronto-socorro, um paízinho d?s c -

príchos. Oh, como Ele é diferente. Voce, ,por
exemplo, que crê em Deus e procura agrada-lo,
talvez tens pensado que as vantagens do alto
ser-lhe-ão dadas porque procuras ser b�m. e

honesto. Mas Deus diz que "nossas justiças
sã� cama trapos imundos" (Is 64:6) diante .dele,
e por maís justos que queiramos ser, contínua
mos debaixo da escravidão do pec-ado (Rom
3:9).

Como então podemos obter a vantagem
da salvação? Jamais por nossos esforços. "para
q�e não nos gloriemos diante de Deus:: (�f 2:9),
mas por um favor amoroso de Deus, pois pela
graça sois salvos" (Ef 2:8) .. Tudo aconteceu a

través da morte de Jesus Cristo na cruz do
Calvário. Lá Ele tomou nossos Pecados sobre
sí. sofreu em nosso lugar, derramou seu sangue.
Se crermos de todo o coração nesta obra,efetu
ado pelo Filho de Deus na cruz por nas' (Ja
:):16.36), passámos a ter a vantagem da salva

ção, pois, "quem ,çrê, tem a vida ete�na, passou
da morte para a vida. e já não há nenhuma
condenação os esperando" (Ja 6:47; 5:24; Rom

8:i). Imprescindível também é o arrependimen
to. Jesus SÓ nos dá esta vantagem da vida e

terna aqui e ,agora, se estamos prontos a abe.n
danarmos aquilo que Deus ,diz estar errado em

sua palavra. Receba o faVOr imerecido de
Deus recebendo Jesus no seu COI\ljção por meio

,

de uma oração.

(Elso Carlos Mauke)
'IGREJA BATISTA

Rua Emílio Stein, 120 - Fone: 72-1925
Cultos: 09 e 19:30 (Domingos)

Sejam Bemvindos!

Â
ENGETEC
V

VENDE
CASA EM ALVENARIA: 425m2 (2 sut�s, 2

quartos, sano de festas, 2 salas, copa, cozmha.

garagem pl 4 cerras ,e piscina� �ASA EM AL�
VENARIA: Rua Jose Menegotb. centro· CA

S b,_S MISTAS: cl ,terreno de 2. 900ra2, rua 25 �eJ�lho (V. Nova), outra. cl 1:l'Om2, rua JoaO

Donbrawa 238 e na rua Ptçarras, centro, esta,

p�eço 3. OO\) OTNS.
.

APARTAMENTO: Ed. Miner (2 �uertos), va

h,r 3.000 QTNs. LOTES: Rua Jose 13mmend?e�
f�r, 8.50 CT.L�s. TERRENO: 420m2, Lot. flaVIO
II (px. Weg '[), valor 626 OTNs. �TIOS: em

Nereu Ramos, Barra do Rio Cerro e RlO Molha.

Imobiliária Ennetec
CRECI-934-J '- FONE 12-0373

R. Exp. Antonio C. Ferreira,' nq 68

ALUGA 'i'H',F

SAI AS COMERCIAIS: na Rua :Venâncio da Sil

va Porto 1420m2). na rua JoinV'ille (lado da. Ar
weg) e na lUa Jos:é Emmendoerler 1.834. BÁLN.
CAMBORIU/pIÇARRAS: casa: e aptos.. pa�a
temporada, em piçarras a partir 2 OTNs/dIa
e Fi. Camboriú, 4 OTNs/dia.

II Os aprovados DO vestibular em Jaraouá do Sul
ADMtNISTRAÇÃO

,
- Acir Oechsler, Adeeie
Rech. Ademir Luiz Ro

drigues, Ademir Oechs"
ler, Aírton José Tasca,
Aílllpn Schwarz, Airton
Volkmann. Alvírío Reiss,
Alzira Ploriani, Amaury
rrernes Cunha, Augusto
G. Müller, Bernardete
Príamo. Bonlfácío Formi:
gari, César Alfredo
Cardoso, Datvínn Coe
lho, Décio R· Stínghem.
Dehnys Jurgen Vogel,
Douglas Davi Pradi, E'

dilson Bories Tarachuky,
Eli!:8bete A. da Silva, EI"
pídio Paulo Schneider,
Fabiane da Silva, Fernan
do Testoni. Cio Fabiano
Voltolíni. Giovani Rogé
rio Viesser, Giovano
Bett Ghizoní., Hary Koch
Júnior, Hélio Sebastíêo
Zapella, Jacob Roberto
Lanius, Jeanny Carla
Emmendoeríer, João De
mo, João Vargas de Sou
za, Joel Casagrsnde, Ju
arez Uber. Jucianí Stef
tens. Luiz Carlos J. Ma
chado, Lurdes Maria
Dallagnclo, Magali Ma
rísa Papp. Maíke Baum
gartel. Marcehno Janíng,
Márcio Mann, Marcos
Aurélio Demarchi, Mar
garete T. V. Souza, Mal"
guit Friedemann, Meriane
Manske, Májio Luiz Ma
chado, Mário TdfCÍsio
Marangoni, Marisa Buzzi.
Maurício Baratto, Me.uro
Francisco _ Schmidt, r"éJ;
san Borchardt. Neusa
Maria Valcanaia, Nivia
Joã'o )I.;escow'ikz, Pablo

fotocópias - frente e verso); 08 �

Histórico Escolar de 2.9 Grau, em

duas vias (urna original e uma foto
cópia); 09 - Três fotos 3x4; 10
ele (próprio, ou pai ou do responsá"
vel); 11 � Deçlaração de horário de,
trabalho. OBS.: OS candidatos que já
�)ossuem cursO' superior deverão a

})esentar: 12 - Diploma e Histórico
Escolar de 2.9 Grau (uma fotocópia
de cada, da frente e verso); 13 - Di
ploma de Nível Superior (dues foto
cópias da frente e verso); 14 - His"
tórico Escolar de Nível Superior (du
as vias - lima original e uma foto
cópia); 15 - PROGRAMAS das dis
ciplinas cursadas na outra Faculd',lde,
rlevidamente carimbadas pela Institui
ção; 16 - Os demais documentos neo

cessários para a matrícula, estão re

lacionados acima. (itens: 01, 02, 03,
04,05.06,09,10 e 11). i
OBS.: Os candidatos aprovadu,s nos �

cursos de Adnlinistração, Pedagogia
e CiênQiaSl�beis, deverão fazer
sua mat�kuliá-l\Q'&s dias e horários' pre
vistCßI, case nât)' acontecei:, ;a,utomati
camente o candidato perderá sUa va·

ga, sendo chàmado o seguinte na clas
sificaçãO'; As antas terão inicio dia:
27.02.89.

.

Fernando Becker. Rei
neldo Medeiros, Rívelino
Fernandas, Rogério Ern
merich, Rose Devigílli,
Rubens dos Santos Bon
fim, Sandro Luis Baehr.
Tânia Maria Zíelsdorff
Tarcísio Luis Bago,
Valfredo Scheidt, Valmir
José Bressan e Waldir
Freitag. s

CmNC'IAS CONTÁBEIS:
Aletone Maria Zimmer
mann, Aldamerí de Fran
ca, Alvaro Cabral de
Campos, Charles Schaut
Iert, Danielle dos Reis
Gumz, Delcio Nei Fis'
eher Deunísío Zanluca,
Dortval norow. . Eduardo
José Pereira Jr., Elnor
Reinke, Francisco L Met.-.
dança Mário. 'Gilson Lu
ís Moreira, Helena Ba
tista de Laia, Ivo Walz,
Jair Rogério' Steinma
eher, Joãozinho Júlio
Dedine. Jorge Luís Mar
quezíní. José Américo
Porto, Jovino Machada,
Lopes Netto. Leamír Lú
cía Maechi, Lisemere
Alflen. Luciano Dresch
sel, MárCio Adriano E

wald. Marco Antonio
Mentovani. Marlene
Maurer. Mônica Hack-
barth, Noelí Teresinha
Conzatti. Odenir Volpi,
Odete DoubraW'a. Paulo
e. Demaura Saban, Pau"
lo Onildo de Matos, Paulo
Oscar Gielow, Rosane Fa.

gundes, Rosane Mengar
da, Rosane Meyer, Rui
mar Ruckert, Sendro
José Blesing, Sérgio An
tonio Mine!:, SU'Via Vi-

CODlunicado
A Fund'ação Educacional Regional
Jaraguaense, comunica, que as MA
TRíCULAS para os candidatos apro
vados no VESTIBULAR./ACAFE/89
aos CURSOS de ADMINISTRAÇÃO,
pEDAGOGIA e CIENCIAS CONTÁ
BEIS do Centro de Ensino Superior
da FERJ serã'o: DATA: 30 e 31.01.89;
HORÁRIO: 8h30min às llh::>Omin;
14:00hs às 19:00hs; LOCAL: Campus
da FERJ - Avenida dos Imigrantes
n.9 500 - Jaraguá do Sul; PREÇO:
Administração e Pedagogia NCz$ ..

68,56; PREÇO: Ciências Contáveis
NCz$ .

Documentos necessários para a ma

tricula
01 - Requerimento (fornecido pela
FERJ); 02 - Recibo de Pagamento
de matrícúle (fornecido pela FERJ);
03 - Certificado Militar (duas foto
cópias - frente e verso); 04 - Títu
IQ de Eieitor. (duas fotocópias ,_

frente e verso); 05 - Carteira de I"

dentidade (duas fotOCÓpias - frente
e verso); - 06 - Certidão' de Nasci
mento ou Casamento (duas fotocó
pias);' 07 - Diplome de 2.9 Grau pl
os formandos em normal ou técnico

'pu Certificado de Conclusão (duas

I,

II

Jaraguá_ do Sul, 25 de j·aneiro de 1989.

eira e Teresínha Ríchert.
PEDAGOGIA: Adenot

Horongoso. Altair José
Buerger. Ana Aparecida
Lorenzettí, Aurea Mura
ra Danna, Carla Aparecí
da Lawín. Carla Sueli To
mazelli, 'Célia Besen Pe

try, Darci Rutsatz. De
borah Konell Weege,
Deise da Silva, Dileuza
Antonowicz, Eunice Ma
ria Burger. Eunice Prüs
se, Gervásio Pedrellí. Ira
cy Dolores Burger. ,Ir"
vando Luiz Zomer. José
Carlos de Lima, Jucélía
F. Freiesleben. Leonete
H. A. V. de Borea. Leo
ni Edite Narloch, Leonir
hl. Anderle de Lima, Le:
otildes Pessate Bodem
,berg,' Lirís T. Bago Bo
rowícz, Luiz Alberto Nu,
nes, Maria Helena N.
Verbínnen. Marilo Pe
reira de Lima, Marlene
Rosa dos Santos, Merle"
te Scheuer, Nádia Solan
ge Canal, Nadilma Schi
ochet Tavares, Odete
Nardellí

.

Tomasellí, or
leide 'Miaria M e n

garda, Rdta de Cäcía
Schweitzer, Rolando Trup
pel, Rosane Aparecida
Rodrigues, Roselí Maria
R. Krugerr. Sibila N. Em
mendoerfer, Simone Apa
recida Thilles, Solange
Aparecida Rosa, Solange
Cristina de Lima, Sonia
Maria Bortolini Garcia.
.sueli Rosane Mueller,
Suely Maurissens, Van"
diléia Marquardt e Vil
marize Moreira de Ca
margo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dr'usQue reivindica s'ede de ,mi.crorregião ".

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

Ãmérica Latioa Compalhia de SegUrOD
Fundada em 1881

Há maís de um século:
Nosso prêmio é sua confiança

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

(

O assunto nlãlo está to

talmente sepultado. Ain
da restam bolsões_ de re

sistência à burocrácia

implantada pelos tec

nocratas catarinenses.

Quem sabe, elll razão da

,mudança do primeiro
mandatário, maís acessí

vel aos reclamos oriun

dos dos grupamentos so

ciais do estado.

leram-se do tão usado

processo de lobby, velho
conhecido da Constitu
inte, pressionando o go
verno rra conclusão, de

obras inadiáveis para
todos, tais como a pa

vimentação da' rodovia
que liga Brusqus a São

João Batista e Nova
Trento e a necessária pa

vimentacão das ligações
de Botuverá a Brusque

Bastou uma simples vi- e Guabíruba aBlumenau.

sita do Secretário dos. Só quem já passou por
Transportes à Capital ríos lá é que sabe avaliar o

Tecidos e eis que voíte teor de necessidade (II!

à tona o polêmico assun- reclamo ora consumado.
to das áreas microrre-"

gionais do estado. Com O secretário Bmanoel

a presença dos prefeitos Campos, irmão do go-

de Brusque- Guabiruba, vernador licenciado, ma-

Botuveré- Nova Trento, neíroso, seguiu' pelo ca
.

São joão Batista. Canelí- minha que não o de Ca-

nha e Major Gereine. sildo - Maldaner. eonsí-

estes novos admínístre derou as solicitacões mais

dores se . compõe a ini- do que justas, MAS ad-

cíar um movimento vi- vertíu que o estado não

sanda esse objetivo. É si- tem condições de realí-

nal de que não estamos zar obras porque 118%

sozinhos na campanha da (?) de" sue arrecadação
redemocrattzacêo. _ está comprometida: 'com

(l folha do funcionalismo.
N'l'ö explicou para que
servem as dotações or

camentéries, que firmam
as diretrizes durante o'

exercící•.

Como, se sabe, Brusque
integra a microrregião
de Blumenau e OS muni

cípios do Vale do Rio Ti

jucas à microrregião de

Florianópolis, dividiu" .

do, como dizíamos ante
.riormente o que sempre
esteve junto, esposando
problemas comuns.

Não resta dúvida que os

prefeitos da região va-

Com relação a rodovia
Brusque-São João-Nova

Trento que não está sa-

.
indo do lugar. o secretá
rio atribuiu à emprei
teira Azza como respon-

sável pela morosidade
da obra, como se a em

preiteira devesse finan
ciar o estado, o que n31Q
consta expressamente do
edital de concorrência
e age com muita prudên
cia para não ser vítima
de outras empreiteiras,
como as que meteram os

peitos e se deram mal
no oeste catarinense.

Para se safar do aperto
em qus os prefeitos me
teram o secretário, este
declarou alto e bom
som;' Ela deve adiantar
o serviço que depois pa
garemos o preço do dia
do recebimento, Isso .é
praxe".

A empreiteira, que não
é boba. advertiu que
não tem condições, .

o

qua levará a um reestudo
du questão.

o Iprefeito· Ciro Roza
entende que como mi
crorregião autônoma te
rá maís condições, pri
meiro cama fator pri:
mordíal do' desenvolvi
mento, fiscalizando e

reivindicando obras para
\l região e, em segundo
lugar, canta com a união
de todos os prefeitos.
Não é sem razão que' se
diz: Região que perma
necs unida, jamais será
vencida! É isso aí!
Frítz von Jaraguá • 01/89.

Corretora de Seguros A. Garcia Lida.

INFORMATIVO ROTARIO
_

.•�1 O Quair,o'-Meia-W' Cinco
Dê vida ao Rotary: Viva-o intensamente

A'TA ROTARIA DE MONTEVIDÉU

O Rotary Club de Montevideo, da vizinha ne

cão irmã do Uruguai, ao. ensejo do"1O<:> aniver
sário' de fundação, ocorrido em 12 de julho de
1988, celebrou o que chamem de ato acadêmico,
cujo tema foi A INTEGRAÇÃO LATIN0-AME
RICANA.

Naquela -ocasíão, junto com os clubes do Rio
de Janeiro, São Paulo" Porto Alegre, Buenos
Aires, La Plata, Santiago d� Chile y Valparaiso.
foi elaborada a Ata Rotária de Montevidéu, cu-'
ja texto está sendo enviado aos demaís clubes
co-irmãos dos vários distritos rotários da Amé-

.. rica Latina, no sentido de criar, dentro da A
venida de Serviços Internacionais uma comis
são espeoral para a integração latino-americana.
A mencionada ai\l está aberta a todos os clubes
que dela se identificarem com seus propósitos,

.
o que se dará mediante comunicação expressa ao

Rotary Club de Montevideo, onde se dará o re

gistro respectivo.
Segundo a ata 1:1 idéia se consubstancia na difu

sã� � ?esenvolvlmento do Rotary e seu espírito
solidário ao Hemisfério Sul, não implicando \1-

dotar nem promover soluções econômicas ou

políticas determinadas, mas qus pode ajudar
a "aprender juntos li integração", contribuindo
pare uma atitude mais positiva, aberta e infor

m�da, reconhecendo dificuldades � problemas.
Visa, entre outros: a) realizar reuniões inter
nacionais entre clubes países da mesma região:
b) uti�iz�r a via de

.

comunicação rotária para
difundir temas de integração: cl incluir comis
são, vi\'l Serviços internacionais e d) incluir o

tema "Integração" nas reuniões interzonaís e

nacionais de Interact e Rotaract .

�stá a� uma oportuídads, para ampliar os ho-
nzontes dos clubes do 465.. '

.

(Da Comissão de Relações Públicas do D-465,
Ano 1988/89)

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

Advogados
Direito Civil _ Criminal _ Comercial

Trabalhista .: Esportivo
Novo endereço _ Mal. Deodoro da Fonseca

110 97 _ Sala 1

---.,

..

Novo telefone:

72-3764

t:'� EMIIElliiBIERVEíCUl"
Jaraguá do Sul

.
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fluoicípios do Vale do Ilapocu vão discutir o "Iano agropecuária
As ' entidades ligadas

ao setor agropecuário ca

.tarínense. corno produ
teres, criadores, sindica
tos rurais e cooperati
vas, est1ã:o sendo convo

cadas pela Secretaria da

Agricultura, '. do Abaste
cimento e da Irrigação,
para apresentarem pro
postas na elaboração do
anteprojeto de Lei Agrí
cola a ser votado pelo
Congresso Nacional.
Também Os técnicos da

Acaresc. Cídasc, Bmpasc.
loasc e Instituto Cepa es,
tão estudando sugestões
a serem discutidas com

os representantes do se-'
tor primário.
Na próxima quarta

feira, día 1.9 de feverei
ro, no Centro Social e

Cultural de Massarandu
ba. \3. partir das 9 ho
ras, será realizado em

encontro com prefeitos,
vereadores e lideranças

'

da área agrícola, para

discussão do assunto, a'

lém de levantar as prio
ridades do setor. A reu

níão faz parte do plano
agropecuann catarínen
se. qUe a Secretaria da
Agricultura vem desen
volvendo em todas as

regiões do Estado, para
. implantar, em cada mu

nicípio, um plano agro
pecuário a nívej munici
pal, onde as' prioridades
agrtcojas são previstas.
De acordo com o se

cretário Neuto de Con
to, Com a 'el·abora;ção des"
te plano, "haverá uma

racionalização das ações
do governo e na aplica
ção dos recursos huma
nos- materiais e finan
ceiros em todos os ní
veis, bem como ums Se"
cretaria da Agricultura
e os técnico, das empre
sas a ela vinculada, ex

plicarão como será o pla
no e apresentarão as

formas como vaí ser: co

locada a disposição dos
municípios, todas as for:
mas de trabalho de suas

empresas.

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Ouestões de terras - acidentes de transito - ín
ventäríos - cobranças e advocacia em geral.

Fone 72-2711Rua r�inoldo Rau, 86 - sala 4

,Walter Luiz Ri.beirl o

Alexandre Del-lagiusti,na BarbosaRegião usa pouco Nola do Produtor
o ex-prefeito. de Mas"

saranduba, Zeferino Kuk
línski, assumiu no início
do mês, a função de E

xator Estadual, na cida
de de Videira; no Meio"
Oeste Catartnense, que
já exercia antes de ser

eleito primeiro manda
tário do município. Se

gundo Zeferino, deverá
permanecer alguns me

ses em Videira e poste
riormente vai assumir a

Exatoría de Indaial , Ele
dirigiu, na sexta'feira,
dia 20, \3. assembléia- da

Associação dos Municí
pios do Vale do Itapocu.
em Schroeder. que pre
sidiu até o dia 31 de de
zembro passado .

Kuklinski destacou que
está ímpressíonado com

a consciência dos pro
dutores rurais daquela
região, pelo uso da No:
1.\3. Fiscal do Produtor
Rural, qUe é largamente
utilizada, ao contrário
daqui. A NFPR é impor
tante, posto qua os seus

valores agregados é que
sãio utilizados para o le
vantamento do movimen
to econômico do ano an

terior. "O oeste e meio"
oeste, que tem sua eco

nomia basicamente cal
cada na agricultura e na

agroindústria, terá ampla
vantagem sobre ,a nossa

região no qus se refere
a Nota Fiscal do pro
dutor, que aqui deve ser

novamente estimulada,
para não sairmos perden
do", disse.

ADVOGADOS
Rua João Marcatto n? 13, 29 andar - sale; 206.
Fone 72-2875 _ Edifício Domingos, Ch.odíní
Jaraguá dO Sul-SC.

e
/ PERSIANAS • BOX • ESO. DE ALUMíNIO"'"

� . R!o�L!.!!:U!�SC-= .. FONE: (CM73I72-08116 ...

Persianas horízontaís e verticais,
box. para banheiros,

divisões, toldos, portas saníonadas. esquadrias
e cercas em atumínto.

Consulte-nos' Fone 72-0995

Na página doze, maís
informações sobre o

Plano Agropecuário e a

agricultura no Vale do
Itapocu.

ESCRITORIO ruatmco

José Alberto' B,arbosaII

Guaraliril inicia cOlbale ao's sonegadores de imposto� ADVOG}1T)O

Rua João Marcatto. nr- 13 ._ 20 andar. Sala '204.

Fone 72.1869 _ Jaraguá ao Sul
de arroz, uma vez que
Guaramirim vem perden
do recursos com o escoa

mento da produção, sem

nota fiscal, ou quanto
o

existe o documento, é
utilizado para vários car

regamentos. ,

Esta evasjao' tem tra

zíd., prejuízos a Guara
mirim, que produz, mas

no entanto, grande par
te dos tributos não são
recolhidos ,_ diz Zirn
mermann -

que quer
disciplinar a saída ile
gal do arroz, durante a

safra, cuja colheita
-

já
....foi iniciada. "Chega de
sonegação", é a palavra
de ordem.

O prefeito Antonio
Carlos Zimmermann, de

Guerarnírím- definiu os

nomes do primeiro, es

calão, vara assessorá-lo
nos próximos quatro a-

nos. O vice-prefeito
Francisco H e r b e r t

Schork, é o secretário de

Administração, Finanças
e Bducação: Nilson By
Iaardt. na secretería de

.

Saúde, Cultura, Esporte
e Turismn e Elmo Bu

blitz, na secretaria de

Transportes, Obras, Sa
neamento e Serviços Pú
blicos. Com a posse de
Nilson e Elmo na squipe
admínístrabíva de Zim
mermann, seus cargos

na Câmara de Vereado
res, 'I:10S quais foram elei
tos em novembro do a

no passado, serão ocupa-
.

dos pelos 1.9 e 25' su

plentes Antonio Vacir

Str:ngari e Marcos Dias,
a partir de 1.9 de feve
reiro .

FISCALIZAÇÃO
Zimmermann está ado

tando medidas, enérgicas
na condução do governo
guaramirense . O alcai
de, buscando defender a

economia do município,
revelou que cinco fiscais
da Fazenda atuarão em

pontos estratégicos, para
fiscalizar as saídas dos
caminhões com cargas

...

FISIOMED o

Fisioterapia e' Reabílt tação Médica Ltda-

Atendimento especializado em racuperaçâo
de fraturas, paralisias, reumatismo, problemas de
coluna, doenças neurológicas, asma. e bronquite.
CONVENIQS. Unimed. Banco do Brasil, Caixa

Econômica, Ipesc, Inamps e Acidente de Tmba

lho
CORPO CÚNICO: Dra. Ri1Ja - Fisioterapêuta,
Dra, Joice - Físioterapêuta, Dr. Francisco

Médico Fisiatra.
Rua Dr, Waldemiro Mazureehen s/ng, anexo ao

, Hospital São José - Fone 72-1817 - Jaraguá do

Sul-SC.

o carro mais comprado no mundo conquista o 2� lugar no Brasil oe pede nassau'em
,

.

FORD ESC'ORT. 10. 511 unidades compradas em 088 .0.

FORD ESCORTI

Sua grande conquista
Jaraguá

............................................................ . --..-- ----�--..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



J'ARAGuA DO SUL - SEMANA DE 2870l Ä 03/02 DE 1989 CORREIO 00. POVO·· PÁGINA 12

Extensão Rural
Em 1950, a população
brasileira gírava em tor
no de 40 milhões de ha
bitantes, com 75% da

poptrlação vivendo no

campo.
Hoje, somos rnaís . de
140 milhões e a situação
é exatamente inversa
aos anos 50, pois 75% da

população víve
'

na cida
de e 25% no campo.
FOi na década de 50, que

. se iniciou a era industrial
no país.
De tá para cá, a indústria
cresceu muito, moderni
zou-se, diversificou suas

atividades e agora somos

a 7� potência económíca
do mundo.
Juntamente com a im

plantação da indústria,
importando o modelo a

mericano, 'criou-se no

Brasil o Serviço d� Ex
tensão, que aliiado ao

crédito rural, abundan
te e subsidiado, cumpri
ram o papel de moderni
zar a agricultura brasi
leira.
Os produtores, peque
nos, médios ou grandes,
qus tiveram acesso

maís facilmente ao cré

dito e assístêncía téc
nica, e dotados de ha
bilidades para melhor
gerenciar seus empreen-
dímentos, transtorma-
ram suas propriedades
em verdadeiras empre
sas agrícolas.
Entretanto, aqueles -�ue
por qualquer causa ou

motivo ficaram margí:
nalizadog de todo este

processo, continuam
buscando a sorte no

campo, ou deslocam-se
para a Cidade em busca
de seus "sonhos".
Se tUdo isto é verdadei
ro, também é verdadeiro
e podemos afirmar, que
nestas últimas três dé�
elas saímos de uma agri
cultura arcaica, atrasa
da, para ums a�ricultu
ra moderna, mais produ
tiva, maís lucratíva.
Para que isto aconteces
se, o apoio da assistência
técnica foi fundamen
tal, como acontece em

qualquer setor.

o Serviço de Extensão
Rural cresceu muíto nes

tes últimos anos, entre
tanto jamais !esteve na

eminência de atender a

todas as famílias ruraís,
Tanto é verdade, que dos
anos 70 para cá, foram,

.

surgindo as secretarias
municipais de agricultu
ra; críaramso Os depar
tamentos técnicos junto
as cooperativas e agro
indústrias, que, passa
ram a prestar assistência
técnica.
Hoje -estamos diante
desta realidade, existin
do vários órgãos e en

tidades atuando no meio
1ur<1'1, cada qual, com seu

objetivo, com o seu pla
no de trebalho. com

suas metas e, muitas ve

zes concorrendo entre
si, assistindo as mesmas

famílias, com super
posição de ações acarte

tando desperdício de
m�o-de-obra altamente
qualificada.
Agora, com a nova Cons

tuicão, as prefeituras
com certeza terão

.

seus

orçamentos maís folga
dos e passarão a apoiar
e investir mais no meio
rural.
Entendemos que chegou
o momento, dentro do
nosso ponto de vista, de
se elaborar um plano
municipal de desenvol
vimento agrícola. Plano
este, qus deverá ser e

laborado COm a partici
pação das comunidades
rurais, com a perfeita
integração dos vários
órgãos e entidades atu
antes em cada município,
sem sobreposição de 'a

cões. complementado
com o apoio e respaldo
dos programas estaduaís
e federais·
lO .Servrço de Extensão
.Rural da região Norte do

Estado acredita, deseja
participar e integrar-se·
I1a promoção do desen
volvimento do setor ru

ral, de forma harmônica,
objetiva, dinâmica, sem

disputar espaço.

Eng9 Agr" José Demarchi

a lécni'ca'
Numa promoção con

junta da Empasc e da
Acares. empresas vin
culadas à Secretaria de
'Estado da Agricultura,
do Abastecimento e da

Irrigação, está círculan:
do o lívreto "Normas
Técnicas da Cultura do

da cultura do
•

peplß,G conserva
Pepino para Conserva", alízaçã., dos, fru,ifos, com
contendo um estudo que b�ase nas regiões cata
vai desde a origem bo-' rinenses do Vale do
tànica, ao preparo do Itajaí e Litoral

_.

Norte,
solo, a escolha das cul- que são as grandes pro-
tívarss, às práticas cu1- dutoras.
turaís. o controle de in
'ços. pragas e doenças;
até a colheita e comerei-

lização deste projeto,
"havera uma racionaliza
cão das ações do gover
no e na aplicação dos

.

recursos humanos, mate
riais e financeiros em

todos os níveis, bem. co
mo uma divisão de res

ponsabilidades". 'Em ca-

da reunião a Secretaria
mostra seus programas
� os príncípaí, (proble-,
mas de nossa agricultura.
T'ambém, explica o que
seria este plano e apre
senta a forma cama na
colocar à dispos�ção dos

municípios, toda ia for-
.

ma de trabalho de suas

empresas.

O Estado, segundo da
das do IBGE, de 1983,
cultivava à época, '564
hectares e produzia 7
mil toneladas de frutos
Indnstríalízados, colo"
candn os caterínenses no

primeiro lugar brasileiro
como' produtores de pe-.
pino pl conserva. Na re:

gião particularmente GUd
ramírím é grnde produ
tora de pepino, empregado
nas indústrias de conser
va e para venda in natu
rar a outros mercados.
O livreto recém-edita

do. denominado "Siste
mas de Produção n? 11,
está à disposição. dos in
teressados no endereço
da Empasc, em Floriano
polis, Caixa Postal D-20,
eEp 88030 ou pelo Fone
(0483) :)3.1344.

PLANO AGROPECUÁRIO MUNICIPAL

Realizando o Plano A

gropecuário Catarinense,
a Secretaria da Agricul
tura, do Abastecimento
e da Irrigação, desenvol
ve uma série de reuni
ões em todas as regiões
catarinenses para im
plantar, em cada cidade,
um Plano Agropecuário
Munícipe). Participam
destas reuniões os novos

prefeitos, lideranças ru

rais, índustríaís. técní
con agrícolas e diretores
da Secretaria da Agricul
tura e das�mpres'as a ela
vinculadas.
O objetivo é discutir

e levantar as prioridades
. agrícolas de cada muni

cípio, e no futuro, desen
volver todas as ações
desta áJre!a, dentro do

conjunto de prioridades..
iniciando-se 'assim um

processo para a munici
palização da agrioultura,.
Para o secretário Neu

to de Conto, com a rea

Escritório BarniContábil
Oferecemos serviços de contabilidade em geral
e assessoría especial às micro e. pequenas em-

presas. ,

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

DR. WALDEMAR SCHWElT ZER

Clínica, Veterinária
SCHWElTZER

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

Rua Jotnv1lle, n? 1.118 (em frente ao Supermercado Bretthauen
Fone 12 .3268 - Jaraguá do Sul _ Santa Catarina

-

FURGOES CARGA SECA, ISOTflRMICOS, FRIGORlFICOS
E CARRETAS 'DE 1, 2 e 3 EIXOS _

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Bnríco Fermi, 113 - Fone 12-1071

o respeito mútuo é o caminho do entendimento e da busca de conquistas comuns.
Vamos construir e preservar a nossa Jaraguá d.,? ��, maís humana e acolhedora.

-.'. �

a- doS I A Wegtem orgulho do-desempenho de seus colaboradores e do trabalho da gente ordeira de

U f','· Jaraguä do Sul. Por isso ajuda.ltospitais, creches, entidades filantrópicas, colaborando para
.

, It" que a cidad::;;tepba,�as traâiçõeS-;:

';:evw�s,umlJfor,,,�1 IWEGE�'" ..���==-=--����� �����-��������������--��.���----�

.: ::�
--; ..
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CONFIRl-\. A HISTÔRIAoe. Barão de ltapocu

HA 70 ANOS
Em 1919, como dizíamos na

semana passada, as atenções conver

g�am sobre Jaraguá, aliás, desde
1876, como lembra ViÍgílio Gualberto.
diretor-geral, em 1941, do Departa-

. menta Estadual de Estatística do Es
tado de Santa Catarina, na publkação
n? 22, trazendo a Notícia Estatístico
Descritiva de Jaraguã. Naquele. o

púsculo, em rápidos traços, fala
da evolução da colônia, salientando.
as passagens principais' de sua li
nha evolutiva. Assim, nesse ano de
1876, "data d!a fundação da colônia,
o coronel Emílio Carlos Jourdan teve
séria desinteligência com a Compa
nhia Hamburguesa de Colonização, 'que
cueria apossar-se de terrenos qua já
lhe pertenciam". A'notícia corria

pela área administrativa da Provín
cia e o Presidente - Visconde Dr.
Aríredo d'Bscragnolla T'aunay, mes

mo 'substiluido pelo dr- Hermirrio
Espírito Santo, em 1877, embrenha
va-sa sertão adentro para conhecer
o novo núcleo populacional e da vi

sita resultou o registro e a admira

ção do presidente de uma excelente
localização e a fertilidade do solo.
... HÄ 40 ANOS
- Em 1949, o dr. Alvaro Batalha.

diretor do Hospital São José, daque
le situado no Morro, hoje, Hosp, e

Mat. Jarague, 'denunciava a existên
cia d€ um surto de febre rííóide, tcn
do como causa a seca reinante no

município, astando intemados em

compartimento isolado dez doentes

graves atacados desse mal e recomen

dava a população vacinar-Se como

medida preventiva, não
'

entrar em

contato com um. tífico € não ingerir
substâncias contaminadas OU suspeí
tas.
- O Cine Ideal anunciava a par-

tir de 15 de janeiro em matinée e

soirée. um filme inolvidável - A

CANÇÃO' DH BEiRNADETTE: - com

Jennífer Jones, por 3 dias, 'ao preço
de Cr$ 5,00 e Cr$ 2.50 mais o impos
to de 20%, ficando suspensa todas
as entradas de favor para a exibiçi_'io
do filme. A partir de 29 ele janeiro.
exclusivam€nte no : Cine Ideal "0
OVO E EU".
:- O Presidente Dutra recomen

dava que a questão presidencial de
veria ser agitada em 1950, dedican
do-se à recuperação econômica. O

-que acontecia €1'.1 o conträr.o. cada
qual querendo ser a varinha m::\f,;:cél
qus descobriu o candidato. Corriam
de norte a sUl, em intrigas, conciliá
bulas e futricas, puxando a b.'.. ·,;i) _. -

sua sardinha. Hoje, 1989, é dile
rentes
•.. HA 30 ANOS •

- Em 1959, ecoavam and» ,-- �;

tos de instalação da Agência do Ban-
. co . do Brasil S/A., em Jaraguá. no

prédio de propriedade de Le01�,):(�n
Grubba. na Marechal (hoje a Loja
Prosdócimo], cortando 'J, ·iLa (1 pro.
"Valdemar Grubba, acompanhado (le
SUa progenitora, d.Mil :-j;; :\[cser 1",1.:]-,-
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==�======================
spézia & eia.· Lida.
SERltARlA E SER.vIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator

com profissionais altamente especializa,dos.
Rua João Januério Ayroso, TI? _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

E HORA DE BRILHAR

Lanznaster
Jóias, relógios, alianças ._,

presenteS finos é com a, r.ove
LANZNASTl'n

Marechal Deodoro, 391 _ Jdngll':- do Sul.

,

Pedras Trevo
PEDRAS PARA PISO, PISCINA
E REVF.STIMENTO EM GERAL.

A& melhores pedras naturais para sua casa.

Pedras pl pisos, piscinas, paredes e

revestimento em geral.
.

Rua Ottokar Doerffel. 1.957 - Trevo BR-10l.
Fone 22-8956 - Joinville.

SUBA NA HONDA

CONCESSIONÁRIA HONDA DA kEGIÃO CI..)
MLRClO DE MOTOS, ASSISTêNCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

sr-TRE NESTA H o N D A DA MENEGOTfl

i\llOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua Adélla Fischer, 239 (Rodovia BR-280)

f-onf> 72-2999- _ Jaraguá do Sul _ SC.
.
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"A História de nOSSA geote não pode ficar só na saudade".
O Passado s6 é importante se o seu tempo foi bem empregado.

•

ba. José Navarro Lins, ger. do BB de
Joínvílla dízía da satisfação do acon

tecimento e destacava a figura do

gerente Oswaldo Christiano de S· Thi

ago, "pioneiro do crédito rural em

nosso meio". lembrando as firmas
Bernardo Grubba S/A., de Jtaraguá do
Sul e�' fírma Hillbrecht, de: Corupé,
pelos inestimáveis serviços presta
dos, quando correspondentes. �Wolf
gang Weege, fala em nome da ACIJ's,
seguido da palavra do pref. Walde-
mar Grubba e do novo gerente. O
"Correio do Povo", testemunha o-

cular da história, fazia-se presente.
pelo díretorgerente Eugênio Victor
Schmöckel.
-,-- João Lúcio du Costa, Preso da

Câmara Municipal, usando das fa
culdades da Lei Orgânica dos Muni-
cípios, em 03-01-59, promulgava a

Lei n? 21, que concede Abono de
Natal para 1958·
...

' HÁ 20 ANOS
- Em 1969, estava o País mergu

lhado no movimento de mal1ço de
. 64.. qUe se convencionou chamar de
Revolução. Todos acreditavam na

salvação nacional, no reencontro
.

do
caminho da decência, da responsabí
Iidade. da politica limpa e idealista.
Vieram as cassações e a Revolução
fez apertas uma pequena escalada.
Houve a desilusão. Aos poucos vol
tava tudo ao que era, por caminhos
diferentes, no famoso dito popular:
trocaram os músicos, mas a música é
'.1 mesma- Continuou-se a' faltar com

respeito a autoridade, continuou-se a

ver negociatas, enriquecimentos tIl
cites e OS mesmos políticos a pratica
l'em as mesmas sujeiras. Veio o Ato
Intitucional n? 5 e a Revolução torres-.
va uma poszcao. Ciente de que não
revolucionara coisa nenhuma, resol
veu tomar medidas drásticas, ainda
que com grande atraso. Antes era

o SN! - Serviço Nacional de Infor
mações. 'Não cumpriu sua finalidade.
Nada fez. � seu lugar criou-se a

CU - Cormssãi Geral de Investiga
ções. Mais autoritárla e com· maior
liberdade de ação e autonomia. Pas
sados tantos anos, uma nova Cons
tituição e Um governo democrático, a

1000% ao ano, um presidente sem

oredi bilirrade. pode fazer voltar aos

trilhos da decência essa coisa que aí
está?

HA 10 ANOS
- Em 1979, no começo de janeiro,

divulgava-se uma retrospectiva do
tempo em 1978. De janeiro a dezem
bro de 1978, segundo o Depar ,' ..m:2L�
próprio da Prefeitura Mun«: fo'_ll
Jaraguä do Sul, .0 tempn foi o se-,
guinte: BOM 299 dias: NUBL)\.LO
32,5 dias e CHUVOSO 33 5 dias S J

mando ::>65 dias, No mês de abril os

30 dias eram de tempo bom nenhu
ma nuvem e muito menos chuva. No
mês de mai� 29,5 días de tempo bom
e 1,5 nublados, sem chuva. Em julho
28 dias de tempo bom, 1 nublado € 2
de chuva. Finalmente, em outubro 27-
c.iias de tempo bQm E 4 ele chuva ..
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Posto' de Vendas MarcaDo
Chapéus, bonés, viseiras, camíses, shorts,

bermudas e cordas.

II Em frente à fábrica, - Amplo estacionamento.

IrllERIMOVEIS
Intermediária de
Imóveis' Ltda.

R. Jeão Píccoli, 1(}4 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

_ eRBeI 643-J. \

- IMÓVEIS A VENDA
casa em alvenaria, 110m2, rua Bertha

Weege.
1 casa em alvenaria, 95m2, no Rio Molha.
1 casa em alvenaria, 195m2, rua Donaldo
Chering .

.

Apartamentos com suaves prestações, com

ou sem financiamento.

oPPU'S VíDEO
CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS DA SEMANA

Angel - O Anjo da Víngança (Suspense)
Território de Sangue (Aventura)
Sombras do Passado (Suspense)
Esposas da Guerra (Drama)
Um Resgate Muito Louco (Aventura)
Encontro às Escuras (Comédia)
Sissi a Imperatriz (Romance)
Silk Sedosa e Mortífera {Policial]
Heidi (Infantil)
O Fio da Suspeita (Suspense)
Liberdade Vígrada (Suspense)
The City (Policial)
'Loucademia de Polícia 2 (Comédia)
Alguém Muito Especial (Drama)
Campeonato Mundial de Rally-198? (Es-
portes)

OPPU'S - Videomania sem Pirataria

, "fiIJ FOTO .

It .. 1""'r1f'1 AvoMal. Deodoro, 252

IAZt::.1\1'1 .

. Fone 72í)261

Vivência Hosp'ltalar
(4a. parte)

Volto a me' encontrar
numa nebulosa, com

enfermeiros lutando com

o corpo frouxo para co

locar na cama, ajudados
pela Yvonns que segura
a cabeça e a Arací Pie
per que pega nas per
nas, ao redor das 20 ho
ras.

Estou bem mas não que
ro conversa com

.

nin

guém. Nada sínto- Ape
nas muito movimento
de pessoas que não

consigo identificar. A
Brunhilde que assistiu
todo o processo operató
rió oomeça uma vigília
de muitas noites.
A oonval escenca rcome
ça a partir daí com o

comparecimento regular
do médico, das enfermei
ras OU do enfermeiro,
a aplicação do antlbié
tico e o soro, a tomada
da temperatura, pres
são e pulso, de tempos
em tempos. o reim

cio da alimentação, os

enjôos e Os vômitos em

relação da rejeição que
o próprio corpo estabe
lece. A higiene é um

proceder implícito, as
sim como os curativos.

Logo depoi.s d\3.s 6 da
matina aparece o dr.
Bíron para ver o paci
ente, examína e adota
normas a 'serem seguidas
para as proxíma, horas.
A recuperação se dá
paulatinamente. O maís
chato das posições é ter
que ficar de costas na

cama, apesar das várias
poa[çõe, que a cama

1
permite.
Diz a mulher que na

madrugada pós-operação
já manífestava vonta
de de levantar, o que
só aconteceria na manhã
do terceiro dia, no do
mingo, com a visita ma

tutina do Alex Haake e

do Bertholo Veginí,
A posição do apartamen-

o (IM) PACIENTE DO 813
to, embora - registrasse
todo () movimento hos
pitalar noturno, com as

emergências e a pressa
daqueles q/ necessitavam
não Iechavam com quem
tinha muito tempo para
se recuperar; entretan
to, na manhã havia a

compensação: o ar fres
co matinal, o verde ao

redor do hospítal. o

movimento do pessoal
rendendo-se após o

término do turno, as

vestimentas brancas e
azuis para diferenciar as
áreas de atuação, Os visi
tantes aos "doentes" e já
não se ouvia maís o tanger
dos pneus no areíão no

final da rua e o começo
do pátio, coisa que a

prefeitura já devia ter
feito .hä muito pelo mui
to que o hospítal fez e
faz pela comunidade ja
raguaense.
Para quem vai à janela
em busca de ar fresco
depara com o bonit., ma
to qUe fica ao lado do
hospital, onde sobres
saem os vsçosos palmi
tos que balançam festi
vos entre o arvorado.
Lembro dele, ao tempo
de Ernesto Czerniewicz
ainda vivo, ter partící
p\3.do de alguns encon

tros COm amigos na

degustação de bem pre
parados churrascos e

frangos no espeto, re

gados à pinguinha en

velhecida em 'barril de
carvalho que continha
uísque vindo da Escócia
e muito chopp, coisa que
fazia quase um ano que
não conseguia comer e

nem beber € que, agora,
livre da visícula, me da
vam a vaga esperança de
algum dia lentar, mes

mo sem o vigor dos :)0
ou 40 anos.

Pois, rieste bem cuidado
recanto verde, hoje pro
priedade do herdeiro,
......................-1

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas p Ai -luecedor Solar

KU8 Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448,

Jorge Matter. a manhã
fica maís amena e com

os primeiros raios de sol
a gente: é surpreendido
quando Uma ave anun
cia o lado positivo da
vida: - bem-te-vi.
Só a presença desse pás
saro faz com que o ,p'dci
ente seja levado a' re
flexões· sobre o que re

presenta a saúde dos hu
manos, que aos pés do
hospital iniciam maís
urna faina diária, toda
preocupada COm o tem
po -e o custo das coisas
que eles produzem ou

vendem, sem se lembrar
de (que 'também. deva

. existir Um momento pa
ra Uma parada, que nin
guém é de ferre. E só
cOm a saúde combalida
é que isso é reconhecido.
Muitas vezes tardiamen
te.

Tämbém no entardecer
de 6 de (novembrdJ.B8
acontece a visita dos drs,
Bíron e Springmann
quando, em companhia
da Iamílía se avaliam
.com a franqueza que pe-
dira antes da operação

_

e se' assenta a minha
ida à Curitiba, para os

recomendados exames
complementares.
Segunda feira cedo co
meça a "operação em

barqur,", o corpo todo
enfaixado e uma viagem
de 3 horas conduz o (im)
paciente ao Hospital E
vangélico de Curitiba
Soco Uv:angélica ' Elene'
Iicente, à Rua Augusto

. Stellfeld, 1908.
Ev.dents que o estado
psicológico não .poderta
ser o mais otimista, mas
haveria que. persevarar.
Os exageros nos cuidados
davam margem- 'Para
maiores precupações.
Afinal, por que tanto
cuidado se já o paciente
estava em 'convalescen

-

ça? Lá permaneceria
por' oito longos dias-

(Continua)
__ ������wm _

LEIA, ASSINE, DIVULGUE
E ANUNCIE NO

.

"CORREIO DO POVO" .

. você b lMPORTANTE
pARA NOS.
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Calendário d. Divisão de Esporles fraz de volla I lazer nls bairros
o retorno da,promoção

'8spórte para todos
lazer nos bairros, será u

ma das novidades da Di
visao ,Municipal de
Esportes, devendo acon

tecer preferencialmente
lia último domingo de
cada mês. O calendário
da DME programa para
Os meses de janeiro e

fevereiro, a confecção
dos regulamentos e 10-

,DOis loques
PESCA ARREMESso
Um total de 165 equí

pes participam neste
flnal-de-semana da 12a.

Gincana Catarinense de

Pesca de Arremesso, na

Praia Grande, Enseada,
São Francisco do Sul; na

maior competição do

gênero na América do
Sul. Ocupando uma faixa
de 'seis quilômetros
40 metros para cada e

!q�pe >- Os pescadores
iniciam neste sábado a

qorrãda .atrás 'ido ;roidoJ
peixe. )Jaraguá do

'

Sul
maís uma vez estará pre
sente, desta feita' com

seis equipes: Kohlbach,
Clube da Colina, Safari,
Tilewa, M a j a r e

lessmann Despachante.
De Massaranduba marca'

rá presença, o Fan-Far

ra.

MORREU GASTÃO
Faleceu no día 18 do

corrente. ils 20h30min,
vitima de câncer no esô

lago, o desportista Gas-
'tão do Rosário Zimmer,
41 anos, deixando viúva
e três filhos menores.

Gastão residia em .Ioin:
ville e durante multas
anos foi jogador do c: .

A. Baependi, tendo di

rigido, em 1987, ;l, Se

leção JaI·aguaense de
Futebol de Salão, reali
zando um bom trabalho.
O seu passamento foi

muito sentido nos meio;;

espÇ>rtivos de Jóinville
e Jaraguá, onde gozava
de grande estima.

EM SCHROEDER
Foi concluída esta se

mana a cobertura do
Ginásio de Esportes de
Schroc1er, que a, Preiei
tura vem construindo ci
recursos próprios. Pos

teriormente deverão ser

levantadas aS paredes,
segundo o prefeito Ade
rnar Ptske. A obra é a,-,

guardada com real inte

resse pela juventude e

comunidade Schroeden

se, que deseja um local

para as práticas despor
tiva e cultural.

cais das competições e

realizou de um Festival
de Caiaques, no Parque
Malwe. Para março, iní

cio do 49 Campeonato
Municipal de Bocha, a

bertura da inscrição para
79 Campeonato Varzea
no e ti Competição de

Arweg emposso,u
diretoria

A Associação Recrea
tiva Weg (Arweg). em

possou na noite do dia
25, quartti-feira,.a nova

diretoria, eleita no dia
28 ríe novembro, para
os próximos dois anos.
O ex-presidente Salon
Carlos Schrauth prestou
contas e apresentou Q
'relatório das atividades
da sua gestão, período
em que � Arweg reali
zou inúmeras promoções
internas � externas, no

tadamente no campo es

portivo e social.
O novo presidente .

é
Nivaldo Lemkuhl, vice
presidente de patrimônio
Ernaldo Bartaí, vice de
esporte Newton Brandt,
vice de promoções so

CIaIS Maria' Elisabete
Mattedi. 1.9 e 2,9 tesou
reiros Jorge de Saum e

Djalmo Bittencourt e se

cretária Rosane Longuí.

Alvorada renova
A Sociedade Desporti

va Alvorada, de Rio. Cer-
fo II, realizou assem-

bléia no dia 08, para
prestação de contas do
exercicio de 88 e elei
cão da nova diretoria .

Após dez anos de man

dato, Gerhard Schünke
deixou a presidência,
sendo substituído por
Raimundo Rahn. Nos
demais cargos esúã:o: vi
ce-presidente Wilfried
Goetke, secretário' Jai
me Gielow, 2.9 secr.

\Valderio Kuchenbecker,
tesoureiro Adolar Stre
low, 2.'9 tesoureiro 'Wil
mar Gnewuch, diretor

Os clubes filiados, em,

débito com ,a Liga Ja

raguaense de 'A�\\tepol
deverão regulán'Zal'" 'J.

situação cam brevidade,
uma vez que o Conselho
Regional de Despörtos
não conced�rá o alvará
de funcionamento aos

inadimplentes. O CRD
já solicitou a LJF a rela-

.Caiaques, Canoas e Ba'
terias, percurso de 23

quilômetros: de Corupé
a Jaraguá do Sul, de
caráter interestadual.

Na primeira quinze"
na de abríí deve iniciar
o Campeonato. Varzeano.
nos moldes dos anterio
res, inclusive a' premia
ção. Naquele mês, aínda
o 29 Torneio Aberto de
de Xadrez. A corrida
Rústica <'O Correio· do
Povo 70 Anos" está ínse
rida n'l3. prog!amação de
maio, junto com a par
ticipajção do município
nos Jogos Microrregiú'
naís. De julho a agosto
o calendário prevê a

Prova Ciclística Gazeta,
49 Prova de Pedestria
nismo Cidade de Jara
guá, participação de Ja
raguá nos Joguinhos Re
gionais, partida de fute
bol profissional, além de
outros esportes.
Na primeira quinzena

de agosto, abertura das
inscrições ao 79 Campeo
nato Aberto de Futebol
de Sal'ão' (Peladão) e

partícípsção nos Jogos
Regionais. De setembro
a novembro, a partícrpa
ção do município nos Jo
guinhos Reg.onaís, Pro
va Ciclística (Volta da
Norte Catannense). re,r

lizaçãQ do Peladão no

Agropecuário e Artur

quadro diretivo
social Lauro Baumgartel.
diretor de bolão Walfre:
do Wolodolyky, diretor
esportivo . Wàldir Mül
ler, conselho fiscal
Kurt Hass, Ruy Útpadel,
Heinz Kuchenbecker e

Cerhard Schünke; su

plentes - Herold Hass,
Elmiro Günther, Udo ut
padel e Nélson Falgater.
Comitê: Ralf Giese, Ar
thur SeIl, Ênio' Küster,
Harry Prochow e lngo
Giese. Além das ativi
dades sociais, a Socie
d'dde pratica o bolão 23

_e o futebol, parti.ci- '

pante do Campeonato da
2a. Divisão.

ção' dos clubes devedo
res, uma 'vez que a da
t'a fatal para a renova

ç.',jo dos alvarás expira
no dia 31 ,dê janeiro.
A renovação' pode ser

fe:ta "através da própria
i,iga e é um doclUIlento
que habilita aos c,lubes
participarem atas compe
ti:;:ões oficiais.

MüUer e também o es'

porte para todos, como

nos meses anteriores.
Na segunda quinzena

de outubro l'.3.raguá par
ticipará em Rio do SIu1
dos 299s. Jogos Abertos
de Santa Catarina e em

novembro, nos Jogai
nhos Aberto$ de Santa
Catarína,

,

A DME administra o

Ginásio de Esportes do
Agropecuário e o Giná
sio Artur Müller e ad.ni:

nístra os trabalhos das
escolínhas de esportes
e os trabalhos desenvol
vidos nas modalidades
de atlet�mo e judô, pra
ticadas no C. A. Baepen
di e a escola de gínés
tica artística, no Agro
pecuäría. Na primeira
quinzena de fevereiro, a

Divisão e a ACET reu

nirão 0$ técnicos e su

pervísores. para apresen
tação dos seus horários
e dos planos de trabalho.

Caiaques destaques na Semanáutica
Jaraguá do Sul desta-'

ca-se outra vez no es

porte náutico. Um gru
po de cinco oanoístej, do
Clube de Canoagem Ken
tuke. de Jaraguá do Sul,
participou no final-de
semana, .

em Fpolis, de
uma prova de canoagem
da Semanãutíca, onde
conquistou cinco tro
féus. Na aategoria Mas
culino A, Sandro Wille
e Paulo Wille conquis
taram, respectivamente,
os primeiro e segundo
lugares, as mesmas po
sições obtidas por Nes
tor Lessmann e Júlio

Rodrigues. na categoria
Masculino B; no femini
no, Kátia Wille Ramthum
foi·a campeã. For.am'
conseguidas três troféus
de campeão e dais de
vice.

Para o mês de março,
a Divisão Municipal de
Esportes e Hermes Ma
cedo realizarão a tradi
cional Competíçã-, de
Caiaques, Canoas e :8\1-
teíras no Rio !tapacu,
.de caráter interestadual,
no percurso Corupá-Ja- .

ragus do Sul, de 23 qui
lômetros.

Vôo livre define certames de 89
A Associação Catarí

nense de VÔO. Livre, de
finiu o calendário do 8.9
Campeonato Estadual,
assim como divulgou as

datas dos Campeonatos
Brasileiro e Mundial da
modalidade. Das cinco
etapas previstas do cer

tame -catarínense, três
acontecerão em. Jaraguá
do Sul: a abertura será
de 21 a 23 de abril, em

Jaraguä: dias 27 e 28 de
maio, em Iages: dias 22
e 2�' de junho, Jaraguá
do Sul; 07 a 09 de ou

tubro, em Canelinha e

dias 24 e 25 de novem

bro, em Jaraguá.

o Campeonato Brasi
leiro será realizado em

Governador Valv,j','res,
Minas Gera:s, de 23 a

30 de manço; de 01 a

-;r

A UF vai renovar no

dia 20 de fevereiro .a SUIl)
.

diretoriq" para os . pró"
ximos três anos. Já exis
te movimentação para a

formação de uIn'a . cha

pa de oposição a dire
lor:a

.

atual, comanrlâda
por WaldemarNieira. Vi
Eira diz qUe não vai dei
xar a entidade nas mãos

15 de julho e de 01 Cl

07 de outubro. Está em

aberto o local da realí
za�ã'o da terceira etapa,
de 06 a 12 de agosto. O.

, Certame' Mundial está
marcado para fevereiro,
de 21 a 25, também em

Governador Valadares.
O vôo livre é incen

tivado na cidade pela
Assessoria de Cultura,
Esporte e Turis�Q e pe
lo Clube Jaraguaense de
Vôo Livre.

Título do
CH AB Baependi
Preço do Clube: 165

OTNs. Vendo por 100
OTNs. .nformações:
Rua Marina Fructuoso,

I 537 - ou Fone 72-3615.

II

��p
de 'qualquer um' e que a

((E'!ita concorrer se os

int.�resses políticos-par
tidários sejam sobrepu
jados pelos interesses
esportivos, como se co
menta. Informa ainda que
tem o apOio de vários pre
sidentes de clubes, que
desejam (1 sua reelei
ção.
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Comport'amento da receita preocupa fI- Executivo
- Salim Dequêch, confirmando nota da colu- O prefeito de Jaraguá ficarão as receitas dora- pátios dos Hospitais São

na, afirma que o seu -projeto .pclítícovestã :mesmo.-·:d{) Sul, __Jvo Konell. de- vante. -principalmentev- José"e Jaraguá,<-'J"Qut,r-o.
voltado para 1990, numa candidatura ,-:t deputada clarou-se preocupado cl em relação .ao retorno projeto refere-se a ali-
estadual. E está levando a sério, mantendo contac- o comportamento da re: do ICM, ,que é a nossa enaç,ã'o ao Opala Dfp19-
tos e já tem promessas de apoio de grupos que que- ceita e com os reflexos maior fonte". mata, arío 88, utilizado
rem. levá-lo, à 'Assembléia Legíslatíve . O ex-prefeito do Plano Verão na eco- pelo ex-prefeito Durval
de Guaramirim tem estreita ligação com Luiz Go- nomía , Em janeiro, o Konell anunciou que Vasel. Com a venda,
mes, o Lula, prefeito de Jcínville- município recebeu NCz$ está em' estudos o reca- está sendo adquirida u-

-

265 mil de retorno de peamento da Reinaldo ma ambulância Caravan
- Em Corupá, o prefeito Ernesto Pelípe Blunk ICM, mas a folha' de pa- Rau, Walter Marquardt, e um Monza quatro por-

mantendo com o Legíslattvo a politica da boa vízt- gamento e encargos so- Jorge Czerníewícz, cujo tas, para as víagens ofi-
nhança. Na segunda-íeíra foi à Câmara., pediu a- crais do mês está em estado inspira uma ação ciàis do prefeito, secre-

poío a seus projetos e respaldo às suas obras e rei- NCz$ 207 mil, ,para os . do Executivo, mas que tários e assessores.

vindicações do muntcípío . Saiu satisfeito COm a re- quase mil funcionários não existe previsão. Na
cepção, Marcos Wulff (Maki), presidente do PMDB, que a Prefeitura tem,"d próxima semana, o Exe
também o visitou e colocou-se a disposição. É por maior parte lotados nas cutivo Municipal enea-

ai que se começa um grande trabalho. áreas de educação e bem- minha prcjetos-de-laí à
estar social". Disse o Câmara de Vereadores,
Prefeito que "estamos an- alterando o regimento
dando às escuras no as- intern-, da Prefeitura,
pect., da arrecadação, c/ criando as Secretarias da

compromissos a s\1ldar Saúde, Agricultura e As-
de obras em realização sessoria Jurídica e, tam-
e outras por imciar. e bém. buscando autoriza-
ainda sem saber como ção para pavimentar os

Is Inolações de Flávio José

- o prefeito Antonio Zimmermann, de Gua

ramirírn- reuniu na quarta-feira, dia 25, à noite, no

Centro Empresarial, as entidades representativas' da

comunidade, para a criação do Conselho de Admi:

nístracão Municipal. A neva admímstração quer os

guaramlrenses decidindo e participando das reali

zações, democratizando o governo, como forma de

melhor aplicar o dinheiro público.
- Os ex-prefeitos, que deixaram os cargos

em dezembro, já estão em atívídades. Durval Vasel
assume em ,fevereiro a presidência da Codesc; Al":

bano. Melchert (Corupá), assumiu o Departamento
de Obras da Prefeitura; Aldo Pasold [Schroeder], é

hoje funcíonárto da Köhlbach
-

e Zeferino Kuklinski

(Massaranduba), é Exator Estadual em Videira. Ze·

ca Aguiar está ainda gozando férias.
, - O presidente do P\irtido Liberal, Osmar

Martins, confirmou a vinda, no. próximo mês, do

deputado federal Guilherme Afif Domingos a Jara

guá do Sul. Afif é um dos "p!esidenciáveis" e já es

tevs.aquí no ano passado, para uma palestra �a, ��
weg. Deve reunir-se com lideranças e empresanos
e está na sua agenda um encontro com Wilson "Bi

be" Kohlbach . Visitará ainda outras cidades.
- Até dia 10 de fevereiro já se .terä novlda:

.

des em torno. da fundação do Partido da Social De·

mocracta Brasileira (PSDB) em Jaraguá do. Sul. Vil
son Souza, o presidente regional dos tucanos tem fei

to várias sondagens e a expectativa é de qUe surja
a nova agremtação, É possível que tenha até repre
sentante na Câmara de Vereadores. Pelo menos tem

fumaça no ar a respeito.
- Marcou pontos preciosos o prefeito Ivo

Konell. no encontro mantido com empresários, pera

expossçao e discussão de assuntos de interesse d\:!.

comunidade, como rodoviária, nova prefeitura, tea

tro e centro de exposições. O novo estilo inaugura
do, de democratizar as decisões do Executivo foi

. bem recebido. O Prefeito deveria agir assim também
com outros segmentos da sociedade. .

- O deputado Ademaj- Duwe confessa-se pes-
símísta quanto ao íuturn da rodovia Corupá-São

.

Bento. A questão arrastasa há anos e em 1988 a

"coísa" parecia que ia engrenar. Mas foi sõ para

enganar os incautos. Os maquinários permanecem
estacionados há meses, a espera de ordem (e recur

sos) para a continuidade. Pede-se ao DER/SC, que

pelo menos deixa a dita cuja transitável.
- Prevaleceu o bom senso ê o consenso na

escolha do nova secretário-executivo da Amvali e

da nova diretoria. O secretário acabou mesmo sendo
Jair Tomelin e não houve disputa p·ara os cargos di

retivOs. A unidade microrregional permanece, quan
do dava sinais de liuptura. E Jaraguá acabou ampli
ando o leque de serviços colocados' 'a dispoSição dos

municípios co-irmãos"

CAI'BSASSB
Energia com gosto de café.

SEMI substitui o extinto IBDF
....................�� ...

O novo pacote de ve

rão do governo trouxe
mudanças também para
a área de preservação e

cológica. O IBDF deixou
de existir ao ser engo
lido pela Sema �Secreta
ria Especial do Meio
Ambiente) qua passa a

desempenhar as funções
de responsabilidade do
antigo organismo. A al
teração ocorreu em todo
o País e agora começou
a efetiva;ção das mudan
ças na prática. A Sema
é o representante fede
ral em Santa Catarina
do Ministério do Inte
rior .

Para Werner Zulauf.
titular da Seduma (Se
cretaria de Desenvolvi
mente, Urbano e Meio
Ambiente), as mudanças
trarão vantagens no tra
tamento dado à questão
da preservação das ma

tas em Santa Catarina,
porque o órgão terá maí
or poder de abrangênoia
territorial e de decisão.
Uma das primeiras metas'
deverá ser a criação da
guarda florestal com a

fum;:ão de proteger os

desmatamentos írregula
res e mesmo a explora
çãQ da madeíra.

Em Jareguä do Sul, a

Comdema (Comissão Mu
nicipal de Defesa do
Meio-Ambiente], qUe de
verá passar a' Conselho,
a partir da aprovação
pela Câmara de Verea
dores, de projetode-lei
que o prefeito Ivo Ko
nell remeterá, sempre
esteve as voltas com

casos de desmatamentos
e queimadas, cuja ação
do IBDF foi praticamen
te nula, em vista da fal
de pessoal e de uma fis
calização mais rígida,
que espera-se seja me

lhorada com o trabalho
da Sema em conjunto
Com o Estado, que deve
ficar responsável por
muitas atríbujçõss do an

tigo IBDF. O sucesso da
Comdema depende Iun
dementelment« de uma

ação maís eficaz dos
organismos superiores
lígados à proteção am

biental.

Bancos

guardando resposta b pe
dido dirigido a Fundação
Banco do Brasil, no va

lor de NCz$ 20 mil, des
tinados à manutenção do

Hospital Santo Antc.,nio,
cuja situação é precá
ria.
O nosocômio está sen

do recuperado financei
ramente. Para a Secre
taria da SaÚde foi requi
sitada a Dra. Ivone Ki
nas Gonçalves da Luz,
atualmente Chefe da U
nidade Sanitária de Jn-

trocam·

cédulas e moedas
As cédulas de Cz$ 1,00

e Cz$ 5,00 e as. moedas
de Cz$ 0,01, Cz$ 0,05,
Cz$ 0,10, e Cz$ 0,50 te
rão validade até 17, de
março de 1989, mas po
derão ser trocadas nos

bancos até o próximo
día 31 dE! maio. As no
vas de Cz$ 10,00 (NCz$
0,01), Cz$ 50,00 (NCz$
0,05) e Cz$ 100,00 (NCz$
0,10) serão válid'dS até
o final do ano, podendo
ser trocadas até 30 de
junho de 1990. O Banco
Central vai. carimbar a

penas as novas de Cz$
1 mil (NCz$ 1,00), Cz$
5 mil (NCz$ 5,00) e Cz$ .

10 mil (NCz$ 10,00).

Até 31 de março, será
colocada em círculação
a cédula de NCz$ 50,00,
com a efígie do poeta
Carlos Drumend de An
drade e, até 31 de maio,
a de NCz$ 100,00, com

a estampa de Cecília
. Meirelles. Moedas de
NCz$ 0,01, NCz$ 0,05,
NCz$ 0,10 e NCz$ 0,50
serão lançadas até 30 de
abríl para substítuír, pro-
gressivamente, as novas
de Cz$ 10,00, Cz$ 50,00,
Cz$ 100,00 e Cz$ o ••••

500,00..

_ O (IM) PACIENTE DO
813.
LEIA PÁGINA 14

Guaramirim busca recursos 'para manter o· HMSI
raguá do Sul, para que,
com a sua· experiência e

competência profissional,
assuma as fun:�ões de di
retora de serviços inter
nos do hospH.\lI.
A municipalidade, de

acordo com· () secretárjo
de Administfdção, Fran

cisco Schor!;:, adquiriu
um veículo Pampa, utili
tário, para os serviços
gerais, em vista da ea

rência existente e da si

tuação da frota' ml!mici
paI.

A Prefeitura de Gu\:l
ramirim está ultimando o

relatório'· dos prejuízos
causados pelas enchentes
dos dias 4 e 5 de janei
ro, para encaminhamen
to ao Governo do Estado
e Ministério do Interior,
para 'a busca de recur

so.s financeiros à recons

trl�ção. O prefeito Anto
nio Zimmermann deve
rá ievar pessoalmente as

solicitações a Florianó
polis e Brasília. O mu

n'cípio e&tá, também, a-
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