
. ano, .88, avaliado em

NCz$ 17 mil, que foram
destinados à compra de
um Monza e uma ambu:
lância, parti' QS serviços

.

do muníoípío .

A reforma admínístra
tíva encaminha-ia ao Le
gi�lativo, cria a Secre
taría de Agropecuária,
Secretaria da Saúde e

transforma a consulto
ria jurídica em assesse
ria jurídica. E após \1

, aprovação do projeto pe
, la Câmara, os órgãos de
deliberação coletiva,
passarão a denominação
de comissões para conse
lhos, cujos integrantes
serão. escolhidos pelas
próprias entidades re

presentadas; eliminando
se a lista tríplice para
escolha

. pelo Prefeito
Municipal, como vinha
ocorrendo.

A estréia' de novos ve·

readores e à eleição das
Comissões Técnicas, mar
caram a abertura dos

1!�abalhos da legíslatura,
da Câmara de Vereado
res de Jaragué do Sul,

.' no dia 1.9 de fevereiro,
'O PMDB, cam maioria.

€:légeu seus representan
.

tés para as três princi
pais comissões, ficando

as demaís mistas. A Co·
míssão de Legislação e

Justiça é integrada por
Balduino Raulino, Heins
Raeder e Mlarilze Mar

quardt: Finanças. Orça
mento e CO'ntas do Mu
ntcípío - Balduino Rau
lino, GUida Bruch e.

Heins Raeder; Redaçã.o
de Leis - Balduino Rau
líno, Guida Bruch e Ma-

'filze Dornbusch; Trans
portes, Comunicações, O
bras e' SerVi.ços. Públicos
- Álido Pavenello, E
vandro Líscan., e -Guido
Bruch; Economia. Agri
cultura. Indústria e Co
mércio - Balduíno Rau
Iino, Heíns Raeder e A-
'lido Pavanello e, Co-
missão de Educação, Cul
tum, Saúde e Promoção
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A Celesc. concluídos
os trabalhos junto a su

bestação e nova linha de .

,

transmissão Joinville-
Jaraguá do Sul, executa
melhorias na rede na

região de Sdnta Luzia.

LEMBRETE AO PRES.
DACODESC

, Durval Vasel, desde
� dia 2 do correntes é

o novo Presidente da
'CODESC - Compa
nhia de Desenvolvi-
'mento do Estado de
Santa Cata,rina, assu

mindo, também, a

malfadada BESCOR
que, num momento ín

fel'iz foi tomada por
um grupo de refina
dos piratas.
Vasel vai para os

cargos disposto a pro
mover ímedíate enxu

gamento, restríngín-:
do o corpo funcional
dos dois organismos.
Vai firme e seguro,
Presidente!
O ex·prefeito de Vi·

deíra. Gabriel Bogo"
ní declinou do convi
te paI'a assumir a Bes·

COr e deve saber: o ta

manho do abelheiro,
em que iria. se Drleter.
Cuidado com as rata
zanas! São muitas ...
gordas e, fel�ud�ls!

.O engenheiro Marcos'
Deíreítas, Admínístrador
Regional da Celesc. in
formou na quínta-Ieíra
que foram instalados 9

transformadores de dis-'
tríbuição e 93 postes, cl
Um custo total de NCz$
39.876,71. Esta era a re

gião maís crítica de Ja

raguá, com constante
queda de tensão e a par
tir da' conclusão da obrá,
prevista para meados de
abril, serão beneficiadas
mais de' 200 residências
e indústrias lá estabele
cidas.

Postenormente a Ce
lesc vai melhorar a dis"

tribuição ne rua Join
ville e laterais da rua

Bernardo Dornbusch.
Em Corupá, a estatal e

xecuta o ceprograma de
reísolamento da rede de
6,6 KV para D,2 KV, o

que permitirê com a mu

dan1a, a dísponibilídade
dobrada dos níveis
de tensão. Os novos

transíormadores, de aCor
do com Marcos Defrei:
tas, já foram implanta
dos e ta previsão de tér
mino é setembro.

Destile de blocos atracão na R. Rau

Social - Balduino Raulí"
no, Heins Raeder e José
Ramos de Carvalho.

o Poder' Executivo, .

encaminhou vários '

pro
jetos pará anáUse e dis
cussão, onde se desta
eam o que conceda sub
venções e contribuições
a diversas entidades edu:
�ionai:S, culturais, as

sistenciais, esportivas e

recreativas, nos valores
de NCz$ 83.700,00 e

NCz$ 23. 309,37, respec
tivamente, e, o que so

licita autorízação para a

pavímentaçã-, à lajota
dos pátios dos hospitais
Jaraguá e São José e,

ainda, do Centro Viven
cial Lar das Flores, com

metragens de 800m2,
788m2 e 730m2. Outro
projeto é vara alienação'
do veículo Diplomata,

Áuua:Jarauuá busca verbas na CEF
o prefeito Ivo Konell

e o vice-prefeito Ade
rnar Duwe, estiveram

quinta-feira em Floria
nópolis, na Caixa Eco
nômica Federal. buscan
do recursos para Iínan
ciar o custo das obras
de ampliação da rede de
água do município, em

sua primeira etapa, de
acordo COm o projeto
técnico de ampliação do
sistema de abastecimen
to de água, entregue no

mês de dezembro pela
Fundação SESP e que
prevê a sua execu;ção em

etapas, até o ano 2008,
quando calcula-se qUe a

cidade deva possuir 190

mil habitantes.
, Nesta etapa, a previ
são é de .duplícacão da
rede e d\1 estaçã-, de tra
tamento de água, esta
para captação. do líquido
no río Itapocu. Parale
lamente, deverão ser

construídos dois siste
mas isolados de capta
ção, na Ilha da Figueira,
próximo da Gruta N.
Sra. do Caravaggio e na

TiPa Schmidt. O Samae
deve executar também
a extensão e melhorias
na Tifa Blaese, Lotea
menta Rodrigues, Lotea
mento Píccolí, para os

quaís empregará' recur
sos próprios.

Plano Verão preocupa o comércio
O presidente da Fede

ração dos Diretores Lo
jistas, Udo Wagner, co

mentou durante encontro
dos ampresãrics-lojistas
de Jaraguã do Sul, na

quarta-feira, o traba
lho que está sendo rea

lizado, onde registrou o

lobby sobre OS deputados
na aprovação da lei que
criou o ICMS, que abo
liu a tributação sobre
vendas a prazo, "preser
vando o modelo econô
mico catarinense, for
mado por pequenas ,,1�1
médias empresas". Pa:
ra Udo, os deputados fo
ram coerentes e sensíveis.
as reivindicações do em
presariado catarinense
d<;> setor, evj�nqO a cac

ga tributaria de' 17% 'so
bre os acréscimos finan-

ceiros, facultando con

correr em igualdade de
condiçõa, com as gran
des redes de lojas qlll
possuein Iinencetres pró
pries.

Ele declarou que os

lojistas estão engajados
no sucesso do P:ano Ve ..

Tão, entretanto, critica o

congelamento de preços
e a falta de empenho
do governo federal em

cumprir sua parto no

p�ano. Além disso, "no
�mente o comércio é
�dl.bcado como bode ex

piatório da economia,
lembrando que vários
preços cipados das indús
tri�s .f�ram corrigidos,
mas o '�pmérc�Ç> teve que
congelar· pelo', PTelÇO que
estava pratic.ando ..

A rua Reínoldo Rau dessas crianças], Estrela
vai se transíormar nas D'Alva. Em cima da Ho-
noites de sábado (hoje) ra, Pé Quente, Saca Ro-

e terça-feira, na passa- lha, BBs de Itú e Batinho,
rela do samba . A Asses- vencedor .dos

.

últimos
soria de Cultura, Espor- carnavais.

te e Turismo programou Existem muitas expec-
o desfile dos blocos a --tativas em torno das a

partir das 20 horas, com presentações dos blocos,

o julgamento, cuja aber-
I

pelas novidades qUe cer:

tura dos envelopes a- taments irão apresentar
contecerá lia terça-feira, para o público e para o

quando se dará a premia- júri. O desfile final se-

ção. O Bloco .q.ps Su- rá na terÇ!d-feira e para
jas abrirá o desfi�e;' mas encerrar, o Bloco Dßtre-
não concorre, seguindo- linhas do Mar, de Nave-
o os blocos Alegria-A- gantes, com seus passis-
legria (formado excluo tas e ritmistas, arrastará
sivamente por crianças), o público para se junt�ar
Última Hora (pelos pais' as folias momescas.

I'R TIM I Expdsifo;es para Loja
Movimentação Industrial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'- As íolíaa de maior
festa popular: brasileira
iniciaram-se ontem em

Jaraguá, com bailes csr

navalescos, q/ continuam
até terça-feita. Hoje e

terça também, na Rei
naldo 'Rau," carnaval
de rua. com a presença

, de nove blocos, alguns
prometendo novidades.
No último dia particip'é!.rá
bloco de Navegantes.
- Q Baependi abriu o

carnaval na f6e,xta4'e'i;ra,
com ,à "Noite ,Azul

'

�
Branca", Neste sú,bado,
Concurso

'

de Melhor
Fantasia. -e domingo, Con
curso de ·.Melhor Bloco,
com prêmios em dinheiro
e troféus. Ó encerra

mento na terça-feira,
com seis horas de dura
ção. A animação será
da Banda Tropical, de

Itajai.
- No Juventus, com

a Banda Aurora, a aber
tura acontece hoje, día
4. com o Concurso de
Blocos; domingo, matínê
às 15h e. à noite. a

partir das 20 horas, Se
gunda-feira iniciará às
21 horas e ne)' día 7, às
20h. Será o "Carnaval da
Cerveja"> O ingresso da-

&
,

Informações
-

rá direito ou a Um1 cer

veja OU a um refrigeran
te.
- ,NOs demais clubes, as
folias momescas . terão

igualmente uma p'rogra
mação intensa, prmeípal
mente no Botafogo" Vi
tória e Doeríng, Em Gua
ramírím, Massaranduba,
corupá e Schroeder, a

contar deste sábado, vá
rias promoções para a

;juyentude\. Mas ,'é im

portante todos evitarem
os exageros.
- Tomou posse dia �9.
'a nova diretoria da S'Qb
seção da Ordem dos Ad

vogados do Brasil/Iara
guá do Sul, eleita em

novembro. Como presi
dente Humberto Pradi.

pela- quarta vez no car

go. vice Osmar Graciola.
secretária Célia- Gascho
Cassuli e tesoureiro Fri

edel Sacht. O mandato
é para 89/90.
- Hoje, na Matriz, -às
Uh, o casamento de

Odemir e Noelí Dassí e

às 18h Wilmar Ceolin/
Isabel Demarchí. Na I

�reja EVangélica-Centro,
receberão a bênção A

deIcio Renken e Ildemar
Steínert e; pela passa
gem dos 25 anos, o ca

sal
J

iHenr,ii:que .Arneldo
(Edeltraud Streit) Reimer -.

v;-�', ��"
JoãO e.AAOllia�·

Moda infanto-juvenll para realçar a

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

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

SEMPRE O MELHOR PRESENTE.
AGORA COM MAIS UMA OpçÃO pl voca

ÓCULOS DE SOL

Çq.r1nß9S0
',iiI

<.'

.lit",

Nosses parabéns'.
O Rotary Club de

Jaraguä do SUl já iniciou
Os trabalhos de organi
zação da 3a. Feira da'
Malha, marcada -para o

mês de julho. possivel
mente no Agropecuário,
onde será construído o

novo pavilhão de expo
siçoes, O empresário
Luiz José Nicolodellí se
rá novamente o coorde
nador geral da Feira.
- Esteve em vísíta de
cortesia à redação, na

quarta-feira, o Assessor
de Apoio Regional da
Celesc, Afonso Carlos
Praíz, acompanhado do
gereute do Escri>tório
Local, Art Pirmann, que
passa acompanhar sema
nalmente as noticias da

microrregião, através
das páginas do CP, em
Joínvílle.
:L_ A Associação Co
mercial e Industríal de
Jaraguá do' Sul, realiza
rá assembléia ne segun
da quinzena de feverei
ro, para a eleição

'

da
nova diretoria. Seguindo
a tradição. o presidente

Sigolf Schünks deverá
ser reconduzido ao car

go ,e já vem montando
a chapa qua a diretoria
apresentará.
- No mês de março,
o Clube Atlético Bae:

pendi vai renovar o

seu quadro diretivo.
Comenta-se p/ substítulr
o presidente João Batista

,

Prim, p/os próximos dois
anos, o nome do atual
tesoureiro, NélSOn Klítz
ke, que está aliás, tam
bém envolvido nas o

bras da nova sede da
AABB de Jaraguá do Sul.

- Completou 70 anos

no dia 27. a Sra. Adele
Jansen, a Tante Dele, que
recebeu OS cumprimentos
de familiares e amigos.
Hoje. dia 4. completa
três anos de vida a Thay
se Neckel, filha de E'ze
ram e .Joaníce Neckel
e, também ,a Grace
K:elly, fiLha de lJiaime
e Maria Odete Blank,
que comemora dez anos.
- Troca-troca na área
da policia cívíl- O" dele
gado de policia da Co-

O Arcebispo de

Campo Grande, Mato
Grosso do Sul, D. Vi·
tório Pavanello. em

férias par Santa Cata
rina, visitou Iam-lia
res em Jraraguá do
Sul (Pradí e Pavanel
lo). no último fínal-de
semana. D. Vitória é
catarinense de Mira
dor; próximo de Rio
do Sul, onde reside seu

pai, Luiz. com quase

Campo ,Grande
Jaraguá
90 anos de idade. A
mãe. falecida. é da
família Pradi, da Bar
ra do Rio Cerro (irmã
do Sr. Clemente Pra
di). D. Vitória veio a

seu Estado natal a

companhado de um

grupo de padres da
sua Diocese. aprever
tando para rever os

parentes que possui.
nr-a região,

marlCar : D1'1, W8llld��
Alves da. Silva, está se

transteríndr, para JOln
vílle, para () 69 Distrito
Policial e de lá, está vinr
do º delegado, Cezar: Jo-'
sé Zanettí. O Diário O
ficial do Estado já' pu
blicou as transferências.
- No Salão União, da
Vila Lenzi, baile cama

-

valesco neste sábado. día
4, com a presença da
rainha Adriana Siquei
ra. Manequinha e sua

Bscola de Samba. além da
participação do Conjun
to Musical Os Tonantes
do Sul. Os promotores
esperam casa cheia e

muita animação.
- O prefeito Ernesto
Felipe Blunk quer in
centivar o turismo e

tem pretensão de prepa
rar área para a construção
de um camping, em local
d� rara beleza, tendo co

mo atração um río com
, ./

-

','
varIas quedas de agua.
,_ O Cine 'Jaraguá pro
gramou vara o período
de 04 a 09 de fevereiro,
sempre às 20 horas, o fil
me "A Quadrilha da
Mão". censura 18 anos.

Muita ação e emoção
nesta premiada produ
,ção cinematográfica.
- Foi antecipada para
o periodo de 10 a 15 de
fevereiro, a vinda a
Jaraguá do Sul do Coral
Evangélico. de Monte
CarIo-Argentina, retri
buindo a visita feita no

inicio do ano passado
pelo Coral IBvangélico
Jaraguä,
- Rotary Club de Jara
guá do Sul já escolheu o

próximo presidente. Se
rá O advogado Vitória
Altair (Rosell Gumzj Laz
zaris. qUe assume o csr

go em junho. substituin
do a Waldemar (Rose
mary Lass) Behling.
- TOQUES: Circulando
o Bretthaupt em revista,
de Janeiro/89. A

- Escola, de Samba Unídos
do Boa Vista, de JOin
vílle, apresentou-se sex

ta:-:feb:a à noite, em Co
rupä, -' FERJ agrade
cendo a' divulgação do
vestíbular/89.

Arcebispo de
visita

Jóias, relógios, pulseiras,' anéis, alianças,
pratada, arUgos em ouro e tudo o mais para
presentes na

,Elba na

'Playboy

'PRESENTEi'

, SEIFERT PRESENTES'"PARA RENOVAR
Marechal Floriano, n9 29 - Fone 72 - 1911,

RelliQaria Ivenida
Mareehal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n" 9

·Coruja
A melhor opção em artigos infanto-juve

e bebi� parH estação Verão-Outono.
R. Rio Branco .168 - Jaraguá do Stil - Fone 72-0695

I Loja
Mamãe

..

A ROUPA INFANTIL'

Avenida Getúlio Vargas. ·91 _ Jaraguá do Sul nís

Em fevereiro, a ba
dalíssíma Elba Rama
lho estará nas páginas
da Playboy. Reserve
o seu exemplar na

Papelaria GraUpel ("p,.
lado da Prefeitura),'
'Fönes '12-0912 e 12�0137.
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divisã'u de
: A -comíssão pró-insta
lação da la. Junta de

Conciliação, Julgamen-
'tá de Justiça do 'I'raba
lho de Jaraguä do Sul.
esteve reunida na terça
feira, dia 31, pára dís:
cussão das necessidades
relacionadas pelo Tribu
nal Regionlai do Traba
lho, pare a sala de audi-

. êncías '€ gabinete do Ju
'iz, assim como o rateio
dos custos dos móveis e

máquinas, que chegam a

NCz$ 13 mil. 'A sofis
ticar;::ã,o dos móveis e de

mais equipamentos che
gou � surpreender, inclu
.síve pelos detalh�s que
não foram esquecidos.
A Junta funcionará na

rua Cei.' Emílio Carlos,
Jourdan. no andar' supe
ríor do prédio da Kohl
bach (antigo Bradesco),
Com área de 500m2,

'

lo
cado .pelo preço simbóli
co de NCz$ 100,00 que
vai ser Ilateado pelos sin
dicatos.

.
Na, aquisição

dos materiais necessários,
haverá também uma di
visão de custos, inclusi-

Aulas começam dia 20 e CIP I

terá 2= grau:, supletivo
A Secrebaria da Educação. dó Estado vai pro

mover, durante o ano letivo, uma ampla discussão
sobre a municipalização do ensino, em todos OS

níveis da comunidade. Jaraguá do .Sul foi o munici>

pio pioneiro na municipalização, cujQ projeto. 'ape
sar de não ter' alcançado seus objetivos, fad consi

derado válido, "houve avanço e um bom nível de enten
dimento", na avaliação da .diretora Leonir Alves, da

19a. UCRE. Leonír aponta a criação e construção
das escolas Seara, .Iaraguá 99 e Rudolpho Dornbusch.

que eram estaduais oe foram assumidas pelo municí

pio, "mas o importante é que já existe um documen

to a nível de sistema, que será discutido no dila 10,
em Jtajai. entre todas as coordenadorias Iocals de

educação e, posteríormente, Com os secretários mu

nicipais", acrescentou.
As aulas na rede est'adual, na regiao, iniciarão

no d'ia 20 de fevereiro. E para atender o aumento

de matrículas, todo o' mobiliário necessário já se

encontra nas escolas, devendo chegar, até o dila 14,

o material escolar básico, para atender a 'cLientela
carente . Nos cinco municípios da regi.ão escolar,

num levantamento prévio' das matrículas, existe!ll
23.282 alunos, sendo 2.993 no pré-escolar, 17.53.1

no 19 grau e 2.758 no '2:9 grau.

De outra parte, o CIp "Mário Krutzsch"· deve-
. rá conbar. a partir deste ano. com um curso de 2.9

grau, de Ensino Supletivo, com dois anos de duração.
A· procura pelo curso ê acentuada e existem graudes
perspectivas do Conselho Estadual de EduCE';-;ão a

,prová-lo até o dia 20 próximo.

ve com as prefeituras
da mícrorregíão. uma

vez que beneficiará a

todos os municípios.
A comissão pró-insta

lação é presidida
"

pelo
prefeito Ivo Konell e

tem a íntegrála, ainda,
Leonel Pradi Flotiani

(préfeltura),' S i gol f
Schünke e Mauro Koch
(A!CIJS); Wilson Kohl
bach e Dorval Marcatto
(Patronal), Lauro Siebert
e Luiz Carlos Busana

(profissional), Dâvio Leu

(Amvah), Rafael Nazário
(CDL), Humberto Pradi

(Subseção da OAB), Luiz
Carlos Pereira (AClAG)
e Balduinn Raulino (Câ
mara de Vereadores).
Na quínta-íeíra, dia 2,

Konell avistou-se Com a

presidenta do 11RT'jSC,
Dra. Ione Ramos, para
novas tratativas acerca
da Instalação da

.

JCJ,
inclusive quanto a íutu
ra construção do prédio
própríe, em terreno que
a Prefeitura irá doar.

Rodoviário
Jaraguá

A empresa de trans

portes Rodovíárín Jara

guá, com sede em .Iara

guá do Sul, foi a primei
ra da região ta adquirir
o caminhão Volkswagen
16.210 Turbo Charger.
O veículo vai agilizar a-

.

inda mais os serviços
prestados pela empresa,
que está Ia maís de 25
anos no mercado,

,
com

filiais em São Pal!llo e

Rio de .Ianeiro . Força e

desempenho são as 'ca
racterístíca, principais
do "Turbo Charger", que
se integra a frota u,' 72
veículos Rodoviário Ja
raguá .

Alergia Clinica·
Dr.Antonio'Schmidt

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

CRIANÇAS E ADULTOS

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

Alergia da pele: Eczemas - urticárias· inchações coceiras· picadas de :nsetos -

feridas na boca,
. Alergia a alimentos - medicamentos - ao sol e ao frio,

Erupções diversas.

Preparo de vaCinas' Testes Alérgicos,

GM distulê' COlse'lbt�'ldmií'islralivo
. ,.. . ." :... ..

-

O primeiro passo 'para a' ériaç:ãô do 'Conselho de
Admírâstração Municipal de Guaramtrím f10i dado
.no dia 25, quando do encontro que 'reuniu no Centro
Bmpressrial, Iideraçes lígadas a ACIAG, Ação Social;
Rotary Club, Comunidades Católica e Evangélica;
Assembléia de Deus, Rotaract, PMDB, PFL, PMDB
Jovem, Vereadores, Sindicato Rural e Secretários
Municipais. O prefeito Antonio Zimmermann, a

priori, expôs � síbuacão da Prefeitura no âmbito
financeiro e do' quadro de pessoal, assim como o

encaminhamento que, vem sendo dado para o le
vantameto global das dívidas e saneamento do se
tor-

O Conselho, como órgão' consultivo e delíberatívo,
estabelecerá as prioridades da comunidade, informa
Zimmermann, adilltando que vai âuxiliar 'a admí
nistração no planejamento, análise e execução do or�

çamento municipal. Fará um trabalho voltado .q co

munidade COmo um todo, enquanto qqe 'as associa
ções de moradores levantarão as necessidades de
cada região. Neste sábado, dia 4, serão fundadas as

duas . primeiras associações de moradores, dé um

total de quinze ã 'serem formadas, consoante o pre-
feito de Guaramírim. .

.

Grande do Sul,
. 2

. 434
do Pará e, em menor

quantidade, dos de
maís Estados, à exce

'cão do Amapá.

Os turistas estran
geiros foram 1.203 no

período, originários da,
Alemanha; Paraguai, U
ruguai, Argentina, Suí
ça, Portugal,' França,'
Bélgica, Estados .um
dos, Polônia, Ingla-

. terra, Espanha, China.
e Japão. No mês de

, janeiro passado, o

CIT registrou a vinda
de 7.904 turistas. che
gados em 107 automó-

. veis e 185 ônibus, a

'lém
.

de. 36 estrangeí
ros.

\ II

250 mil iá vi,sitaram' a cidade
O Centro de Infor

mações Turistícas de
Jaraguá do Sul, anexo

a Praça 'do Imigrante,
na BR - 280, registrou
no período de 20 de

. janeiro de 86 a 31 de
dezembro de 1988, um
total de 246.073 tu
ristas brasileiros que
solicitaram informe
ções da cidade. Fo
ram 4.953 automóveis
com 15,.276 pessoas e

6.1:)7 ónibus. que
trensporteram 230.777
turistas, destes, 82. 521j
oriundos do Paraná.
72.803 de Santa Cata
Tina, 36.487 -de Sãn
Paulo, 32·819 do Rio
de Janeiro, 8.427 du
Bahia, Q. 211 do Rio

Seplan levanla dado,s ·para O PESR
A· Secretaria de Planejamento da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul está procedendo o Ie
vantarnento do número de residências e da popu
Iação de vári'as localidades rurais do município, vi
sando a inclusão de algumas delas no Programa Es
tadual de Saneamento Rural (PESR-SC), que irá COl'

templá-las com aLustecimento de água, esgoto, edu
cação sanitária e ambiental, caso venham a ser

selecionadas Pelo Governo do Estado. Dentro do
requ'sito exigido de possuírem no mínimo trinta
res1dênc.ias 'aglomeradas, encontram-se as ·localidades
d2 Jaraguá 84, Vila Chartres, Santa Luzia, Ribeirão
C'ra�,de da Luz e Rio Molha.

A S€;plan, de acordo COm o seu titular, enge
;úeiro Osmar Cünthef, propôs, 'no que foi \1catado
pe:o Executiva, a transforma;ção das comlssoes
(melo amh:ete, trânsito e habitação) em consell:ios

,
0' abolição da lista tríplice .para a escolha dos conse

,

.

he' r�s:
.

BuséU-se, coru Js�.q" ',democratizar a atuação
dOh orgãos de delibe" !1�2PlE�iiva, . possibilitando
'que oS órg'!os l.'epr�S': ,"H;�1 indiquem livremente
"euS' representan.tes, 'i ,;sê��i-Ilgmôtl€ia • dó Executivo.
O, proj Eto CJ.':'tá 8êndo -encarhinha�>l,�;'Cârnara, para
votaçao é aprov�ção.

, •.

.:\

� Rua 7 de Setembro, 525- Fone (0473) 225475
B,ur, en:L "r

.
,
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Fazem anos hoje:' 04
Sra. Lídia, esposa . de

Jorge Ersching; Sra. Or

trud Waidner Guyot (A
lemanha). s-, Luiz G.

Stínghen. Sra. Martha
Krause, Sra. Melânía
Mey, Sr. Osmar Gonçal
V,es, 'Gmde i K;el�y�filha
Jaime (Maria .

Odete)
Blank, Alexandre-filho
João Roberto [Bsatríz
Bartel) Manske,

NASCIMENTOS

PÃmN'Á 04

'roela_as de Casalllitos10 de Janeir.o
Jair Roberto, filho de

. Jair (Marilene) Mathedí
14 de Janeiro
Janete. filha de Val

mar (Augustinha) Oli:

MARGOT ADBlJA ORUBBA I..BHMANN. Ofidal do R-.
aiatro Ci"ril elo 19 Diltrito da Comarca de JaraJUá do Sul. Ba
lado ele Santa CatariDa, BnIil. faz_. que compUeCef8ID -
Cartório exibiDdo OI documeD1xII edaldOI pela lei, a fim de li
habilitarem I)&l'a casar... aeauia_

veíra Edital 16.471 de 24.01.89

15 de Janeiro Adinor S�I � Tania Kle-

Daiane e Daníele- fí- mann

lhas de Dorval [Isolde] Ele, brasileiro, solteiro,
Tomaselli

.

motorista, n\1�ural de Ja-

16 de Janeiro raguä do Sul, domicilie-

Fabricio, filho de José do e residente na Rua

(Hílda] Caní Gustavo Gumz. nesta cí-

Dia 05. de fevereiro 17 de Janeiro dade, filho de Arnoldo

Sr. Eugênio Strebe. Sr. Jéssica. filha de Jairo SeIl e Darci Ramthum

Eldemar Doeríng, Sra. (Doroteia) dos Santos; seu Ela, brasileira,
ETna R. Krause, Sra. 01- Raires, filho de Antônio solteira, operária, nata-

ga B. Geííert, Milton Rei- (Dirceia) dos Santos 1\11 de Jaraguá do Sul,

mer, Leocádía Souza 19 de Janeiro domiciliada' e residente
Coelho, .Almíro Paulo Cleversen. filho de em Rio da Luz III, neste
Pellene, Traudí Oechs: Mario (Locírj France- distrito, filha de Arno

ler. Sílvia dos Santos ner; Kleywín, filho de Klemann e Annita Kle-

Nagel. __o ,. Orlando (Mérd) Mello; mann-

Dia 06 de fevereiro 'Crístíane, filha de Hil- Edital 16.472 de 25.01.89

Sr. Edgar GramkOw, Sr. ton (Elvira) Maas Sergio Correa e Valner'

Arcelíno Píccolí. Sr. 20. de Jane)ro de Maria Berns
.

,Celso Wasch, Sra. Clau- Paulo Cezar, filho de Ele, brasileiro, solteiro,
dete Stulzer, Sr. Sidnei: Moacir (Maria) Schöl- eletricista, natural de

-García. Sr. Ariovaldo lemberg Massaranduba. neste Es-

Hansen. Renato Ewald, 21 de Jane,irQ tado, domiciliado e resí-

.Kätía Magali Black. Cle- Juliano, filho de Ma- dente na Rua Fríedrich

. mentina Martins. riolando (Eliane) Rosa Wilhelm Sonnenhohl, 70,

Dia 07 de fevereiro 22 de Janeiro nesta cidade, filho de AI-

Sra. Elízabeth Vieíra Meire. filha de Ama- íonso Correa e Maria

Lombardi, Sra. Euphélia rildo (Maria Helena) Chi' Gazda Correa Ela,
Ehlert, Sr. Eugênio Mu: queleiro; Suelyn, filha brasileira, solteira, auxí-

rara, EIlis de Almeida, 9de Sebastiãe (Wilma) líar de escritório, natu-

Zulmira Volpi, Sr. Gilmar Krause; Tyara. filha de ral de Jaragué do Sul,

Miguel Schwartz. Ana Guiomar (Célia) Guilow domiciliada e residente

Carolina Rítta (Petrópo- 23 de Janeiro na Rua Carlos Oeschler-

lís-Rl].
. Talíta-fílha de Jéssíca, filha. de Ma- em Ilha' da Figueira, nes'

Valdenir (Brlgite] Frei, rino (Normaj Nagherlon: te distrito, filha de José

berger. Alane ,filha de Dalei Alberto Berns e lIlace-

Dia 08 de fevereiro (Dalva) Jung; Cácer, ti- ma Panstein Berns -

Sr .José Carlos de An- ,lho de Flávio (Malilzaj Edital 16.473 de 25.01.89

drade, Sr. Oscar Guilher- Marquesan; Waldeciri Paulo Roberto Sporrer e

me Gneipel (Schröeder), filho de Honório (Mari- Josiane Leier
Sra. Lori Lawin urara, sal Rosniak Ele! brasileira, solteiro,

Sra. Renata Wunderlich 24 de Janeiro. comerciante, natural de

Fischer, Sra. Inês Eulália Franciane, filha Je Jaraguá do Sul, domici-

Wunderlich Fenci (Cu- Claudionor (Alron�) de liado e residente na Rua Utilidade P6blica

ritiba), Srfu. Roseli Olga Borba Domingos dÇl Nova, 377, COMPULSÓRIO DEVOLVIDO A JOINVUENSE

Schmidt, Rcinaldo Fur- 25 de Janeir9 nesta cidade, filho de A Justi;ça Federal deci- têm direito à devolução
lani, Dirce Garcia e. Dia- Ariani, filha de Air- HQrst Sporrer e Orlandi- diu, por unanimidade, de- do compulsório. b único

ne Vailatti.
. .

ton (Marcia) Schipitoski; na, Ristow Sporrer I- E� volver o c,qmpu1$Ório so- documento necessário pl
Dia 09 de ,fev�iro 'I Tábata, filho de Gilnei la, brasileira, solteira, bre a CompI\1 de veículo \:l elaboração do processo,

Sr. João Sóares (Saba-
.

(CelIura) Busin; Joana, fi- auxiliar administrativo, para a jQinvillense Inês diz Adauto, é o compro-

Tá), Sra. OtiHa Maser, Sra. lha-de Mai Lu1z (Josema- natural de Jaraguá do da Silva Pereira: Trata- vÇlnte ,do recolhimento'
Noemia Funke N\:ltalino ry) Lazzaris Sul, domiciliada e resi- se da primeira pessoa do compulsório. Ele a-

(S. Paulo), Srta. Ivone 26 de Ja.neiro dente na Rua Joã<o Pla- residente em Joinville a - credita que, após a ju-
de Fátima Bonomini Kátia, filha de Renato ninscheck, 156, nesta ci- ter ganho de causa e que risprudência do Tm

'(Fpolis), 1tvait Blank (Maria) Maçaneiro. dade, filha de Conrado receberá valor em torno Os julgamentos terão tra-

(Joinville), Nélson Taba- �__ . __ .

Leier e Olinda Sanson de NCz$ 2,5 mil. A in- mitaçã'o rápida e os re-

_ relli, Ivone Gonzaga, Leier - \ form�ção foi prestada querentes devem receber

José Carlos Nunes, Ge- Edital 16.474 de 26.01.89 ontem pelo advogado o dinheiro de volta em

raldo Maass. Dejair da Silva Corr2a e Carlos Adauto Vieirar' menos de um ano. .o ad-

Dia 10 de fevereiro Marileuza de Mélo acrescentando que nos v-ogada i;lcrescenta q/ no-
. Sr. Álvaro Batalha Jú- Ele, brasileiro,; solteiro, próximos dias màis de �s ações 'estão sendo aji-
niar (Rio de Janeiro),.Sra. '4 mecânico, natural de Co- dois mil, joinvälenses, se-' zadas e outras já estão

Idalina Grirnlfji"t.
..'

mir rupá, neste'Estado,. tio-' :tã;o beneficiados com em fase de julgamen-
Oechsler, ,D�dIJh� ;�l- miciliado.e rest'

.

na esta decisão. to. ..

do Lang, Marie:ri'e' �rei- Barão doRio Branco, sala 4 Rua Arquimede' 'tas, Segundo ele, SÓ em Join-

ra, Osmarhia ':'{íe' Bõtbà. FONE:72.2607 161. em Vila Lenzi,'nes- ville mais de' 13 mil com- (Transcrito de A NO-

.-__�--......._--�iiiiiiiiiiiii__�_-;;;;�!.------r---�-��.�'_�p�ra�d�o�r;:e:.s�·�d�e�a!!u�to�m�óv�e::;i�s� TIdA, 27-01-89)

Respeite -a

te distrito, filho de Ju
venal da Silva Corrêa e

Maria Corrêa
.

Ela,
brasileira, solteira, do
lar, natural de IÜo do
Sul, neste Estado, domi
ciliada e residente na

Rua Arquimedes Dantas,
157, em Vila Lenzí. nes

te distrito, filha de José
Germano de Mélo � Ir
melinda Kamper de Mé
lo -

Edital 16.475 de 27.01.89
Adelar Largura e Edel
Zuleíca Rosníak
Ele, brasileiro, solteiro,
índustriárío, natural de
Pouso Redondo, neste Es
tado, domícilíade, e resi
dente na Rua Bahía. 66,
nesta cidade, filho de
Lindo Largura e Ollvia
Largura - Ela, bmsileira, .

solteira, secretária, natu
ral de Jaraguá do Sul, do
miciliada e resídenta ne

Rua Bahia, 66, nesta ci
dade, filha de Afonso
Rosniak e Laura Pri'ebe
Rosniak -

Edital 16.47(; de 27.01.89
André Luis Souza San
ches e Leonice Tereztnha
Bressan
Ele, brasileiro, solteiro,
militar, natural de Cano

.

as, Rio Grande do Sul,
domiciliado e residente
na Rua Da Lapa, 1001,
em Cascavel, Pamná, fi
lho de José Barreiro
SÇlnches e Anfonia de
Souza Sanches Ela,

brasíleíre, solteira, pro
fessora" natural de Jant

euá do Sul, domiciliada
e residente em Ribeirão'
Cavalo, . neste dístríto.
Iilha tíe Mario Bressan é

Cleria Demathé Bres
san -

Edital 16.477 de 27.01.89

Wanderley Luiz Vieira e

Silvana Martins de Mel
lo
Ele, brasileiro, solteiro,
índustnárío. natural de
Anita Garíbaldä- neste
Estado, domiciliado e re

sídente na Rua Alfredo
Meier, ::>64, nesta cidade,
filho de Nicolau Ludoví
no Víeíra e Maria Edel
mira Baby Vieira I-- E

la, brasileira, solteira,
auxiliar admínístratívo.
natural de São Paulo,
São Paulo, domiciliada e

residente na RUa Alfre
da Meier, 364, nesta cí
dade. filha de Orlí

.

Mar
tins de Mello e Maria
Nadir de SOuza MÇlcha
do -

Edital 16.478 de 30.01.89
Dorneste Köpp e Marle
te Alves Ferreira
Ele, brasileiro, solteiro.
operário, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e residente em Rio
Cêrr., I,'

.

neste distrito,
filho de Hilberto Köpp
e Raulina Boeder Köpp
- Ela, brasileira, soltei
ra, operáría, natural de

Papanduva. neste Esta
do, domiciÍiada e resi
dente na Rua João Ja
nuário Ayroso, em' 'lara
guá-EsqUerdo, neste dis
trito, filha de Valdrido
Alves Ferreira e Francis
ca Domingo Ferreira -

sinalização do tranSito. Sóinos todos responsáveis .pela segurança.

o e 5 p ,8 C h 8 n I e
Em
Av:.

frente
Getúlio

a8 Forum - Fone: 72 - 0589
Vargas, 26 - Fone: 72 - 1261

.Lúcio
ê
, Junto a Auto EscÇoIa . Jaraguá
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Mel'alirgicos mantêm a mObi'lizaçã! pela greve apesar das discussões
. Mais de mil trebelha
dores '. metalúrgicos de

Jarmguá dö Sul decidi
ram eDl asseDlbléia rea·

lízada domingo, dia 29,
entrar em greve -tão lo

go saia o pagamento de
janeiro, na próxima se

mana, A proposta pa
tronal é de 30% de au'

mente sobre o salário de
dezembro, enquanto a

proposta dos trabalhado
res, é de 90%, retroativa
a 19 de janeiro. A deci
são pela greve foi to

mada por escrutínio se

creto, "para que nenhu
ma dúvida houvesse
quanto a íorma de con

sulta nem com respeito
ao número de trabalha
dores", afirmou Luiz Car
los Busana. presidente do

Senai inscreve para cursos à noite
o Centro de Treínamentó do Senai de Jara

guá do Sul, tem ínscrãções abertas até o dia 15 de
fevereiro. para cursos operacionais noturnos. Com
duração de 200 horas e realização entre 20 de feve
reiro a 16 de junho, existem vagas para os cursos

de desenho técnico mecânico, eletricista instalador
industrial, ajustador mecânico, torneira mecânico e

costureira índustríàl e, ainda, leitura e interpreta
cão .de desenho (SO horas), com duração de 20 de
fevereiro \1 05 de abril e tecnologia mecânica (SO
horas), de 02 de maio a 15 de junho.

O diretor do Centro de Treinamento, Alcino
de -Araújo, ínforma que teste de seleção está marca

do para o dia 16 de fevereiro, às lSh45min, no pró"
prio Senaí, local onde serão ministrados os cursos,

sempre das 19 às 22 horas. Iníormações adicionais

poderão ser tomadas pelo fane 72-0722.

Educaç�o psicomotora na FERJ
Com apenas cinco días após o término da úl

tima prova, a ACAFE divulgou a relação dos apro
vados no Concurso Estadual Unificado - 1.9 semes
tre, que envolveu as, 18 fundações educacionais do .

sistema. Em todo o Estado, se inscreveram 17.922
candidatos para 6.797 vagas em 126 cursos, mas so

mente 15.223 fizeram 'as quatro provas, totalizando
2.699 faltas, ou 15,5% de abstenção. Em Jaraguá do
Sul, na FERJ, 86S candidatos fizeram as provas, dos

quaís 303 aprovados, com um índice de aprovação
de 35 por cento.

A Fundação Educacional Regional Jaragua
ense vai- realizar de 09 a 17 de fevereiro, as Inseri

.ções para o curso de pós-graduação de "Especializa
ção em Educaç,ão Psicomotora", destinado a profes
sores de educação física, pré-escolares e pedagogos.
As vagas dísponíveís são 35 e a seleção dos candí

datos será no dia 17 e as matrícujaj, de 20 a. 24 de
fevereiro:

.o custo da inscrição será de 1 OTN, a matrí

cula 10 OTNs e 13 mensalidedes de 8 OTNs cada

qual , O curso inicia-se no dia 17 de marco.

Sindicato dos MetaLúrgi
cos de Jaraguá d� Sul.
Segundo declarações de

dirigentes ·sindicais da

categoria, a proposta pa
tronal nunca foi encara

da com seriedade, por
ser muito baixa, . "uma
ofensa", e muito menos

agora com a edição do

Plano Verão, que trou
xe Com ele uma infla
U;:ão' para o mês de ja
neiro de 50%, conforme
números apresentados
pelo DIEESE e até agora
não c(,mtrari�ados pelo
governo.

A categoria tem 12
mil metalúrgicos, dos
quan, 8 mil na Weg e

Kohlbach, qus detém a

produção de 90% dos
motores elét,ricos fa-'
bricadoj, na América La
tína. O presidente da

UMas altera
direção

Com dívidas de NCz$
181.7S1,52, o Hospital
Municipal Santo Anto

nio, de Guaramirim, pas
sa por uma sPrie crise
financeira. Para um no

vo encaminhamento à
questão e negociação dos
débitos, foi indicado co

mo provedor o Sr. Síl
vio Finardi e para a di
retoria de serviços ge
rais, a Dra . Ivone Kinas'
Gonçalves da Luz. Con
tratou-se também o as

sessor técnico do diretor
administrativo do Hospi
tal São José, de Joínvil
Ie. Eles ficarão respon
sáveis pelo saneamento
dos hospítal, cujas dívi
das são de fornecedores,
obrigações sociais e fé
rias vencidas de funcio
nários.

Professores, do Estado pleiteiam me;'hol'ias salariais
Os diretores de : vinte

e duas Unidades de Co

ordenação Regionai de

Éducação (UCRES), a-

presentaram no dia 26

·ao governador ·em exer

cício, Casildo Maldar.er,
as apreensões dos pro
fessores estaduais Cl)m

relação a defasagem su·

larial e <i aplicaçãu dn

segunda etapa do l?lano
de: Carreira do Magisté'
rio. E 'lembrar\1m ao Go

vernador que um profes
sor que tra'l:talha 40 hc.ras

por semana ganha ape
nas NCz$ 64,00, sem in

cluir o recente reajuste
de 64,17%, que elev _1 LJ

teto para NCz$ 10},bS.

Esta preocupaçã., 0

muito sentida tambóm na :

região escolar de Jura
guá do Sul. A diretora
da UCRE', Leonir Pessa

te' Alves, informa que há
pouco mais de duas se

manas do início das au-

las (20 de fevel'e:roi··
têm escolas que' não teiil
ainda o quadro de pro
fessores completo, prin
cipalmente no 29 grau.
Ela acrescenta que terT,
havido desistência de
docentes na rede estadu·
aI. pela falta de atrak

.

vos, qúe estão buscando

na iniciativa privada,
onde os vencimentos são
mui to superíores.

A nível de Jaraguã do
Sul, no comparativo sa

larial dos professores da
rede municipal, onde a

maioria sio normalistas
ou que cursartl.m o ma

gistério, o salário de de
zembro, para 40 horas,
foi de NCz$ 200.29,
quando na rede estadual,
em janeiro, passoú para
NCz$ 107.65, cOm o rea-

'

justé concedido pelo go
verno, pela mesma cargtt
horária. A defasagem é

bastante acentuada.

CUT/SC, Ineír Míttmann, �assegura o dirigente --'

retomar as negociações
a partir do aspecto social
foi bastante produtivo,
uma vez que estas cläu'
sulas traduzem uma sé�
rie de avanços para os

trabalhadores. E além do
maís. o sindicato .dos
trabalhadores· admttíu
que o Plano Verão pena
lizou um pouco menos os

empregados qua têm da
tta-base em - janeiro, res·

saltando a urgência em

se definir logo o proble:

marcou presença na . as

sembléia e fez um balan

co do que representa o

Plano Verão para os tra
balhadores e divulgou o

calendário da CUT Na
cional' qUe tem como o

dia 1.9 de março como

data para a deflagração
da greve geral.
NEGOCIAÇÕES
RETOMADAS

a

Apesar da dscísão pela
greve, na terça-feira re

presentantes das catego
rias profissional e patro
nal retomaraj-, as nego
ciações. De acordo com
o presidente da entidade
patronal, Wilson Kohl
bach, os próprios traba
lhadores reconheceram
a importância de Se re

tomar \1s discussões a

respeito das cláusulas
sociais do acordo cole�
tivo, apesar do dissídio
j á ter sido encaminhado
á justiça' do trabalho.
Para Os empresários

ma.

Os índustrtaís. informa
Wilson Kohlbach. con

tinuam dispostos a con

ceder um aumento real
de 10%, índependente
mente da reposição sa

lartaí que Bß:t:á sendo ne

gociada no Congresso
Nacional. Mas apesar, da
volta às discussões, os

metalúrgicos mantêm a

mobilização pela greve,
conforme ·a decísão.: da
assembléia.

'

Em defesa. da comunidade. .

',.. -,

Entendemos qUE! centra enxurradas..« . difícil
qualquer medida. Hoje são dezenas de ruas que a

pos chuvas com certa intensidade, tornam-se lama
centas, com os materiais vindos -dos morros

.

princi
palmente, situação que, em muítoe ca�os,'poderia
ser facilmente resolvida, com o redírecíonamsnto das
águas às bocas-de-lobo ou às valas. Existem casos'

�� que, por, falta de uma maior fiscalização, o barro
e Jogado ate a \1Itura dos meio-fios, durante a terra
plenagem, tornando um meio fácil para a formação
de lamaçais, como ocorre, par exemplo, na rua Ve
nâncio da Silva Porto esquina com a Francisco de
Paulo e em praticamente toda a sua extensão.

Uma ação maís eficaz da fiscalização pública
poria fim a muitos abusog que sé comete em todo
0. município, evitando OS transtornos e perigo de a-

.

cídentes , Esta coluna anotou também reclamação:
de qUe na BR-2S0, praticamente defronte ao Posto
Marcolla, formaram-se duas "lagoas" qUe cobrem o
acostamento e parte da pista, fato que vem se ve
rificando de dois a três msses , Uma pequena vala;
vara o escoamento, feita a enxada, já resolveria o

problema. Hoje o pedestre e ciclista invadem a pis
ta para contornar as "lagoas", colocando-se em si:
tuação de real perigo.

Ma!gc�!:�����Vj&��:,." I
com profissionais altamente espectalizados �lRua João Januá,rio Ayroso, Tr} _ Jaraguá Es
querdo - Fone 72-0300 _ Jeraoué do �ul _ se

Escritório Contábil. Garcia

('

. "(' ..

CRC-SCwadb' DC? 0015

Escritas A*II"'� contáb.els
IIIlpOito !,�e'.;,J.(..enAA
Reglltro de Micro-Em,presa

Confira a eficiência de no�sos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 72-069:5

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Assembléia Legisla
tiva aprovou no dia 27
de janeiro, por unanimi
dade. P projeto-deleí
que cria o ICMS (Impos
to sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços).
O original envi\ldo pe
lo 'governo do Estado,
recebeu um substitutívo

global, elaborado
.

pelas
comissões técnicas, ' que
aprovaram 43 emendas
das mais de 160 apresen
tad\lS pelos deputados,
aumentando o número
de artigos de 52 para
98: O texto global das
comissões terminou de
ser redigido no próprio

Coluna Evallélica
CULTO: Neste domingo, día 5, às 9h30, em portu
guês. ENSINO CONFIRMATÓRIO. (doutrina):. De
1<? éi 27. de fevereiro, deverão ser feItas as m\ltnculas
pára o en�ino

-

confirmatório. para os novos qu�,
'durante o. ano de 1989, completarem 12 anos. O im

ciq para os 19 e
_
'2J anos será no día 28 de fevereiro,

às 8 horas ou às 14 horas, para alunos do centro.
CORAL, ;Iniciou as suas atívidades no di.a,:)'1 o

Cora,l EVângéli-co J\lraguá, preparando-se para a, vi
sita do Coral' Evangélico de Monte Carlo-Argentm�,
de 10 a; 15 de fevereiro. LEMA DA SEMANA: Els

que subimos pará Jerusalém e 'vai cumprir-se tudo

quanto está escrito 'por íntermédío dos profetas, no

tocante ao filho do Homem. (Lucas 18.31).

Estàdo de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

D E C R E r O N9, 1.830/89
-t-, Suplementa e anula dotações do Orça-

.
.. mente vigente.

,.'

O Prefeito Munícípal de Jaragua do
Sul, no uso d�s atribuições- que lhe são confe
ridas e- COm base na leí municipal N9. 1.233/88
de 08 de novembro de 1988;

DECRETA:
Alt. 19 - Fica aberto um crédito suple

mentar no valor de NCz$ 16.500,00 (Dezesseis
mil e quinhentos cruzados. novos) pare retorço
dos programas e verbas abaixo discriminados,
constantes do Orçamento vigente, a saber:
0201 - GABINETE DO PRBFEITO

.

0201.03070202.002 - Manutenção do Gabinete
do. Prefeito
20i.09 �. 4.1.2.0 - Equipamentos e Material
Permanente •.............. - NCz$ 13.000,00
0303 - DNISAO DE SERVIÇOS GERAIS
0:)03.05221342.015 _ Manutenção dos Serviços
irelefônicos e de T�ex �

303.37. _ 3.1.9.2' _ Despesas de Exercícios An-
teriores : .. .. NCz$

.

500,00
0402 �'DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
0402.0�J080322.021 _ Manutenção da Divisão de
'I'ríbut ação .

402.03. '_ 3.1.2.0 - Material de Consumo .

• •.• • ,"" ••••.••••••• :•• r •.••••••••• 'NCz$ 2.000,00
040:;:; - DIVISÃO DE TESOURARIA
0403..03080322.023 - Manutenção da Divisão de
Tesonraria
403.0;3 _ 3.1·2.0 - Material de Consumo .

•• _ ••• -I ••••••••••• �. •
• •

• •
• • •

•• NCz$ 1.000,00
TOT A L . NCz$ 16.500,00

Art. 29 _ O recurso para abertura do

presente crédito suplementar, correrá por con

ta da ,\lnulaçäo parcial do programa e verba :a

baixo discriminados constantes do Orçamento
vigente, \l saber: .

0401· ,..:;.. DIVISÃO DE .CONTABILIDADE
0401.99999992.020 _ Reserva Orçamentário
401.10 - 9.0.0.0 _ Reserva de Contingência ...

...... ' .•.....
'

-: 'NCz$ 16.500,00
.

Art. 39 _ ESte Decreto entrará em vi

gor na data de SU8l publicação, revogadas as

dísposícões em contrário. .

J'dràguá do Sul, 26 de janeiro de 1989.
IVO KOl'JELL _ Pref.eito Municipal

ANTENOR GALVAN

Secretá�.·io de administração e Finanças
J...._- _

II

I'

día da aprovação, quan
do algumas questões polê
micas ainda foram deba
tidas, como a taxação
de 17 por cento do trans
porte intermunicipal e

interestadual e a cobran
ça do imposto sobre os

acréscimos das vendas
\l prazo.

No final, ficou Um pro
j�tó qUe agradou tanto
empresários da indústria
e comércio como parla
mentares e governo do
Estado. Dentre as prin
cipais determinações está
a taX\:lção de 25 por cen-

. to da energia elétrica
para a indústria e co
mércio e a redução pa
ra 12 por cento da ener

gia residencial em con
sum., de até 150 Kw/mês.
Ficou mantida a alíquo-

ta'de ·25 por cento para
os veículos importados e

diminuída, em relação à

proposta do governo, a

taxa dos carros nacínaís.
fixada em 17 por cento.
Alguns produtos tiveram
sua taxação reduzida. Ar
tigos como peixes, frutas
frescas nacionais, trigo,
centeio, cevada e arroz,

entre outros, pagarão \l

gQra apenas 12 por cen

to.

cou garantído qua so

mente _pagarão impostos
os 'pr;odutqs que. j á e

ram tributados anterior
mente- Para as micro
empresas, ficou assegu
rada isenção até o dia
28, quando lei eStadual
estabelecerá o tratamen
to a ser dado a esse tipo
de estabelecimento.

Aceitando ss pressões
dos setores lojistas e do
trensporto de carga e

de passageiros, o _projeto
estipula que não haverá
cobrança sobre o ácrés
cimo nas vendas a PI\l
zo e de que a alíquota
do trensport., será de
17 por cento. com crédi
to presumido, signifi
cando uma incidência
de 5 por cento sobre
ö serviço.

O leite, hortítrutígran
jeitos, ovos, pintos de .

um dia e fertilizantes e

seus componentes fo
ram isentos de tributa
ção. No que se refere
à taxação dos semi-ela
borados destinados ta

exportação -

um dos
pontos mail'; combatidos
,oC108 empresáríog - fi-,

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do SUl

DECRETO N.'" 1.824/89
Suplementá dotações do 0I1çamento vigente .

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no uso

das atribuições que lhe s,ão conferidas e com base na Lei Municipal
n.? 1.233/88 de 08 de novembro de .1988..

DECRETA:
Art. L<? - Fica \lbeno um crédito suplementar, no valor de

Cz$ 200.300.000,00 (Duzentos milhões e trezentos mil crusadosj para
............... , cruzados) para

reforço dos programas e verbas abaixo discriminados, constantes do
Orçamento vigente, a saber:
1,)201 - Gabinete do Preíeíto . :
.0201.0.3070202.002 - Manutenção do Gabinete do
Prefeito

. 201.05 - 3.1.9.2 - Despesas de exercícios ant.. Cz$ 1.000�000,00
0301 -- Divisão de Pessoal
O:�01.0J070212.004 - Manuten;ção da Divisão de
Pessoal.
301. 06 ,__ 3.1.9.2 - Despesas de exercícios ant.. Cz$ 22.000.000,00
0302 - Divisão de Material
0302.03070212.008 - Manutenção d\l Divisão. de Material.
302. OS - 2.1.9.2 _ Despesas de exercícios ant.. Cz$ 1.600.000,00
0303 - Divisão de Serviços Gerals
0303.03070212.009 - Manutenção da Divisão de Serviços Gerais
::103.07 -, 3.1.9. 2 � Despesas de exercícios ant.. Cz$ 24.000.000,00
0303.03070212.010 _ Manutenção da Assessoria de Imprensa .

303.15 - 3.1.9.2 - Despesas de exercícios ant.; Cz$ 2.000.000,00
0303.03070212.011 - Manutenção do Centro de Processamento
de Dados.
30:)'.23 - 3. 1 .9.2 - Despesas de exercícios ant. Cz- 3.000.000,00
0401 -'- Divisão de Contabilidade
040h03080322.018 - Manutenção da Divisão de Contabílidada
401.06 - 3.1.9.2 - Despesas de exercícios ant, Cz$ 4,700.000,00'
0402 - Divisão de Tributação

_

0402.03080302.021 - Manutenção da Divisão de Tributação.402.06 - 3.1.9 2 - Despesas de exercícios an�.. Cz$ 4.700.000,00
0403 - Divisão de Tesouraria
0403.03080322.023 - Manutenção da Divisão de Tesouraria
403.05 - 3.1.9.2. - Despesas de exercícios ant.. Cz$ 2.200.000,00
0501 - Divisão de SaÚde e Assistência Sectal
0501.13754282.025 - Manutenção dos Serviços de Saúde .

501.13 _ 3.1.9.2 - Despesas de exercícios ant. . Cz$ 13.000.000,00
, 0501.15814872.027 � Manutenção dos Serviços de Assistência.
501. 25 - 3.1-.9.2 - Despesas de exercícios ant.. Cz$ 4.000.000,00
0601 .- DiviSão de Educação
0601.08421882.029 - Manutenção da Divisão de Educação.
601.09 - 3.1.9.2 - Despesas de exercícios anf. Cz$ 4:)'.000.000,00
0602 - Divjsãö 'dê Cultura

.

II

II

li

II

II
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Blun,k_ ,raPlove reuni'öes cOßlunitárias e COOl as classes produloras
Dentro da proposta de

ouvír as bases, o prefei
to Ernesto Felipe Blunk.
de Corupá, vem reali
zando reuniões comuni
tárias, "levantando os

problemas e elegendo as

príorídades para serem

executades dentro das
condições que ° mun.cí

pio dispõe. Para Blunk.
"é uma forma de des,

centralização admínístra
tíva. que vem alcançan-

do bons resultados, pois
ouvír a comunidade é
muito importante". Já
foram realízados encon
tros em Ano Bom, eil
mínho do Morro, Tiía
dos Milhões e Izabel Al
to. Este estreitamento
de relações o Chefe do E
xecutivo Corupaense está
buscando também junto
a classe empresarial, ten
do participado na terça
feira, dia 31, à convite,

de uma reunião na Asso
ciação Comercial e Indus
trlal de Corupá. quando
expôs e discutiu os pla
nos da nova admímstre
ção.
A Câmara de Verea

dores aprovou no dia 30,
em segunda discussão, o

projeto que cría .o Im-,
posto sobre Venda de

Combustíveis a Varejo,
à razão de três por cen

to, Q projeto que institui

Confecções' Sueli Lida
ARTIGOS .DE FABRICAÇÃO PROPRIA,

A PREÇOS DE CUSTO,

Postos de Vendas na Marechal Deodoro. 1.085 e na

Rua Reinoldo Rau. 530 - Jaraguá do Sul - SC

0602,08482472.035 - Manutenção da Divisão de Cultura.
602.05 - 3.1.9.2 - Despesas de exercícios. ant.. Cz$ 100.000,00
0603 - Divisão de Esportes
0603.08462242.038 - Manutenção d\1 Divisão de Esportes.
603.05 - 3. 1 .9.2 - Despesas de exercícios ant.,' Cz$ 1.000.000,00
0604 - Divisão, de Turismo
0604.1.165:;'632;042 - Manutenção da Divisão de Turismo.
604.07 - 3.1.9.2 - Despesas de exercícios ant.. Cz$ 100.000,00
0101 - Dlvlsãn d� Obras

-
.

0701.16070212.043 - Manutenção da Divisão de Obras,
701.08 -:- 3.1.9.2 ---:- Despesas de exercícios ant.. Cz$ 15.000.000,00
0.102 - Dív ísão de Estradas de Rodagem
0702.16885342.044 - M"ànutenç;ão da Divisão de Estrada, de
Rodagem.
702.06 - 3.1.9.2 - Despesas de exercícios ant.. Cz$ 15.000.000;00
0103 .- Divisão de Serviços Urbanos
0703.16915752.046 - Manutenção dos serviços das Vias
'Urbanas.
703.08':_ :;'.1.9.2 - Despesas, de exercícios ant.. Cz$ 23.000.000,00
0801 - Divisão de Planejamento
0801.405832,:32. 047 � Manutenção dos Serviços de

Planejamento
80J .06 - 3.1·9.2 - Despesas de exercícios ant.. Cz$ '10.500.000,00
0802 - :Oivis� de Serviços Públicos
0802.06301772.048 - Manutenção 'dos Serviços com a

Segurança Pública,
802.05 - 3.1.9.2 - Despesas de exercícios ant.. Cz$ 500.000,00
0802.10603252.050 - Manutenção dos Serviços de

Limpeza Pública.
-

802.23 i--'- 3.1.9.2 - Despesas de exercícios ant.. Cz$ 8.000.000,00
0803 - Divisão de Agropecuária
0803.04140752.054 - Manutenção das Atividades de

Agrícultura.
803.05 - 3.1.9.2 - D-espesas de exercícios ant.. Cz$ 500.000,00
0803.04150882.058 - Manutenção das Atividades da
Pecuária.
803;21 - 3.1·9.2 - Despesas de exercícios ant.". Cz$ 1.400.000,00
TOT A' L . .

. . . .
. .

. .
. .

. . . .
. . . . . .

. .
. .

. . . . . . . . .. Cz$ 200.:;'00.000,00
Art. 2.9 ,_... O recurso para abertura do persente crédito su

,plementar, correrá por conta dta anulação parcial do. programa e ver,

ba abaixo discriminados, constantes do Orçamento VIgente, a saber:

0401 - Divisão de Contabilidade
0401 .99999992 .02Cl - Reserva Orçamentária
401.10 - 9.0.0.0 - Reserva de Contíngêncía Cz$ 200.300.000,00-

Art. 3.9 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Jaraguá do Sul, ·lO'!;detJj'limeiro de 1989.

IVO KONlttL .

Prefeito Municipal
ANTENOR GALVAN
Secretário de Admínistração e Finançtls

o Imposte- de Transmís
são de Bens "Inter-Vi
vos" e ainda, o qua al
tera a estrutura admínís:
tratíva, Criando os De
partamentos de Finanças.
de Admínístração, de
Obras e 'Serviços UI"ba
nos, de Educação, Cul
tura e Esporte; de Agro
pecuária, Comércio, 111-
dústría e Turismo e, de
Saúde e Bem-Estar So
cial.
O prefeito E. F. Blunk.

recebeu a visita do as

sessor de apoio regional
da Celesc, Afonso Fraíz ,

e vai, nas próximas se

manas, reivindicar a .es'"
tatal. melhorias no sis
tema de dístríbutção,
hoje de apenas 6 K;VA,
"de péssima qualidade";
equiparando aos demals
.municípíos da região. O
alcaide corupaenso tra
tará do assunto no dia
7 de março, quando da
visita a Jaraguã do Sul
do Admínistrador Regio
nal dIa Celesc, Marcos
Defreitas, ocasião em que
demals assuntos Iígados
B:0 setor serão díscutídos
e reivindicados.

Poupança rende 22,35-/_ em janeiro
O rendimento das cadernetas de poupança em ja

neiro, a ser creditado a partir de 19.de fevereiro, de
acordo com a data de aniversário de cada conta, se

rá de 22,3591%, segundo o Banco Central. O cálculo,
modificado pelo Plano Verão, foi feito cam base na

variação nominal das OTNs, de dezembro' e , janeiro
e no rendimeto acumulado da Letra Financeira do
Tesouro Nacional.

.

As prestações da casa própria foram /também
congeladas: Durante ,o períod{!, !:Ie congelamento de
preços e salários, não será cobrado sequer o reajuste
da URP de janeiro (26,06%) para quem tem contrato.
por equivalência salarial. Este indice será cobrado
em três parcelas mensais depois do congelamento.
Mas o salde devedor dos mutuários do SFH não se
rá congelado, devendo subir de acordo com o rendi
mento da caderneta de poupança.

Nolas e Informccêes
,_ Os relógios foram atrasados à zero hora do últi
mo domingo em uma hOFa com o término do horário
de verão. Nos dois meses de Iuncícnamento, o horário

, alterado representou pl a Celesc uma economía de 2.5
por cento de energia. o bastante para iluminar por 24
horas ininterruptas a cidade de Florianópolis. As
regiões do Vale do Itajaí e Norte do Estado. foram
responsáveís pelo consumo de 50 por cento da ele-
tricidade disp.endida.

.

.,_ Nos dias 19 e 20 de maio acóntecerão o 239 En
contro Estadual do 'Comércio Lojista e o 159' Con
gresso de SPCs do Estado. Estar,ão em discussão
assuntos específicos' da classe lojista e da conjuntu
ra nacional. Organização do evento é da Federação
dos Lojista de SC, com apóio do CDL de Ararangué
que já está fazendo a divulgação em todo o Estado.
- Durante o ano passado. Guaramírím recolheu em,
lCM. a importância de Cz$ 110.938.294.30. qUe cor

responde ao ICM estadual e Cz$ 111.134.512.96. de
ICM municipal. A informação é da EXatoria Estadual.

Oferecemos serviços de"�ontabilidade em geral
e assessoria especial às micro e pequenas em-

presas. ,

Rua Venâncio da Silva Porto, 365 - 11} andar
Fone: 12 - 1492

Troco
Telefone' residencial

instalado em Itajaí
por um em Jaraguä.

, lniiormações: F o n e

44-4159 ou no Restau
rante Keller. COm Ivo.

Paquímetro
Vende-se um paquí

metro novo por NCz$
10,00. Procurar .Dra .

Maria de Lourdes Pu
gliese � Fone 72-2531.

tábil Barni

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Relojoaria AVENIDA
AB mab 'fináa IUgestõea para presentes,

j6ias, re16gioi, violóa, trof6us,
medalhas e artigos de prataria estio na

RELOJOARIÁ. AVENIDA
N. Maredull e .. GetOo V......

Tubos Santa Helena Ltda.,
Tubos de PCV (eletrodutos), Tubos de Concreto,

Tubos de Polietileno (mangueira preta). '

F4brlcÕ!: Rua JoinviUe, 1016 _ Fone 72·1101
ESQrltór1o: Rua Cel- Procópio Gomes, 99

F�.e 72·0066 ....: Jaraguá do Sul _ SC

��/F "'--_
HO �

VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

Programe bem as suas viagens de ,férias e.
recreação. A "Canarinho" coloca a sua dIS

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro, 98'1 _ Fone 72-1422

Ortopedia e Traumatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia in�a�.
til e adulto. Membro titl.:tlar da Soc. BrasIleI.
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.512 _ Fone 12.2218

EDITAL
-------

II

AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de

Títulos da Comarca de Jaragué do Sul. Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem

que se acham neste Cartório para protesto os

títulos contra:

ADEMIR FRANCISCO WOLF - Bstrada Gari
baldi s/n - NESTA - C.oM. E REPRES. RBC
LTDA .; ROD. BR 280 Km 69 - NESTA
IND. E COM. PROD. ALIM. JODINA LTDA .........

Estrada Três Rios do Norte - NESTA � JOSÉ
SL'LL _:_ Estrad\i Isabel - Vila Isabel - CORU
PÁ - MARLETE BATISTA FRANÇA'MOREI
RA - Estrada Nova - Vila Rau - NESTA -

SAUL SERVIÇOS DE TORNO E FREZA -

NESTA - SERIQUADROS QUADROS vt IND.
TEXTIL - R. pé. Alberto Jacobs, 194 -

NESTA - VITORIO SCHIOCHET - Estrada

Itapocu Hansa, Nereu Ramos '- NESTA.

E como os dítos 'devedores não foram. en

centrados ou se recusaram a aceitar a devida
'intimação, faz por íntermédío do presente edi�a�,
para que qs �e�r,nos compareçam rieste .Carto�lO
na Rua A:f'Hif.MülIer, 78, no prazo da LeI, a fim
de líquídarô seU';dJbito, ,

ou então dar razão .por
que não o faz, sob 'li. pena de serem os refendas
protestados na forma da Lei, etc. '

VTjJaraguá do Sul, 02 'de fevereiro de 1989.

AUREA MULLER GRUBRA ...Tabeliã e Oficial de .

Protesto de Titulas.

II

I:

II

(Roberto João Eissler)
HA arte de col�ciona,r selos postaís é a prova
íncontestävet do desejo, que move o. homem a

perpetuan idéias e cultivar 9 respeito à tradi
ção."

O CORREIO DE SANTA CATARINA
Pelo alvará de 20 de janeiro de 1798,

que deu regularidade e organização no serviço
de remessas de correspondência, criaram-se nas
capítanía, das capitais marltímas, casas de cor
reio,

iE'm Santa Catarina, criaram-Se as Admi
nístrações de Correio da Ilha de Santa Catarina
e das vilas d� Laguna e São Francisco. O Correio
da vila do Desterro, porém, só começou a fun
cionar em 181:;', influenciado, talvez, pelo fa-'
to de ter vindo se estabelecer no Rio de Ja
neiro, em 1808, a Corte Portuguesa, quando por
Sua vez, começou a, funcionar um arremedo de
serviço postal.

Até 1825 o serviço de condução de ma
las era todo feito por vís marítima cuja nave

�ação naquela província já era bem. desenvol
vida, devido à inclinação de seus filhos pela
vida do mar- Não se havia ainda sido estabe
lecido este serviço por via terrestre.

Coube ao capitão Vícente Álvares de
Souza {prímeíro admínístrador do Correio de
,pois da independência), dar as primeiras ins
truções: assim, em ofício que' dirigiu ao admí
nístrador do Correio da vila de Laguna, em. 9
de abril de 1825, comunícava-lhs, que: "Em ob
servação das Ordens de S. M. I. expedidas .à
Junta da Fazenda, e ao Presidente desta Provín
cia, se acha estabelecido o Correio por terra
pera Província de S. Pedro, sob as instruções
provisóríag constante� da cópia junta; S. Exa.
me ordena que as remeta a V. M., para sua in
teligência e observância .... "

O condutor qUe partia para a Laguna, le
vava conjuntamente com esta mala a de Por
to Alegre, nos días 13 e ante-penúltimo dia de
cada mês para o norte de demais províncias
do Império; as correspondências seguiam por
íntermédío do Correio do Rio de Janeiro e

particularmente para a Província de São Paulo
pelo correio terrestre, partindo o condutor de
São Francisco, nos d�a:s 6 e 21 de cada mês, e'
para vila de Laguna, em todos os princípios do,

.mês.
De 1839 a 1863, período em que esteve

a frente da administração dos correios o Sr.
José Agostinho Alves de Araújo, foram criadas
as agências de Tu[ucas, São José, São Miguel.
'ltapocaraí e Itajaí,

São marcas da evolução dos Correios de
Santa Catarina ...

SeminárioOde 'IR
As principais inova

ções, no imposto de
renda ap'Jiicpdp lãs pes
soas Jurídicas! serão o

tema do' seminário que' a
lOB irá realizar em. 131
cidades do Brasil, para o

.esclarecimento das úl
timas medidas levadas
íl efeito pelo Executivo
e Legislativo. O seminá
rio buscará analisar' e
observar OS aspectos
fiscais e contábeis, desde
as mais recentes altera
ções, com aplicações prá
ticas adequadas à' em

presa, bem como Os seus
reflexos na atual estru
túra empresartal.

, ,O programa é ampla e
em Santa Catarina vai ser
realizado em Blumenau,
Bruque. Chapecó, Cri
Giúma, Floríendpolís, 1-
tajaí, l'araguá do Sul,
Joinville, Lajes e Videi
ra. E!rn Jaraguä do
Sul vai acontecer nos
dias 09 e 10 de março.

Estragos
Os fort�s ventos do

temporal da tarde de
terça- feira, dia 31, cau

saram estragos na cida
de. A revenda de carros
de Tibério Gobbi6 na
rua Bernardo Dorn:
busch teve toda a sua

cobertura arrancada e
dois veiculas atingidos.
Dois postes de energia
elétrica 'atingidos e que- /"

brados ao meio e uma
árvore na Praça do Ex
pedicionário foi partida,
duas casas tiveram prín-

, cípios de incêndio e de
zena� de placas e lumi
nosos não resistiram a

ação dos ventos.

Portas e Janelas de Madeira
de Primeir1ssima Qualidade

Faça...nos UDÍa visita

Perslenes José Emmendoerfer
Rua J!ilcob Buck, 46 (ao lado do Bradesco)

MCIrcenaria São José

ou

consulte-nos pelo, Fone: 72'024'1'

Lida.
..Oli,cina Mecânica Marechal

Sélrvi�()s' de lataria, pintura e mecãníca.
,

I,�.• � s . ,

Retifica dê<imdtores -de veículos de qualquer marca, a gasolina/álcool.
Peças e acessórtçs para veículos em geral.

Atendimento nota dez Venha e confira.

Av. ''MélÍ. Deodoro, 1. 309
Jaraguá de Sul

fundos - Fone: 72-3614
SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL - SEMANA DE 04 Ä >Itr DE FEVEREIRO DE 1989 �. ..- i- CORRJilO >DO :·PöVO PÁGlNA.09

laralHá lai o '183= Dlunicípio Dlais desenvolvido' do Brasil eDl 87'
S

-'
.

.

Pelo décimo-quinto apresentavam população mil), a maioria deles, no
ano consecutivo, a revís- resídente total superíor entanto, aproximem-se
ta

.
"Dirigente Municí- a 20 mil pessoas em da realidade, uma vez

pal", do Grupo Visão, meados de 1985. . que foram extraídos de

publicou a classificação A região Sul colocou dados oficiais, enquanto,
dos 500 municípios maís 185 municípios na rala- qUe alguns fortim estí-
desenvolvidos do Brasil, ,ção, sendo 84 do RiG mados por não haver in-
aplicando, para tanto, Grande do Sul, 65 do formações exatas, se-

critérios próprios, basea Paraná e 36 de Santa Ca- gundo a publicação.
dos nos indicadores tarina. Jaraguä do Sul Dos 36 munícípíos
econômico-r- financeiros, sempre figurou entre catarinenses entre os

indicadores de infra-es- os 500 maís desenvolvi- 500 mais desenvolvídos,
tutura de servíços pú: dos e desta feita ficou, estão na frente de Jara-
blicos e indicadores so- na 183a. colocação, caírr guá do Sul: Joaçaba

, ciais. Na edição atual do da 181e. posição que (35a. posição), Brusque
do estudo, que se refere ostentava em 1986.' A- "(82a.), Urussanga (93a.),
ao exercício de 1987, pesar de alguns núme- Videira (149a.) e Blume-
foram. .

iconsíderados ros apresentados nOS nau (170a), seguindo
1.325 municípios, ou se" índícadora, sejam irre- Campos Novos, Gaspar,
ja, todos os qua segun- ais,' COmo por exemplo Lages, Concórdia, Caça-
do estimativa do IBGE, 5.393 telefones (temos �' dor, Crícíúma Xanxe

rê, Itajaí e os demals
relacionados.

Chalé
IMOBlLlÁRlA E
REPRESENT""ÇOES LTDA.

Rua Reíaoldo Rau 61 _ Fones 72-1390 e 72-2321

VENDE

. Casa resídeneíal de madeíra. terreno 55m2,

construção 130m2. rua Corupá ..Nila Nova. Casa
em alvenaria,' terreno 364m2. construção de
125m2, na rua 40'l-Jaraguá Esquerdo. Casa de
madeira, terreno de. 640m2, constução de 100m2.
na lateral da BR·28O-Guaramirlm. Terreno de
4.000m2. rua José Theodoro Ríbeíro-Ilha da' Fir

guelra. Terreno de 2.100m2. na Rodovia Wal..

demar Grubba (BR-280)" divisa Jaraguá/Guara
mirim. Terreno de l.230m2. na CeI. procópio
Gomes. próximo da FA.1\1AC. Galpão índustríal
em alvenaria, na Iateral da BR·280 [Rodovía :i>r�f.
Engelbert Oechsler], terreno de "'l.50Om2 ,e cons-

t�ução de 2.100m2.
.Diálogo',s

JS aguarda
recursos,

osCARNAVAL
Todo cenário nacional está montado para

a maior festa popular brasileira, quando ruas,

clubes e avenidas se enchem de gente que dan

Ç\1, canta, pula e grita, pera tentar extravas�r
tudo o que vai preso no corpo � alma. SemI

nus, travestidos, pintados, sem escrúpulos ou

vergonha, 9. carnaval é cada vez maís ltbertino,
sensual, escandaloso e anticristão .

Na tresloucada busca da alegria e do

prazer. caem seduzidos pelo engodo da indústria
do carnaval, tudo em nome da cultura ou pa
ra atrair turistas e divisas. Jamais, porém, po
demos engolir aspectos culturais mlanchados,

pelo pecado. ESta geração se identifica maís

e mais com a geração de Sodoma e Gomorra,

que "segue a carne e anda em imundas paixões"
(II Pe 2:10). Deus destruiu estas cidades pela
sua maldade e imoralidade sexual, e estão pos

tas como exemplo àqueles que seguirem os

mesmos' passos (II Pe 2:6).
Em conúbio com a festança estão as re

des de TV, que incrementam as imagens mais

sedutoras aos olhos cheios de avidez e cobiça. Os

enredos,
.

ritmos e danças são verdadeiras có

pias do culto umbandísta. onde oxalás, orixás
piais e mães de santo são exaltados e adorados.
Isto é diabólico, e muito até bem intencionados, es-
tão entrando na do "deus deste século, q/ cegou o

'entendimento dos incrédulos. para que não lhes

resplandeça a luz do evange1ho ...
" (II Cor 4:4).

Se você é cristão, cristão mesmo, então

siga a orientação paulína- «Foge também des-

, tes que amam mais os prazeres
.

que a Deus"

(li Tm 3:4,5). .Sim. fuja dias imagens de TV, dos
bailes, dos desfiles, das músicas. Deixe seus

filhos longa disso tudo. Sobretudo, desligue
seu coração do carnaval e' ligue-o ao Senhor

Jesus, Ele te dará plena; paz, alegrie,' diverti
mento, Jesus é a fonte do prazer e do ralax.

jamais uma festa carnal ,e imunda como esta.

Eis� Cados Maedke
------------�------

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

Cultos: 09 e 19:30 (Domingos)
Todos Bem-V'iludos!

I �����!!!i�FO����!�1�& R. Bxp. Antonio C. Ferreira, n? sa

\.J
VENDI�

.

O município está a

guardandó a liberação de
recursos da ordem de
NCz$ 350 mil, do Mi-
nistério da Educação, pa
re aplicação em obras
em vários projetos, den
tre' os quaís o denomi
nado "escolão", conjun
to formado por escola,
centro esportivo e de Ia:
zer. O deputada Luiz
Henrique mantem vizí
jAncia junto ."lo minist;o
�arlos Sant'Anna, urna
vez que as verbas já es

tão garantidas.
De outra parta, foi

:,::n;çad!a lici+ação pela
Prefeitura. pan e aqui
::.ição de uma encilha
deíra. para li formarão
de forragens de inverno,
df'stinadas ao atenrli
mente ao pequeno pro
dutor rural.

- Casa mista com terreno de 2.900m2,
rua 25 de Julho - Vila Nova, valer NCz$ .. :
9.500,00. Casa mista, rua JQão Doubrawa n.?
2;)8 - preço NCz$ 10.000,00. Casa mista na

rua Piçarras. Casa em alvenaria na rua José

Menegotti. Apartamento em construção Con
dom . Atenas (Mal. Deodoro). Apartamento
sa. Miner, com 2 quartos, 100m2, NCz$ 12
mil de poupança. Lotes na rua José E1mmendo
erfer. Área comercial na rua Joínville
com 3.470m2 e sítios em Nereu Ramos e

Barra do Rio Cerro. Em JOINVILLE, ótima ca

sa n� zona Norte e em BÜJMENAU. aparta-
.. mento novo, 130m2, próx. da FURB.

ALUGA
- Sala comercial 'na Venâncio da Silva

Porto com 420in2. Sala comercial na TU\:!. José
Emmendoerfer n.? 1.834 e .sala na rua Joinville.
ao lado da Arweg.

Filial Sul
'

Jaraguá doAgora com em
Fazendo parte de uma politica de evolução e aprimoramento

constantes, a 'I'ransportadora MAyER entrega à Jaraguá 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 MAY E R está preparada pa-
ra transportar o progresso desta importante comunidade. .

utilize os Serviços da MAYER

Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

-

'Funilaria JaJrag'uá Ltda.
RANSPORTE

"'-'

.

r
·1 k)ri�i' {"t' ;';

Calhas e :Aque( fedor. Solar. ,. 't "'1

Roa Pelipe Schmidt. 219 - Fone 72-0448 Rua C. Procópio Comes de Oliveira, r 26 Telefone: 72-0628

�
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Quando este semanário circular já e?taremos
entrandoc-no mês de fevereiro, que é quando,
no dia 23 se comemorarâ o 849 ano de tundacão
do prímeíro Rotary Club.·
A data em apreço é reconhecida por todos os

rotarianos dos 23.798 clubes e 1.059.298 sócios

em 465 distritos em 162 países e região 2eo-.

gráficas do mundo. A ele se ligam, também,
5.670 Rotareet Clubs com 132.410 sócios em

11 países .e 5.654 lnteract Clubs com 124.388

sócios em 85 países,
Em 1988/89, cerca de 12.000 estudant�s estarão

partiGiBandQ do Intercambio Internacional de

jovens do Rotary.
Novos Companheiros Paul Harris desde 19 de

[ulhn de 1988: 7,.743. Total geral d� Com��nhei
ros Paul Harris: 22:;1,501.
As contribuições documentadas e prometidas
à Polio Plus é de US$ 227.421.921.
No Brasil, o entã'o Presidente da República
G��l1. João Figueiredo,· sancionou leí. conside
rando o dia 23 de fevereiro de cada ano, como

sendo o dia consagrado .a Rotary. por proposta
de um deputado federal do Rio Grande o Sul,

aprovado pelo Congresso nacional.

INSTITUTO E.ASSEMBLEIA INTERNACIONAL
DE 1!:l89
O Conselho Diretor de R, I. comunica que, por
motivos técnicos o Instituto· e a Assembléia
não maís acontecerá em Acapulco, México.

Eles serão realizados de 12 a 20 de e.bril de :

1969 no The POinte on South Mountalu- Phoe

nix, Arizona, EUA. Paulo Viriato Corrêa da

Costa, estará presidindo e moderando esse en

eontro, Paulo está indicado para Presidente de

RI.

(DA COMISS.ÃO DE RELAÇÖES PÚ
BUCAS DO DISTRITO 465, ANO 1988/89)

INFORMATIVO ROTÃllIO

O Quatra-Meia
Cinca

Dê vida ao R�tary: Viva-o Intensamente

FUNDAÇÃO DO ROTARY: 84� ANO

I

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO
,

_"�dvogados
Direito C lviI _ Criminal _ Comercial

T,rabalhista _ Esportívo

Novo endere-ço _ Mal. Deodoro da Fonseca
Do 91 _ Sala 1

l------'------------------------------------�--------------------------------------------··

FlORO ESCdR1\

Sua grande conquista

Gaúchos
..

calarinenses
Como deveria ser? A

mamos nossa "terra"
mas, como OS ciganos,
estamos espalhados por
este mundo afora. Os
caterínenses, de TIm mo
do geral, também são
hospítaleíros e isso faz
com que nos "aproche
gamos".
O campo de trabalho

é vasto � oferece me

lhores condições. Isso
,sabemos pois, a migra
ção é grande e para tal,
gaúchos já radicados a

qui ou vindos a pouco
tempo. vamos nos en

contrar e construir uma

"Colônia Gaúcha" den
tro de Jaraguá. Temos
tradíçõesl , Temos tam
bém algo por "zelar",
nosso . nome e isso, tra
zemos de berço.
Gostaria de, em nosso

primeiro encontro, for
marmos um grupo "esper
to" e já partirmos para
uma defin�ção em rela
ção a um local de en

contro para definirmos,
para o maís breve possí
vel, montarmos nossa So
ciedade.
Bem sabes, gaúcho, em

Porto Alegre, Capital do
Estado, existem para as

pessoas do interío- lá
radicadas, as Sociedades

CORREIO DO 'POVO· PÁGINÂ 10

INFORME PAROQUIAL
MENSAGEM: "Conver

ter-se é preciso!". Este

é o apelo de .
Jesus. O

convite é exigente.
Quem -quiser ser cristão
de verdade deve renun

ciar tudo aquilo que vai

contra o projeto de
Deus em Jesus Cristo.
E como' cristãos que so'

mos, precisamos abando-
.

nar a mentira, o egoís
mo, a competição, as fo
focas destrutivas... A
bandonar tudo isso a

fim de abraçar a relação
de amizade de respeito
e de ajude. mutual. Je
sus vem inaugurar o Rei
no. :E: Nele que os ho
mens atingem a condi
ç,ã'O de filhos e são ii
bertados do pecado.
Pois, viver como irmãos
é viver no amor qUe Je
sus testemunhou. :E: pre
ocupar-se com o bem do
outro; é estar disponível
para

'

servir àqueles que
passam necessidade.
MISSAS: Sábado (ho

je) às 18h - N. Sl\i .

do Caravaggio; 19h .._

Matriz.' São Luiz Gon
zaga, São Judas Tadeu e

S. Francisco; J9h30
N. Sra. Aparecida. Do
mingo às 7, 9 e 19h na

Matriz; 8h - São Judas
Tadeu, N. SI'a. do Ro
sário e 9h30 - São Cris
tovão.

Pelotense, . Ríograndina
Alegretense. Santamari
ense e tantas outras.
Por que nós, gaúchos, ra"
dícados em Jaraguá do
Sul e arredores, não po
demos montar e zelar pe
lo nosso futuro patrlmô.
nio? - :E: pela época que
estamos vivendo, um so

nho que, com a cólabo
ração de iodos, pode se

tornar realidade.
Solicito eos gaúchos

radicados aqui que en

trem em contato com

com Sr. Raul Hexsei pe
los fones 72-1102, 72-1880
e 72-1355 {Artama) ou

na Procópio Gomes de
Oliveira 859 (�tns.-de-se-l
mana). Deixem o nome

e endereço que serão

procurados e informàdos
de nosso primeiro en

contro onde, acredito,
tomaremos decisões pa
ra determínarmos por
que estamos tão longe
dos nossos mais chega
dos, mesmo que, dentro
de outro Estado nos sen

timos bem e, em ca

sa.

As tradições ultrapas
sam fronteiras. Aguardo
o contato de todos. As
sim poderemos unir maís.
nossas tradições.

(Raul Hexsel] .

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR, SCHWEJ1'ZER

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

Rua Joinvllle, ne} 1.118 (em frente ao Supermercado Breitbaupt)
Fone 12 .3268 - JaraRuá do Sul Santa Catarina

FuRGÖES CARGA SECA, ISOTERMICOS, FRIGORlFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3, EIXOS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi, 113· - Fone 72-1017

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

li

o carro _, comprado BO mUldo cOlquisla ,� 2� lugar BD Bras" e pede passagem.
'

fORO
'

ESCORT. 10 .,511 unidâdes compradas em 88 .

��lr
e 72.2614

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CUl estadual elege nova direção e deline seu plano de. trabalho
''tendo COrno finalidade
central a ()rganização e

fortalecimento da CUT.
foi realizado nos dias 10
e 11 de dezembro. em

Chapecó, o 3.9 Congres
so Estadl!lal da Central
Única de Trabalhadores,
que reuniu 350 delega
dos, representantes de
cinquenta entidades fi
liadas de toda Santa Ga
tarina. Os delegados fi
zeram um halaDiço poli
tico e organizativo da
CUT a nível estadual,
nacional e internacional.
Foi' aprovado um plano
de trabalho e através do
voto foi eleita a nova

direção da CUT para os

três próximos anos e o

novo presidente é Jneír
Míttmann, ex-presidente
da eUTfOeste e, da re

gião Vale/Norte, conta
Com os nomes de Cle
mente Mannes, como se

cretário de Formaçêo
Política e Elidia Tríde
palli, como secretéría de
políticas Sociais.
Todos são integrantes

'da direção executiva es

tadual, que é composta
de onze membros. A re

gião de Jaragué do Sul,
além de Clemente Man
nes, está representada ne

direção estadual com
Luiz dos Santos (traba
lhador n\:1 construção e

mobiliãrio}, Antonio .0-
dorizzí Neto (trabalha
dor metalúrgico) e Ingo
Keiser (diretor do Sindi
cato da Constr11ição e do
Mobiliário de Jaraguä
do Sul).
Segundo relatou ele-

'mente Mannes, no plano
imediato de ll.ifas- três
pontos foram destacados:
luta centra o arrocho sa

larial e pela implantação
do reajuste mensal de
salário, de acordo com

os índices do DIEl.ESE;
unificação d'as 'lutas em

curso e, atuação junto a

Constituinte Estadual,
buscando garantir a par
ticipação popular e os

direitos idos
'

trabalhado
res.

E no plano \ de lutas,
geral, a CUT deliberou a

tuar nas: defesa dos di
reitos sindicais, politicas

sociais. questões do cam

po e, ainda, na reposi
ção imediata das perdes
salariais, 40 horas sema-

LelD'brele ao Preleilo
Repercutiram f\1vorávelmente as idéias expos
tas pelo prefeito municipal em recente reunião
com as classes produtoras da cidade.
Uma delas se destaca entre as demais, que é

o da construção do edif�cio da nova prefeitura, '

nos fundos do atual prédio, que seria transtor
mado em museu.

De lembrar ao novo prefeito para um detalhe,
que parece d� fundamental importância na ela

boração do projeto daquela importante obra"
Referimo-nos à largura da Rua 18, (Quintino
Bocaíuva), qUe deveria ter, no mínimo, a largura
correspondente ao da Praça, Angelo Píazera,

que representa o Marco Zero da cidade e é uma

das vias públicas do "miolo" da urbe de grande
utilidade, enquanto existir a passagem dó nível
da estrada de ferro a cortar a cidade, no sentido
oeste-leste.
O tráfego de veículos até o final do século e

início do próximo, diante dss construções e

xistentes, de ligação da 'Rua 2 (Mal. Deodoro) â
Rua 19 (Renoldo Rau) é a única em condições
de atender à demanda, para desobstruir as vias

públicas tomadas de viaturas.
Aliás, em outras épocas." outros admínístrado
res, já demonstrararn preocupação com o espaço
das ruas centrais da cidade.
Mais recentemente, naquela região, 'a munici

palidade tomou medidas quando da construção
do Edifício Minnar, na esquina da .ruá 2 com

a Rua 61 (Exped. Antonio Carlos Ferreira),
quando o prédio teve ,que recuar ao atual ali
nhamento, para permitir tráfego que, contudo,
ainda não é ° ideal para quem precisa alcançar
o bairro de Nova Brasília.
No passado, por Um cochilo, não se obedeceu
um certo tempo no arruamento daquela região
que hoje já sofre de deficiências na circulação
e estacionamento de veículos. I

� Certamente o alargamento itão' prejudicará o

planejamento, mesmo qUe custe maís um andar
na edificação, que so pode beneficiar-se com

a medida. Pelo atendimento da sugestão, a ci-

dade agradeceI
.

Ora. Schei'la M. N. Henriques Anjo
DOItOLoGIA .

CLlNICA
II

I: Tratamento de dores crônicas (dores
do "Cäncer"', lombalgias, enxaquecas ... I.

.

acupuntura aplicada a dor.
II

Rua CeI. Pro côpío Gomes 285 - Fone 72 - 2500

Jaraguá do Sul --Santa Catarina
-

naís, estabilidade, refor
ma agrária sob controle
dos trabalhadores, con

trato coletivo nacional
mente articulado, unifí:
calção das datas-base, li
berdade e autonomia sín-

dícel. não pagamento da
divida externa e rom

pimento dos acordos cl
o FMI, centra a prívatí
zação e em defesa dos
serviços públicos, entre
outras lutas.

Walter Luiz Ribeirl II

li
I'

II Alexandre Dellagiustina Barbosa I,

li
II
liADVOGADOS

Rua João Marcatto n<? 13, 2<? andar - sal& 206,
Fone 72-2875' _ Edifício Domingos Ch.odiní
Jaraguá dO Sul-SC_

II
Defenda o seu patrimônio contra sinistro"s, pre-
venindo-se. Estamos as suas ordensl

Ex í í

n b r é s'
Comêrcín e recarga de extintores em geral

Rua Joinville n.? 2.176 - Fone 72-1826

Jaraguá do Sul/SC.

ESCRITÚRIO runtmco

José Alberto Barbosa
ADVOGJ\DO

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

Fone 72.1869 .; Jaraguá dO Sul

I'

FISIOMED
Fisioterapia e Reabili tação Médica. Ltda-

Atendimento especializado em recupeI\:1ção
de fraturas, paralisias, reumatismo, problemas de
coluna, doenças néurológicas,· asma e bronquite.
CONVENIOS. Unimed. Banco do, Brasil, Caixa
Econômica, lp'esc, Inamps e Acidente de Traba

lho,
CORPO CLíNICO: Dra- Rita. - Fisioterapêuta,
Dra; Joice - Físíoterapêuta, Dr. Francisco
Médico Písiatra .

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen s/n<!, anexo ao

Hospital São José - Fone 12-1871 - Jaraguá do

Sul-SC.
..

II
li

Novo telefone:

72-3154'
IIERVficII.

::.�

Jciraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Deutsche »Ecke«

LEITWORT:' "WIR SCHREIBEN EIN VENIG'
. IN

DEUTSCH, DAMIT DIE ERERBTE MUTTERSPRA·
eHE NIGHT IN VERGESSENHEIT GERAET!"

Die Redaktion,
x-x-x-x-x-x-x-�x

DER ERSTE STAND
Wenn niemals mehr der Bauer saet,
Wenn keiner hinterm Pfluge geht,
Wenn nicht beackert wird das Feld,

Verhungert waer schon alle Welt.
Dann gaeb es nicht mehr Bier und Wein,
Dann gaeb es keine Wurst vom Schwein,
Auch keine Feijoada meht,
Die Vorratskammern blieben leer.

An Kaffee fehlte es sogar,
Der Zucker waere aeusserst rar,

,

Es gaeb kein Brot mehr, kein Gebaeck,
Selbst Torten, Kuchen blieben weg.

Es bliebe ungedeckt der Tisch,
Es gaebe hoechstens Wild und Fisch,
Kartoffeln gaeb es nicht und Reis,
Zum Nachtisch gaeb's kein Erdbeereis.

Es gaeb nicht Leinwand, noch Kattun,
Zur Nacht, musst unbedeckt du ruh'n.
Auch gaeb's kein einz'ges woll'nes Kleid,
Wie kommst du durch die kalte Zeit?

Nun mach dir deínan Vers darauf,
Vielleicht geht dir ein Licht dann auf,
VI/eswegen man den Bauernstand
Den ersten nennt im ganzen Land.

Rudolf HIrschfeld - S. Paulo

Curiosidades com nomes políticos
De ontem, de hoje, de amanhã ... (1) ,

Eu faço tijolos e o Adhepiar de barros
Eu gosto de música e o Jânío quadros
Eu sou de briga e o Poríírío da paz
Eu gosto de laranja e o Negrão de lima
'Pedro Ivo viajou e o Casildo se maldaner
José é Ríbamar, mas preferiu ser "Sir" Ney
Eauer corta flores e Raulino osskamp
Um é Gaspar da rosa, o outro Lírio roSSO

O Andríno via as coisas pretas e o :Ê:nio branco
Quando nasceu? Wittich, freitag, Afif domingos
A pele dá o couro e o Ministro Oscar corrêa
A 12a. Gincana pescou peixe. O Luis InáCio lula
A República com Plano Verão. A Câmara cl Ade
mar wínter
O Balduino (Badu) jQga carta.' Almiro Farias, peca
O prefeito Ivo Konell e seu vice Duwe
O José é boaventura e o Mário schumacher
Um é João de cruz e o outro é d'ávila
Alexandre Moral Piazera riu do Santolín de
Oliveira
O Antonio Mahfud soltou o Raul Zapellini
Ademir Klein, Décio Píazera
Baué, Fogaça, Sávi� e, o Clemente Mannes
Arnoldo Keiser, vereador, se Kaiser seria ímpe-
rador,

Evi Sinsval

Agradecimento
i\.grídeç� a Santa Clara. pela graça 'alcançada.
(Ilze).

_., I

OpiBião
lém disso, a sexualidade,
humanti tem uma dimen
são dialógica
A abertura ao "tu" en

quanto ser sexuado é
uma aventura, uma. das
grandes aventuras huma
nas. A \ltração dos se�

xos brota dos estratos
maís profundes do sé
humano. É grito 'surdo,
caótico. Mas essa cha
mada tema-se voz, tor
na-se <ÚáIQgo, torna-se
e, n c o n t r o de pes
soas, nas camadas supe
riores . do homem. So
mente este pode trans:
formar a atração sexual
em diálogo de pessoas,
em gesto' humano de a-

do leitor
AME f

"Camisinhas de onze varas" ,

·0.0 P. Osnildo Carlos instituições, como \1 Ií
Klann, 'scj recebemos ex- greja Católica e as Con-
.tênsa carta sobre o assun- gregações relígíosaj, que,
'to, que será publicada ao 10ngQ de tantos sé-
nesta e n'outras edições: culos, prestam relevan-
"Prezado Senhor: Mes- tes serviços em todos os

mo com atraso, síntome setores da vida huma-
no dever de lhe escrever, na.

.

para repudiar veemen- 2.9 O artigo do Sr , Se-
temente o conteúdo do bastião B. de Albuquer
artigo "Camisinhas de que revela pobreza do
onze varas" de Sel1astião autor em relação, ao co-
B. de Albuquerque, pu- nhecimento da sexualida-
blicado no CORREIO DO de humana. Pelo que
POVO de 23. 12. 1988, n.? posso deduzir de suas
,3.519. I afirmações, ele reduz a

Diante de tantas afirma- sexualidade humana à
ções gratuitas e mentire- genWalidade, ao ato se-
sas, minha conscíencía xual. Ora, isso até os
de cídadãc e de cristão animais praticam bem;
não pode ficar calada e nem é preciso ser íntelí-
se omitir. gente. O fato de não
Considero um gesto mui- praticar o sexo não sig-
to infeliz a publicação nifíca desconhecer a se"
desse artigo em seu jor xualidade; e, ao centrá-
nal. justamente às vés- rio, praticar o sexo, íp-
peras da grande festa So facto, não dá foros
de Natal. de perito na matéria. O
Permita-me, Sr. Diretor, Sr. Sebasti,ã'o. B. de AI-
fazer algumas considera- buquerqus pode ser mui
ções em torno do artigo -to entendido na prática
em pauta, para mostrar do ato sexual, como qual
que meu repúdio não é quer animal; mas certa
gratuíto . mente ignora o sentido
1.9 Em primeiro lugar, profundo da sexualidade
devo, esclarecer que não humana
SQU advogado do viga- POr isso, gostaria de lern-
rio de Joaçaba; em mes- brar ao ilustre articulista
mo o conheço. Mas \is a-que além dessa instância
firma;ções e acusações do biológica, a sexualidade
artigo não atingem so- humana possui uma ins-
mente uma pessoa: fe- tância psicológica, que
rem todos qúantos se é decisiva no processo (continua na próxima
prezam e têm um miní- de amadurecimento da semana)
mo de bom senso e res- pessoa humana. Ela é
peitabilidade; acusam a- fosca construtiva e her-
leivosamente pessoas e menêutica do "eu", A-

mor.

Ora, Q que o Sr. Sebas
tião ' B. de Albucuerqua
está defendendo, ou por
ignorância OU por má
vontade, é apenas esse
grito do sexo que nasce
do ser biológico; grito
qUe existe também nos
animais. O que ele está
defend�ndo é apenas o
ato sexual, apenas o ani
malesco qUe existe em
nós, apenas o prazer sem
alteridt!.de, Um prazer a
nárquico, bestial, anti
social. Quando o outro
no relacionamento sexual
é apenas objeto de pra
zer, de "aventuras" es
porádicas, o comporta
mento não é diálogo, não
é "h ".

umano , e apenas a-
nimal; é egoísmo".

América Latina Companhia de Seguran
Fundada em 1887

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

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

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

'uidoSu'
e©Wes,umlfDr'lIMiJ

'_

o respeitomútuo é o caminho do entendimento e da busca de conquistas comuns.
Vamos construir e preservar a nossa Jaraguá do Sul, maís humana e acolhedora.
A Weg. tem ot�Jho �o desempenhq d� �us colabor�d�res e do trab�o da gente ordeira de
Jaraguá do'�Uli'Por 18S0 ajuda.hospitais, creches, entidades fílantrõpícas, colaborando para
que a cidade mantenha suas tra'diçõ<:s:

'

..

,

l'o,
-_.,.

WEG E SEUSCOl' rJORADORES'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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E HORA DE BRILHAR

Lanznaster
Jóias. relógios, alianças �

presentes finos é com a nove

LANZNASTER
Marechal Deodoro. 391 _ Jaraguá do Sul.

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

As melhores pedras naturals para sua casa.

Pedras p/písos, piscinas, paredes e

revestimento em geral.
Rua Ottokar Doerffel, 1.951 - Trevo BR-l0l

Fone 22-8956 - Joinville.

SUBA NA HONDA.

CONCESSIONÁRIA HONDA DA kEGIÃO. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSISTBNCIA TeCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI

MOTOS'E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua Adélla Fischer, �39 (Rodovia BR:�280)

.

Fone 72-2999. _ Jaraguá do SUl
:-
SC.

CORREIO DO 'POVO
Fundação: 10 de Maio' de 1919

CGC 84.436.591/0001-34
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel

Jorn, Prof. DRT-SC n.9 729 e Dir. Empresa
Jornalística n.? 20. Membro Efetivo do Inst.
Histórico e Geográfico de SC. Redator: Flávio
José Brugnago - ORT/SC n.? 214. Repórter:
Yvonne A. S. Gonçalves - DRT/SC n,? 219.

Redação. Admínístração e Publicidade: Rua
Cel. Procópio Gomes de Oliveira n.? 290

.

Caixa Postal 19 - Telefone (0413) 12-0091 -

8!}.250 - Jaraguá do Sul Santa Catarina.
Impresso nas oficinas da Organização Contábil

uA Comercial" S/C Uda.

Número avulso NCz$ 0,20

Número atrasado NCz$ 0,30
. Assinatura semestral local NCz$ 3,00
Assinatura anual local NCz$ 5,00

Assinatura .anual outras cidades ' .. NCz$ 6-50

R�presentantes creden�iados: �ruvê Veí�. C_o
munícação (Fpolís). 'Tabula Velc. C0!llumcaçao
(S .. pàulo), Propal Prop. Representaçoes (P. A

legre) •

ASSOCIADO A AD.lOR'I/SC E ABRAJORI
_,

t>

Os ar.tigos assinados não refletem a \i6P.o
do semanário. As cartas devem ser légivet:
com assinatura; nome, endereço, telefone f!o n·

da Cécl de Identidade. A publicação depende
do: critério da redação, que se reserva o direito
de l'e$umi-Ias e a matéria não publicada não se-

r' devolvida.
.

.
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"A- HfstórIa de Il� .ea�-llIo. pode ftcar 86 Da saudade".
O -Passado s6 é importante, se o seu te....po foi bem eDl»repdo.

l�ONFIRA A HISYf()RIA ... Bario de. ltapocu

•. HÁ 70 ANOS
- Em 1919. ainda em continuação

ao que registra p diretor geral do
Departamento �tadual de Estatísti
ca•.em 1941, sobre interesse na

posse dos terrenos de Jareguâ. em
1880, recebia Jourdan um ofício da
Municipalidade de Paraty, que o

elogiava como oolonízedor- Já em

188:)', o proprietário da colônia pe
dia ao governo a revogação do de
creto' de 11 de abril, que mandava
anexar Jaragué a Joinville. A peti
ção contava com a assinatura de pes:
.soas, que queriam. pertencer a Pa
l\lty. A luta' pela posse de Jaraguá
ia acesa entre Joinville e Paraty. a

legando Joínvílle que não havia es
trada 'que ligasse Jaraguá a Paraty.
enquanto que Jaraguá já se encon
trava ligada a Joínvílle. Havendo
dualídads de mando, procurou o go
verno por uma outra saída, qual se
ja, a anexação de .Jaraguá à Barra
Velha, para criar um município índe
pendente com o nome de GLORIA.
Houve peblescíto, E abaíxo assinados.
Um assinado por Roberto Buehler e

Jorge Czerniwicz e outro, assinado
por Victor Rosenberg, João Buts
chardt e José Koch e mais 231 assí
naturas, estes querendo continuar
pertencendo à Joinvílle, que S.Ó se
deu em 22 de julho de 1898.

.
.. HA 40 ANOS ""1
- Em 1949. uma comissão de o

ficiaís do ExérCito encontrava-se
há alguns dias em Jaraguá. tratando
do embarque dos conscritos destina
dos a la. Região Milifar. Chefiando
essa comissao, o Capit;ã:o Leonidas
Brasileiro do Amaral, já conhecido

· da população local, pois igual mís
são executava em anos anteriores, fa
zia-se acompanhar dos tenentes Ma
noel Carvalho Lopes e Jarbas Ataíde
Lopes. O embarque de cerca de 1.200
rapazes desta região, estava sendo
feíto normalmente, não se registran
do qualquer acidento nos transportes.
Eram os jovens que gozavam de mui
tQ boa reputação e passavam a inte
grar a PE !--- Polícia Especial do Bxér
cito, muito respeitada nos maíores
centros. Conta-se que o Gal. Dutra,
Presidente da República, tomando co

nhecimento' d'd seleção desses jovens,
aqui no Sul do País, quts experímenter,
no Palácio, um jovem que dava
guarda, Recebera ordens de que não
deveria entrar ninguém. Ninguéml
Eis que, chega o Gal. Presidente e

quer entrar e é barrado. - "Então,
não me conhece? Eu, sou o Presiden
te chi República!" .Deixe�me entrarl
- Não posso, - disse o recruta, que
.empunhava a arma. Só si receber no
.ve ordem! O Presidente teria se re
tirado do local e foi -cumprímenta- o·

comandante do grupo' da pE, dizendo
que, agora, est-ava segl,lIO de que po
deria dormir sossegado. Verdade ou
Mentira? Os catarinas fizeram histó';
ria na vida militar do País.
• •. HÁ 30 ANOS
�""".-""""""

Em 1959, o ano em de renova

ção do leglslatívo [araguaense e Al
varo Severino Piazera, ßecretário do
Diretório Municipal da Uníão De
mocrática Nacional. convocava, de
ord�m do presidente, OS membros
do díretórío .e os vereadores eleitos.
pare uma reunião extraordínéría pa
ra deliberar sobre assuntos partidá
rios. Era o tempo do PSD e da UDN.
- O Ver. José Pasqualini 'apresen

tava requerimento. no sentido de
serem aumentados os subsídios e a

verba de representação do Prefeito
Municipal pera 6 e 2 mil cruzeíros.

respectivamente, que era encaminhado
à Comissão de Finanças para as

apreciações.
- A cidade comentava a renova

ção completa por· que passou o anti

go Bar e Restaurente São Jorge, na

Av. Mal. Deodoro, de propriedade de
Adolfo L. Fiedler, conhecido, então,
como Bar e Restaurarite Piambreria
"Puli", que oferecia diariamente
carne de porco, cabrito. orelha, . fiam
bres em geral, galinha, marreco com

ou sem recheio à vontade do freguês
... HA 20 ANOS
- Em 1969, os vereadores de Jara

guá do Sul pertenciam a um SÓ par
tido: ARENA Na forma regimental
deu-se a eleição da nova Mesa, que
SÓ aconteceu depois de uma reunião
em conjunto com o prefeito Victor
Bauer, no Resíaurente Alvorada;
contudo, não houve unanimidade, e

legendose Presidente o Ver. Octací
lia Ramos Com 8 votos, 1 para João

.

Lúcio e um em branco. Assim tem
bém aconteceu, em reieção aos de
maís cargos: Vice-Presidente Bims
Cerherd Mayer; lÇ Secretárío Sigolf
Schuenke e 29 Secretário, Orlando
Bernardino

.

da Silva. Após a eleição
e posse, usava da palavra o novo .

. presidente, agradecendo a confiança,
com afirmativa" de que haveria ue
honrar as tradições Iegíslatívas, tal
como no passado foram honradas
.pelos presidentes Eugênio Victor
Schmöckel e João Lúcio da Costa.
..• HÁ 10 ANOS
f-- Em 1979, Aurea Müller Grub

ba comunicava à Comarca de Jaragué
do Sul, ter sido designada p�lo Dr.
Juiz de Direito da Comarca e haver
assumido em 22.01.1979, o Tabelio
nato de Notas, e Ofício de registro de
Protestos, em virtude da aposenta
doria do titula.r, .atendendo à RUH
Artur Müller, nesta' cidade.

_

- Antonio José Gonçalves era

.
eleito o novo presidento do Grêmio
Esportivo Juventus, para o biênio
79/80, t�n9?_ ,ÇOQlO Více-Presídente ()

jovem qesl�tj�a Vítqr Emmendoer-
fer Fillía.�;li-! ...lh"'�!· ,

pf câítÍllrtt Munici.pal elegia a

nova Mesa: 'Pré�.' Heinz .Bartel: Vice
Alido Pavanel10; 19 ;Seer. Arnoldo
Schultz e 29 Sécr. Ivo· .Baehr, com R
votds dos 13 de que se; . compunl,i'l a

Câmara. ' As COIIl;1ssões, eram preen
chidas apenas pela ARE!' iA,

.

s:ündo
do plenário OS int�!grantes do MDB.

---Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Poslo de IVéndas ZMarcatto
Chapéus, bonés, Vlsell'iIS, ......_; aIlorts,

�rmudas. � �das.,
Em 'frente à fábrica, - Amplo estacionamento.

V:ivê�cla Hospítalar
-v- o (IM) PACIENTE'

-

DO" '113
Logo depois do almoço acreditando ,nas maio-
chego na portaria do res tolices... (Dados co-

Hospital Evangélico, de- lhidos no caderno 35 de
pois de errar o caminho "Vozes em defesa da Fé,
por diversas, vezes. Pa" de . Frei Boaventura'",
'ra que� já morou' 22 Como fico no meio do
anos na "Cidade Sorriso" caminho -

nem tanto à
é um verdadeiro vexa- terra nem tanto ao mar
me. Quarenta outros me -, acrescento às que.

separam dela, físícamen- ela já conhece maís aI"
te.' Internamento por eon" gumas em que o número
te. INAMPS, neca de pe- 13 costuma ser uma
tíberibal Como recém constante na minha vida:
operado não consigo ca- nasci no dia 2 de novem
minhar e me acomodam bro de 1921, isto é, 2 mais
numa cadeira de Todas 11 igual ci 13; nescí em

que um enfermeiro con: 1921, somando igual a

duz por vários corredo- 13; no dia 13 de junho
res até parar na porta de 1930 perdi 3 dedos
de um elevador, por onde da mão esquerda, num
sou conduzido ao '89 ando acidente, o dia foi 1::" e

Novamente ando pelo a soma do ano, 13; num
corredor até parar no dia 13 de junho de 1948
de n? 813. Nisso chega a vim acertar um contrato
Brunhilds, a Yvonne e o com Artur Müller; num

Geninho, C\1rregando a dia 13 de julho/dê vinha
bagagem e começa a o- daíínitivamsnte para Ja
peração desmonte, o en' ragué: 'd ata de diploma
fermeiro e o Genínho í�ão como o primeiro Vi
me levando para a cama.: ce prefeito foi lavrada
Passo os olhos ligeira- no dia l? de dezembro
mente pelo apartamento. -

um maís doze igual 13;
Simpatizo' com ele e num dia 13:12.1985 aca

manifesto essa inclina- bei eleito diretor admí-
ção para a mulher. nístrativo e fiinanceiro
Ela estranha e' 'diz: da Bescor; no dia 02.11."
- Já viste? 813! 1988 completei 67 anos,
'- Já. Já' v'í e' tenho a Seis maís sete igual 13.

'impressão de que me A soma do dia 02 maís
vou dar bem! 11 mais 1988 igual 39, ou
Volto � contar pra 'ela seja .3, x B; a colangeo-
o que o 13 significa na grafia no Hospital das
minha vida. Não que eu Clínicas de Curitiba,
tenha 'alguma coisa' com' terminou às 13 horas. É
a, numerologia qus estu muito treze parta um po
da a significação' oculta' bre marquês! Ah! Ia es"

dos números e da ínflu- quecendo: nome de Eu
ência deles no caráter e: gênio tem 7 letras e o

no destino das pessoas. Victor, 6, somando 13.
Lembro até o que escre- Vamos ficar aqui antes
veu há 15 anos o P. Ed: que o Edvino me repre-
vino Augusto Friedrichs, enda pela minha pouca
S. J., em seu - O MEDO fé.
DO NnMERO 13 -

que Jnstalad-, no 813, inicia"
saiu .no "Correio do Po- se um movimento de
vo", de 23,06.73, em que pessoas 'ao meti redor
ele aborda aspectos de com uma precisão cro-

crendices e qus "por in- nométrica
.

ímpressío-
crível que pareça é enor: nante. Uma enfermeira
'me o número de gente entra: para tirar uma

qUe vai atrás dessas im- dose de sangue que será
becilidades" e que "a novamente

• examinado,
Sagrada Escritura já co- Em seguida

'

comparece
menta o fato de que não o enfe�meiro, que depois
acaba o número de to venho Ia saber se chama
los", assim como "os Darci Oliveira de Borba,'

i
que senezam 'a 'crer nas 54, casado, católico/ es-

,

.

verdades da fé, acabam pirita, sem formação a-

i<\'''t\..,.t , "i

cadêmíca em enferma

gem, nascido em Ouaraí
RS, 26 ãnos de Exército
e 10 .de MEC, que me

põe fora d!'a cama e a

poiado nele caminho
com dificuldade .pelo
corredor até O local onde
faço uma ecografia com

um médico que nem fa-
10u comigo. Volto ao
813, carregando a minha
'g�rrÇl}finna" que recolhe
um líquido escuro. Re
torno para a cáma. A-

.

pesar do otimismo, dei
xo correr as coisas para
ver no que vai dar.
Nem bem estou deitado
entra o dr Sérgio Bren
ner o médico a quem
fora recomendado- Vem
'acompanhado de dois
outros jovens, que apre
senta como médicos au

xiliares. Me examinam
e acertam um exame ra

diológico. Numa maca

vi\ijo pelo corredor, de
elevador e acabo numa

das salas onde se movi
mentam médicos enfer
meiros, e enfermeiras num

ambiente descontraí-
.

do. Apenas eu estou

tenso. Os dois jovens
médicos me aprontam
para fazer as chapas:
mas que só acontece
COm a chegada do dr.
Brenner. As impressões
que eles trocam me dei
xam deduzir que não en
centraram o que espe
ravam encontrar, 'o que
me tranqüiliza-
Volto para o 813 onde
já me espera o jantar.
Depois as visitas da
mamãe, da M�rta, do

Foringa. meu cunhado,
da Edil, à cunhada. viú
va de Evaldo e do Júnior.
Ficam até a hora d!'a des
pedida.

IITERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis' Ltda.

(continua)

R. Jóão Píccolí, 10-4 - fone 12"'2111 - Jaraguá do Sul

_ eRBeI 6-43-J!
"

.

..

IMÓVEIS A VENDA

.1 casa em alvenaria, cf 160m2, rua Equador

. 1 casa em alvenaria, 250m2, rua Campo Ale�re
• 1 casa emalvenaria, 95m2, no Rio Molha
.1 terreno cl 5.184m2, px, Móveis Spézia
.1 terreno na BR·280, 10000m2, px. Weg Ouímíca,

Vendo Barraca
Vendo barraca Pam

pa sem uso- azul.. pa
ra 5 pessoas, cf2, com
partimentos.. ' Tratar \

na RUa Cel- Procópio
Gomes 480 casa

60, a qualquer hora.

oPPU'S VíDEO
CLUBE E LOCADORA

"

LANÇAMENTOS DA SEMANA

Deputado Erótico -;- Comédia

Herôí das Ruas - Aventura
Marvin e Tige - Drama

Herança Maldita -- Suspense
Barracuda - Suspense
Prisioneiro Sem Nome Cela Sem Número -

Drama
007 Viva e Deixá Morrer - Aventura
Punhos de Tigl'e - Aventura

Campeonato Mundial de Marcas' 1987
'Esportes

' ,

Campeonato Mundial de Velocidade 500cc
- Esportes'

.

Campeonato Mundial de Rally 1987 - Es
portes
O Declínio do Império Americano - Ço-
média

.

O Amor não. tem Sexo - Drama'.

Frankenstein - Terror
..

. "OPP,U'S Vídeomanía Sem Pírataría ..

..... ._�,.".l.l _
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Cuarallirill -vai criar a DME 11'1811 planos de incre.enlar o esporte
dlf:undir modalidades
pouco praticadas em

Cuaramírím, como han
debol, tênis' de mesa, 'VO

libol e eventualmente o

basquetebol.
Da mesma Iorma.. bus

cando a integllljção, a

realização de torneios
de futebol no interior e

incentivo as socíedades
de tiro-rei, _parÇi qua pos
sam preservar a tradição.
Neste aspecto, o Secre
tário de Esportes preten
de gestíonar recursos

junto aos órgãos estadu
ais pl a melhoria dos es

tendes, compra de armas

de competição e peque
nos reparos nas sedes.

des desportivas será fei
ta pela juventude guara
mírense. segundo pro
messa de campanha do

prefeito Antonio . Zim

mermann, revelou o se

cretário Nilson Bylaardt.
adiantando que futura
mente o município deve
criar a Fundação Munící-

do os valores surgidos
nas escolinhas que serão
criadas; com a contrata
jção do professor. que
dará expediente integral.
Está em estudos a co

brança de unta texa para
a utilização dos equipa
mentos do Centro Espor
tivo Municipal, integrado
pelo Ginásio de Esportes
RUdolfo Jahn e o E'stádio
JOão Buttschardt, uma

. \.
.

vez que a manutenção
onera demasiadamente
os cofres

.

públicos.' É
pensamento ainda a ven

da de espaços publícitâ
rios à empresas da região
qua seriam colocados na

parte inferior dos alam
brados. "Isto tUdo são
planos que colocaremos
em prática a medida do
possível, pois o esporte
guaramirense precisa ser

reestruturado e incenti
vado' cabendo ao poder
público dar a iniciativa",
disse o· Secretänn de Es
portes Nilson Bylaardt.

pal de Esportes.
Bylaardt adiantou al

guns planos de adminis

tração na área, como a

contratação de Um pro
íessor de educação físi
ca, para iniciar um tra

balho da base. íncentí:
vendo sobremodo a par
tir da idade escolar. E

Xiste também disposição
de dar continuidade ao

campeonato varzeano.

ao municipal de futebol
de salão e de bocha e

. A Comissão Municipal
de ' :msportes de Guara
mirim .

terá <.a sua estru
tura alterada, passando
pl Divisão Municipal de

Esportes, vinculada à
Secretaria da Saúde,
Bem-Estar Social, Espor
te" Cultura e Turismo.
A condU:çãö das ativida-

fluriani é presidente do. Paraná
A Sociedade Sport

Club Paraná, em assem

bléia realizada domin
go, dia 29, elegeu . por

.

maioria absoluta o des

portista Paulo Ademir
Florianí para a presidên
cia, para o exercicio

1989/90. Como presiden
te de honra foi eleito
Bertoldo Nagel, vice

presidente Hilário Schio
chet, secretários Flávío
ßogo e Sérgio Floríaní,
tesoureiros Sandro Flo-

ríaní e Volnei Silveira;
diretores de Patrimônio
- Deonildo Píovesan. Ve

nério Schiochet e Má
rio Floriani; diretores
sociais - Osmaír Gadot
ti e Jair Alquíni: direto
res esportivos - Lídío
Schiochet e

-

Jldomar Flo
ríaní: Conselho Fiscal:
Ângelo Lunelli, Verde
mar Cattoní e João Ma
fra; suplentes - Artur
Plonaní. Antonio Schío
chet e Elói Floriani.

Clubes �enoYam

direções
Toma passe no dia

15 de março. a nova di
retoria da SER Floresta,
d·a Estrada Ano Bom, de

Corupá. O presidente
Valdino Tecilla foi ree

leito e nos demals car

gos estão: vice-presi
dente Aldo Gaedke, se

cretários Adolfo Lange'
e Adernar Dom, tesourei
ros Luís Silvinn Floria
ni e Pedro Paulo Dias e

diretor esportivo Carlos
Silva. Também o Malvi
ce, do Jaraguá Es 'iuerdo,
elegeu Milton Konell
como seu novo presiden
te, que substituí ti Oni
valdo Stahelin.

Guaramirim deve re-

tornar as disputas dos
J.QgOS Abertos. Possivel
mente não este ano, pela
falta de infra-estrutura,
como informou Nilson
Bylaardt, mas nos próxí
mos, existe esta perspec
tivas, quiçá aproveitan-( T®PICOSJ Canoagem em março no rio Itapocu'. o advogado Álvaro Henrinque Maia, de J�araguá

do Sul, tomou posse como vice-presidente da Fede

ração Catarínense de Ciclismo, exclusivamente para
o departamento de bicicross. O presidente da FCC é

o joinvilense João Carlos de Andrade. que quer

recuperar a imagem do ciclismo catarínenss a nível
estadual. O calendário do bicícross ainda depende
de alguns acertos para definir datas de algumas pro
vas e também seus locais.

· A prímeíra etapa do Campeonato Catarãnense
de vôo lívre, será realizada em Jaraguá do Sul,
de 21 a 23 de abril e duas outras acontecerão de 22

a 23 de julho e de 24 a 25 de novembro. O piloto Már
cio MUcke, presidente do .Jaraguá Clube de Vôo Li
vre, é o único que vem sendo patrocinado, pela Dal

celís- Ele realiza durante os Iínaís de sema

na VÔOs panorâmicos sobre
.

Balneário Camboriú,
"vendendo" o nome da empresa.

· Além de Márcio Milcke, o vôo livre é praticado
ainda por outros jaraguaenses, como Arí Pradi. os

irmãos Celestino e Flávio Klinskoski, Guido e Dou

glas Bretzks e ainda 0 Carlos. É um esporte que

desperta paixões e sonhos de ícaro, mesmo aos não

praticantes.
• O empresário Wilson "Bibe" Kohlbach, receberá

no dia 10 de março, o Troféu "O Jornaíeíro", como

Destaque Esportivo/88, promoção de A Noticia e

Antarctíca. A ifesta entra na sua vigéssima edição e

o. troféu que Bibe receberá em Brusque é merecedís:
síma, pelo apoio que vem dando ao esporte amador

de Jaraguä do Sul.
· Na próxima semana, o prefeito Ivo Konell e o

assessor de cultura, esporte e turismo, Balduino Rau

lino, reúnem-se com Bibe Kohlbach, para diSClJltir

acerca do patrocínio ,das mod\'l.lidades para 89, princi
palmente o voliboL A discusão poderá resultar em

novidades e existem expectativas para tanto.
· A equipe Lavaísca1 de Jaraguá do Sul, foi a

quinta colocada na 12a. Gincana Catarinense de Pes

ca de Arremesso, realizada. no final-de-semana, em

S. Francisco do Sul. Somou 245 pontos, fisgando
2.040 gramas de peixes. A vencedol1a foL�".r0,cas,
de S. ,José dos Campos, São Paulo. ','c�,.,n

· A Divisão Municipal de Esportes vai iníoar nas

próximas semanas, um Torneio InterbaiHos de Fute

;bol de Salão.. As informaçÕes poderão ser tomadas

TIac própria DME, com Raul Rodrigues.

Aconteceu esta semana,

um encontro 'preliminar
entre a Divisão Municipal
de f,'sportes, LOjas Hermes
Macedo e Clube' de Ca
noagem Kentucki, de Ja
raguá do Sul, pare dís
cutír a realização da
3a. 'Competição de
Caiaques. Canoas e Bate
ras, de caráter interesta
dual. O 'percurso será
de 24 quilômetros, pelo

rio Itapocu, com saída
de Corupá. aos fundos
do Restaurarite Gruta
Verde e chegad·a sob a

ponte Abdon Batista, em

Jaraguá do Sul.
Este ano, segundo os

organizadores, deverão
participar canoístes . de
todos os Estados dó Sul
e a data provável de re-

. 'alizado será 26 de
março OU 02 de abril.

Orlando Pamplona é
o vice-presidente. E;, a

Sociedade Esportiva João .

Pessoa, em assembléia
realizada domingo, dia
29 elegeu Adalberto
Frankowiack i(Pintor) o

seu presidente, cuja pos
se aconteceu dia 19, quar
ta-feira. A chapa da
situeíção, do ex-presi
dente Mário Zerbien. foi
derrotada.

198 9
100 ANOS DA REPúBUCA

70 ANOS DO "CORREIO DO POVO"

Caleftürio de· competições escolares está pronto
o calendário da divi

são de educação física
da 19a. Unidade de Co
orderração Regional de

Educação, prevê muitas
atividades para o eno,

Ele inicia COm encontros
com professores de edu
cação física de Jaraguá
do Sul, Guaramirim, Co
rupá, Massamnduba e

Schroeder, nos dias 14 e

15 de feveréiro, encon

tros estes .. que' se' repeti
rão praticamente durante

. todos os meses· Para o

dia 14 de março, curso

com professOres de la.
e 2a. séries de escolas
isoladas e dia 28 d\lque-
Ie mês, inscrições para
os IX Jogos . Escolares

Regionais-Juvenil, cu

jo congresso técnico está
marcado para 06 de
abril e realízacã-, de 14
a 16. Em mail) 'aconte
cerão os Jogos Escolares
de Santa Catarina.

try Escola, e �iia 28, ti

realização do V Festival
. de Ginástica Escolar.

As provas de Cross
Country estio .prevístas
para o dís 07 de outu
bro. E dii 1<? ele novem

bro, inscnç5es aos IX
legos Escol'dres Reg;o
r é.l1'rMirim, cu io' con-

15.'esso técni.co �ai aum
tE.cer no dia 09 € as com

pEtlções irão de 20 a 24
dE. novemàn. O· ealen
'�hio, no seu todo

. ()�
'el;n partes, podelá sofrer
aHeração, considürandJ
a indefinição da data de
realiZ'ação e idade para
os Jogos Escolares de

'-euptll-eJ -elUliS

Em junho, dia 6, iqs
cr�ções para IX Jogos
EscQlares-Infantil, cujO
congresso vai 'acontecer
no dia 15 e "l s comp�ti
ções de 26 a :0 daquele
mês. Para o mt' [" Q�:

agosto está. pro,�rdn...é,:cl..I.\l'
o VIII Festival do· Foi",
clare, jn<:lS dias 15 e 16 e,

dias 26 e 27, l'1i.�HlretiçL'eI;
de atletisrni1. Em setf'm
bro, dia 21, inscrições
paI·a o IV Cross-Conn-
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do ano passado, a exem
plo do Imposto de Trans
missão de Bens Imóveis
"Inter-Vivos", q/ entra.em
vígor a partir de março.
O ITBI é um imposto es

tadual, que passa para a

competência municipal.

'Is Inotações de Flá,io'osé .1" ·,UIIIII preços !IIs cllhustíveis I !arlir fe 21.
A partir de segunda-

- O ex-reitor da UFSC. Rodolfo Pinto. da Luz". 'feira, dia 6, os derivados
presidente OQ IPUF, da Capital. está preparando uI? de petróleo estarão cus-
trabalho visando a ordenação da sinalização da Cl-

tando 3% maís caros em
dade e espera lançar a "numerízação" de ruas e l�- Jaraguá do Sul, com a

gradouros dentro de 60 días. Em 1971/7�, .na _adml- entrada em vigor do Im-
nístração MayerlSchmöckel, qualquer solicítaçãi, ao

posto sobre a Venda a

Paço Munícípal (como hoje) obrigava a essa provi- Varejo de Combustíveis
dêncía . Corno se vê, estamos quase vinte anos na

Líquidos e Gasosos (IVV),
frente do "paraíso dos parasitas".,

.' que atingirá todos Os de-
- Somente após 5 de outubro, quando Ja de- rivados, à exceção do ó-

verá estar promulgada a nova Constrtutção do Esta-
Ieo diesel e do gás de

do as Câmaras de Vereadores darão ínícíe à elabü-
cozinha comercializadora�ãü das' novas leis ürgânicas dos munícípíos. É
em botijões de 13 qui-

O' que estabelece O' artígo 11 das Disposições Transí-
los. A Câmara aprovoutõrías, eo fixar O' prazo de seis meses para que os
o projeto em dezembro,

legislativos muníctpats dêem por concluido esse ím-
cuja lei fali, sancionada

portante trabalho ,

. ,e regulamentada.
- O Legíslativo Municipal abriu quartaIeíra, Os preços serão alte-

dia 19, o período ordinário de sessões desta Legís- rados na própria bom-
Iatura. Fui marcada pela estréi'd de oito novos vere-

ba, o que eleverá. em
adores em Jaraguä e pela eleição das Comissões Téc-

média, NCz$ 0,10 por lí-
nicas, umas puras (PMDB) é outras mistas. O PDS

tro de combustível. Em
E: o PFL já definiram as lideranças das ban�adas: Lu-

Jaraguá, são doze 'pastös
iz Zonta e José Gilberto Menel. O PMDB amda não

revendedores, que se a-

upontou o seu "líder"., bastecem de seis distri-
- O ex-prefeito de Jaragua do Sul, Durval

buídoras . O aumento de
Vasel. assumiu na tarde da última quínta-íeíra. dila

3% significaré uma re
2, em cerimônia realizada na Capital do Estado, a

ceita calculada entre
presídêncía da Codesc e da Bescor- outro [aragua- NCz$ 10 a 12 mil men-
ense que O' acompanha na diretoria .des�s órgã�s sais, que serão inseridos
estaduais é Aldo Ptazera. que assumiu a díretorta

na receita da Prefeitu-
admínístratíva e ,fjnanceira. Aldo era antes díretor

ra-
da Santa Catarina Turísmo,

_:_ A região mobiliza-Se pera a instal�ção ?-a
la. Junta do Trabalho em Jaragua do Sul. Ha um 'e�
volvímento de várias classes, mas o qUe causa espe
cie é que o Governo malmerite entra com ,alguns
minguados funcionários, e "o TRT/SC, na hstageI?
das "necessidades", aponta uma quantidade de mo

veis, equipamentos e materiais de expediente, que
são no mínimo uma piada. Assim é fácil.

- O ex·prefe!to Victor Bauer foi ao gabinete
do prefeito Ivo Konell. esta semana. Como padrinho
e afilhado, trataram-se cordialmente, apesar da lem

branca dos recentes "arranca-rabos" das eleições. A
instalação dá antena da FM junto as repetidoras le

vou Bauer a KoneU, para revogar o decreto proí'
bítívo. A emissora FM tem prazo para instalação a,-

té meados de 1990.
'

,

,

- O deputado Paulo Bauer poderá ser o tutu-

ro líder da bancada do PDS na Assembléia Legisle
tiva , O' nome de Paulinho tem maís Ionça e apoio
dentro da bancada, especialmente depois' do traba
lho desenvolvido na Cp! que investigou \:l adultera
ção de um projete-de-lei pela Casa Civil, PO:' ele

presidida com destaque. Bauer como Duwe, sao re

latores .de comissões junto a ABC.
- Pais rico e sem problemas como nosso. on

de tudo corre a mil, O' assuntO', de Norte a Sul é um

só: o carnaval. Fecham·se as repartições públicas e

bancos, qUe SÓ reabrirão na ressaca da quarta-feim
de einzas, no período da tarde. Não bastasse a cri

se de müralidade que ,assomá o Brasil, falta-Ihe se

riedade. Pode haver cümemüraçãü, mas não com

tanta dose de exagerO'.
'

,

- Muito oportuna a colocação do prefeito An-

tonio Zimmermann, de Guaramirim, durante a as

semblé:�a da Amvali, em Schroeder, para que os mu

nicípios do Vale do Itapocu, em, co_njunto, d�senvo�
vessem uma' I�ãöe ",dItada a protet;:ao do melO-ambI

ente. De fatô,:; uni: \r�balho conjunto traria, muitos
resultados prâtícos;" que o meio-tambiente esta a me

recer, enquanto ainda há tempo.

CAFBSASSB
Energia com gostol de café.

ACEl divulga
Fei'ras de 89
A Assessoria de Cul

tura, Esporte e Turis
mo da Prefeitura Muni
cipal de Jaraguá do Sul,
já elaborou todo o ca

lendário das Feiras de
Arte e Artesanato deste
ano, que iniciam-se em

março. Como inovação,
além das Feil:as tradícío
nais nos terceiros sába
dos dé cada mês, agora
haverão nas segundas
sextas-feiras do mês. As
Gatas das Feiras, na Pra
ça Angelo Piazera, serão
as seguintes: Março/Iü e

18, AbriIl01 e 15, Maio
12/20, Junho 09/11, Ju-
_lho/07 e 15, Agosto/ll
e 19, Setembro/08 e 16,
Outubro/06 e 21, Novem
'bro/l0 e 18 e Dezembro/
08 e 16.
A ACET definiu tam

bém por realizar "algu
mas Feiras extras duran
te o \:lno, c()mo em julho,
de 21 a 30; em Qutubo,
de 05 a 07 e no mês de
dezembro, nos dias '"H,
14, 15, 19 € 2(};��t.�· 'i,'

REPETIDORAS

A Assessoria de Im
prensa da Prefeitura ln
forma que não há negli
gência e qUe todas
as providências estão
sendo tomadas para res

tabelecer as sinais das
"

repetidoras' de TV, em

Jaraguá do Sul.

Segundo informações,
são comercializados "por
mês na cidade, entre 700
mil \3. um milhão de li
tros de derivados de pe
tróleo. A ínstítutção des
te novo imposto está in

serido na nova Consti
tuição do Brasil, promul
gada em' 5 de outubro

lIumilação Públi
ca é ampliada
Uma média de duzen

tas luminárias mensais
estão sendo implantadas
no município e a pro
posta é de em cinco
meses atender todo o

perímetro urbano com

iluminação pública. Es
ta semana chegou um lo
te de lãmpadss de va

por mercúrio, cada qual
com custo de NCz$ .'.

46,00, a preços de de
zembro, mês em que Ja

raguá do Sul tinha um

saldo na Conta TIP, jun
to a Celesc, qe NCz$

,

1.182,00. A ampliação
da iluminação pública
dá-se com a taxe que ca
da consumidor paga
mensalmente em sua con

ta de luz. E existe pro
jeto de se alterar as lu-
minárias das ruas cen-

trais, por lâmpadas de
sódio, qU€ dão maior
luminosidade e embele
zamento à-cidade.

AA têm seminário
em BI'umepau
Mais de mil pessoas de

Santa Catarina, Paraná,
e Rio Grande do Sul
participam nos dias 4 e

5 de íevereíro (hoje' e

amanhã), em Blumeneu.
do 8.9 Seminário ci'a Re

gião Sul de Alcoólicos
Anônimos, Al-Anon e A
lateen . Durante este en

contro serão lançadas
proposições à conferên
cia nacional das irman
dades, prevista para a

semana santa deste ano,

em São Paulo.
,A abertura está mar

cada para as 9 horas de
sábado, dia 4. Em segui
da. haverá a primeira
reunião gera}, com a, par
ticipação de membros
das três irmandades, so

bre o tema "Recupera
ção, nosso Objetivo prin
cipal" -

que é o lema
do eventö; Jar'aguá do
Sul, através das suas

irmandades, marca pre-
'sença no importante Se
minário.

Amvali, orienta seus municípios
O presidente da Amva

li, Dávio Leu, empossou
no dia 26, como secre

tário-executivo, .a Jair
Tomelin, que dará con

tinuidade ao trabalho de
assistência técnica e 'as

sistência admínistrativa
aos mumcIplOs da mi
crorreglao . Como um

dos primeiros assuntos a
ser desenvolvido pelo se

cretário-executivo, será
a defesa da distribuição
equitativ\:!' a todos os mu

nicípios catarinenses do
valor correspondente a

25% do ICMS 'municipaL
Da mesma forma" deve"
rá fornecer a minuta CI
as devidéJls orientações as

prefeituI\1s da microrre-

giao, sobre a regulamen
tação das leis qua insti
tuíram o IVV e o IBTI.

A Amvalí, de acordo
com Dávio Leu, está o

rientando as prefeituras
sobre o fornecimento das
DIEFs das microempre·
sas, cujo praz() de ' er.'

trega foi prorrog\:ldo ex

cepcionalmente até p dia
28 de fevereiro. Atra
vés da DIEFs é que são
conhecidos o movimento
económico (faturamento)
da indústria e comércio
qUe junto com o setor
agropecuáriö, formam o

índice de retorno do
ICM para os municípios.

..

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. ßuzzi

Questões de terras - acidentes de transito - Ia
veDtários - cobrança e advocacia em geral.
Rua I:'�inoldo Rau, 86 - sala 4 Fone 12-2711
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