
nova opção, para o .eleí
torado jeraguasnss,. poís
acha que existe espa
ço e aponta os ,dez' mil .;
votos em branco., 'nulos .,
e não votantes das elei
ções de novembro que
não estavam contentes
com o PMDB, PDS, PFL
pT, PDT e PL qua lan'

çeram candidatos' 'pró�
príos a' prefeito e veres
dor. "O nosso trabalho
será metódico e com a

coordenação Regínaldo
Schiochet, temos' a cer

teza de qus caminhare
mos para a conquista de
muitos simpatizantes pa
ra a sigla em Jeraguá
e na microrregião", a-

centua Barth .

'

A formaç;ão do parti
do na região objetiva
também o fortalecimen
to da candidatura de �á
rio Covas '(senador por
São Paulo) à Presídên-

. cíe da República. .em no

vembro próximo.

'SOB instala a C'ómissãl
\

Executiva' 'Prlvis6ri'a' ell,o'Jarag'uA 'da :Sul��
o Partido da Social

Democracia Brasileira
(PSDB), já é uma reali
dade em Jaraguá do Sul,
o

. décimo colégio elei-

toral do, Estado. A for
mação da Comissão E-

·

xecutíva 'provisória a

conteceu no final da se

mana passada, quando

estiveram . presentes os
artículadores do partido
na região, Luiz Caminha
e Dalírío Beber, que
também visitaram muní-

;:'�gUá do Sul-SC. de 11 a 11 de fevereiro de 1989 - Ano 10 • � 3.525 ... NCZ$ 0.28

SEBES planeia creches, institucionais nos bairros
A Secretaria do Bem

Estar Social, tem planos
de fechar as creches do

mioiliares, \ nos bairros on
de já existelm creches insti
tucionais, caso da Barra

,do Rio Cerro, Vila Len �

zí e Vila Lalau, opor
iunízando o aproveitando
das ,crecheiras nas ins

titucionais. Estas cre

ches foram uma das rei

vindicações da comuni
dade jaraguaense e

. um

compromisso do progra
ma de governo da atual
edmrntstracäv. A afirma

ção
.

é da secretária Ce'

cília Konell acrescentan

do que é intenção do

governo municipal criar,
creches institucionais
em todos os bairros, u

ma vez que se faz neces

sário dar uma assístên
da completa às crian

ças, nas áreas pedagó
gica, médica, instala
ções e alimentar.
A titular da SEBES

informou que está-se

Retiráda dos trilhos do centro volta a discussão

'contactando com as em

presas, na busca de con:

vemos para o custeio

das creches, sendo que
com algumas já foram

formalizados convênios,
· que objetivam a díspen

sa de pagamento ' de
mensalidade: por parte
dos pais e irão proporci
onar a abertura de no

vas creches institucio
nais nos bairros ainda
não beneficiados.

. Carnaval com trio
_
elétrico em 90

Apesar do dinheiro'
andar curto, a maioria

·

dos clubes esteve lotado
durante os cinco dias de
bailes de carnaval. Com
parado a anos anteriores,
foi dos mais tranquilos,
sem qualquer incidente
mais grave, com grande
consumo de cerveja e re

frigerantes. Na rua, um

grande público acompa:
nhou os desfiles dos blo
cos na Reinaldo Rau,
sábado e terça-feira. No
último dia do carnaval.
foram entregues os tro

féus aos melhores classi
ficados, que foram: 19,
Bafinho (maís uma vez),
29• Saca Rolha e 39, lugar

Em Cima da hora.

o carnaval de rua foi
coordenado pela Asses
soría de Cultura, Esporte
e Turismo. Diante do
crescimento e da trad�yâQ
que o carnaval já tem,
os representantes dos
blocos, a ACET e a Pre
feitura, irão se reunir

. nos próximos dias, para
discutir e planejar o

próximo carnaval, haja
vísta que existe interesse
na contratação de dois
trios elétricos e na im

plantacão de arquíban
.cadas para acomodar o

público, além de outras
melhorias .

A retirada da varian- L o n d r i n a e· Ma- mente para que se de-
te ísrrovíáno, estações e ringá, acerca de todas as -flagrasse semelhante
pátios de manobras do etapas dos processos processo, que sabe-se
centro de Jaraguá do que culminaram com a moroso e dispendioso.
Sul, voltou a discussão retrrada dos trilhos da Os posicionamentos e

na primeira reunião do Rede Ferroviária fede- encaminhamentos que
ario da Associação Co-' ral Ida r-egião central Crícíúma, Londrina .e

mercial e. Industrial- daquelas cidades. Maringá remeterão pa-

quando foi Iido ,e analí- Esta .questão havia sí ra cá, serão entregues
sado o parecer do asses: do discutida no ano pas- ao prefeito Ivo Konell.
sor jurídico, Dr. JOS2 sado. considerando que para que se empenhe e

Benedito Campos, que su- o tráfego de trens e li- engaje as demais lide-
t r· pel centro cau- ranças' políticas, buscan-gere uma nova corres- o mas o

pondência cOm OS prefei- sam muitos h'ans!lornos do o cumprimento do ob-

tos de Criciúma, e surgiu então o thovi� jetivo comum.

ciPios Vizinhos e anun
ciaram, para brevê, a

ériajção . de comissões
prövísörtas em Massa
randuba, . Guaramirim,
Corupá e Schroeder. as

sim que o PSDB esteja
definitivamente ímplan-
tado em Jaraguá dO
Sul.
O presidente da Co

missão Provisória é 11-
.

defonso' Barth, ex-mili
tante do PMDB, e �ntre
os nomes que integram
o grupo formador
estão Reginaldo Schio
chet, fundador do MDB
e do PMDB, Udo Ballock.
Guido Schmitt, Rubens
Carvalho, Celso Nagel e

outros , O partido des
tucanos vai lançar Uma

campanha de filiação e

é possível qus no dia
19 de março realize
Convenção Municipal pl
eleição do Diretório e

da Executiva.
O PSDB quer ser uma

Retorno do ICM anima os Prefeitos
seguintes: .

Barra Velha
NCz$ 9.097:90, Corupá
NCz$ 18.933,48, Guara
mmm NCz 28'.987,18,

_ Massaranduba
.

NCz$ � ..

22,214,91 e Schtoeder
NCz$ 8.309,47 \

O Fundo de Participa
;ção dos Municípios, em

fevereiro, feí :)'3,79 por
cento superíor à cota
de janeiro. Fonte da
Amvali revela que Idt2
28 de fevereiro ias mí
croempresas deverão
entregar as declarações

.
do movimento econômi
co (DIEFs), enquanto as

empresas "normais" têm'
prazo até 30 de abril.

·Informações
- 'Circulou na quinta-feírg informação de

que o ex-prefeito Victor Bauer teria vendido a con
cessão da rádio FM, para um grupo ligado a radio
emissao, entre eles dois díretore, da rádio local e

um, empresário. Em relação a AM Brasil Novo, tudo
esta em compasso de espera, como declarou o exprefeito Durval Vasel ,

.

- O prefeito Ivo Konelj vai remeter à Câma
ra de Vereadores, projeto-deIeí solicitando auto
rização para o endividamento do munícípío. Ele pretende fazer um empréstimo junto a Caixa Econômi
ca Federal. para aplicação nas obras de ampliaçãodo . sistema de água de Jaraguá do Sul.

- O Coral da Comunidade Evangélica deMonte Carlo, Província de Misiones, Argentina, ten!
aprese��ação para hoje, sábado, às 20h, na Igreju.�vangel�ca de Jaraguä (centro] e domingo, na IgreJa �o, RIO...

Cerro II. Os espetáculos serão abertos à
partícípação popular,

-:- O Instituto
,é
CuItu:raI BraSil-Alemanha (ICBA). Ira realizar ntilti'�e4�s nos dias 27 e 28 de

f�verelro� no Centro :I�tlölbnal Evangélico; O horarlo sera das 17h3"f)' àS'- �·26>bol1as. As aulas (duassemanas) Iniciarão no dia seis de março próximo..

Foi' muito bom o

IeM retornado aos mu

nicípios e que a Secre
taria da Fazenda repas
sou nc día 10. O valor
total dividido entre os

municípios catarínenses,
de acordo com os seus

índices de participação,
fOi de NCz$ 1.931.915,09,
cabendo, deste total,
,4,96% aos filiados

.

a
Amvalí. ou, NCz$ .....

:)'93.087,44. Do montante
que coube à .mícrorre
gião, 77,72 por cento
foi .0. valor creditado a

Jaraguá do Sul, represen
tando NCz$ 305.544,50,
fícando aos demais os

laias &

KONELL PROMETE NA ACIJS: TRANSPARENCIA, AUSTERIDADE E

RACIONALIDADE. :t! POR Al BRASIL!. IRIIMI �xpositores para Loja
Movimentação Industrial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO
- o Teatro da SCAR,

ou o Teatro Municipal,
será mesmo construi�o
na rue. rerge Czerme

wícz. junto ao !uturo
Passeio Pública. Ja es

tá tudo acertado entre

SCAR e a Prefeitura,
�ev�ndo a pedra funda

mental ser 'lançada, pro�vavelmente em junh
[aníversârto da. SCAR�
ou em Julho '(durente
aniversário da cidade).,
- A noticia não .dei

xa de ser alvissareira.
A localizaçãp é axcelerr
t·, centralizada, con-
e, . .

_

sorcíando ! teatro e pas
seio público. Q,?-em ga

n-ml com isso e ,Jara

guá, que terá um 10C?�
próprio para os espet�
culos d� gala e dem�ls
apresentações culturais.
O· anteprojeto encontra:
se em' fase de condu
são.
- A propósito, a Es-

cola de Música da SCAR
tem mtitriculas abertas

para -díversos cursos, de

segunda à sexta-feitas,
'das 8 às 11h30min. As

aulas vão iniciar no dia
20 .de fevereiro, quan
do então o �:x:pediente da

Escola será normal. Ela
se localize. na rua Ama
zonas n9 213 i--,. teleío
ne 72-2477.
- O carnaval' passou,

deixando alegrias e

"frust�aç�. Nos. sa1!ões
,foram onde os foliões
mais brincaram e na

Reinaldo Rau, milhares
de pessoas foram assis
tir o destile dos blocos,

cujo vencedor, mais u

ma vez, foi o Bafínho
com o Saca Rolha . em

segundo e o. Em Cima
da Hora em terceiro lu

gar.
- Quarta-feirade Cinzas
deu-se' o Início da ·Qua
resma. A CN".dB e a I

greja Católica lanearem
a 26a. campanha. da
Fraternidade, qUe tem
como tema ·"Comunica
ção para a Verdade e a

Paz", comunicação que
é o eixo central, em tor

no do qual gira toda a

humanidade. Missas
marcaram o início da
Quaresma.
_- Casamentos; Na

Matriz, às Ilh - Orlan
do Negreiro Jrv/Clarin
da d'd Silva, 16h15
Juarez Kleine/Cieide de
Souza, 17h15 - Wilson
Madalena/Nel; , Hilbert
e 18h _ Reinaldo Mel
fa Ir. IAngeJél" Maestri.
Na Barra, Jaime Dalca-
nale/Jsolde Píske- .

,,_ Encontra-se 'em Ja
raguá do Sul. onde per
manece até o dia 15, o

Coral da Comun'dads ..
E

vangélica de Monte Car
lo. Mísiones, Argeritt
na. Neste sábado, apre-

Gente & - Informações
-

JoãO eMOItiaM .

Moda Infanto·juveoß para realçàr a
,

elegAncla de seus tUbos. Um'�o .
.'

especial para o seu bom �o�to. ._ .;,

'Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaragua do Sul_ se.

SEMPRE o MELHOR PRESENTE. .

.

AGORA COM MAIS UMA OpÇÃO P/.VOC:E:
ÓCULOS DE SOL

PRESENTE�

SEIFERT PRESENTES
-

PARA. RENOVAR
Marechal Floriano nC? ,29 - Fone ·72 - 191,J.

,

Caí'invoSO

Avenida GetüUe Vargas, 97 _ Jaraguá do. Su.l

senta-ss ao público tIS
20h, na Igreja Evangéli
ca _ Centro €' domingo,
no mesmo horário, na

Igreja de . Riu Cerro II.
Tenham uma boa estada
aqui.
- Patrícia Dutra da

Silva, aluna concluinte
do Colégio São Luís, es

tá de parabéns. Passou
no vestíbuíer 'e de Direi
to da FURE, mesmo sen
do a, mais .n9va· vestíbu ..

landa, com 1,5 anos ape
nas. Os.papais estão to
dos faceiros l�rahélls!.
-:- O desportista Anto

nio Rossi, foi eleito pre
sídente da tradicional
Sociedade Sport Club
Bstrella, de Nel'�u Ra
mos. Dinâmico, Rossi,
com certeza, deverá re

alizar um grande traba
lho: durante B sua ges
tão. Conte conosco.
- Está confirmada pl

20 de fevereiro a as

sembléia })'ara eleição dos
conselhos dellberativo,
nscal e da díretoría da
A ssociação Comercial -e

'ridustrtal de Jalsguá do
Sul.. Sigolf Schünke con

COfTe a, reeleição.
- O amigo Celestino

Klínkoskí, secretãrlo-s
xecutívn do CDUSPC,
comemorando um quar
to de século de vida,
reúne amigos' neste' día

�11 em sua residência, pl
saborear um beliscos e

aperitivós , Parabéns!.
- A Marisoj S.A.. foi

a
, única a participa ( de

24 'a 27 de janeiro,. no

Anhembí' - São Paulo,
da 37a-: FENIT Olll-Ol!O!
Inverno. Em junho, de

5 a 8, acontece a FE- .

NLT Primavera/Verão e

junto, a Feira Nacional
de Tecelagem (Fenatec].
- Baependí, Juventus.

Botafogo, Vitória .� Doe
ring, ficaram lotados du
rante o carnaval, que
reuniu milhares de fo
liões em todas as noita
das. Muita anímeíção, a-

1egria e moderação foi
a tônica dos bailes csr

navalescos.
- A Ia. feira. de

Verão,\ idealização dos
condôminos do Centro
Comercial Portal de Ja

ragué, encerrou=se no

dia 6,
.

com vendas den
tro da expectativa ape
sar do Plano. Verãp. E
la vai ser reeditada nos

próximos anos.
- Anote: o carnaval

de 1990 vai iniciar no

dia 25 de fevereiro, em

1991 em 10 de fevereiro,
em 1992 em 1.9 de mar

ço � em .1993, em 21
de fevereiro. Vá se pro
gramando. Ah. no ano
2000, iniciará no dia 5
de março.
- Os nossos cumpri

mentos ao vereador A
demar Braz (Regina)
Winter, ele ocupando pe
la segunda vez' a presi-
dência da Câmara de
Vereadores de Jara-
guá do' Sul, nesse im
portante ano em que
começa a ser discutida a

LOM.
- Ainda círculando

pela cidade muitos tu
rístas que veraneiam no
litoral catarinense e que
dão uma esticadinha pl
passeios e compras. :t:
só dar uma olhada nas

placas doS! veículos. Te
mos a obrigaç1ão de
bem reçebê-Ios.
- Com o sol e o ca

IOf à vontade, a frequên
cia às piscinas do Bae
pendi e Beira Rio tem

Jólu, relógios, pulseiras,. anéis, alianças,
prataria, artigos em' ouro e tudo o male para
pr.eDtes lia

pAGINÂ 02 «,,�
•

sido grande. Nada me
lhor do que .0 refrigé
rio de uma piscina para ..

aíasta- a canícula-

O MASC EXPÖE OUSA
DAS NOVIDADES

O Museu de Arte de
Santa Catariná ínícía su

as atívícades no ano de
1989 cOm novídedes ou

sadas em termos de ar
tes plásticas.
A mostra está em. Flo:

ríanópoííj, graças a um
-

intercâmbio entre a

Fundação Catarínenss de
Cultura e ° Museu da
Imagem e do Som do
Paraná. Foram :)'300 ne

gativos prG:�.'Jzidos em

menos de 3 meses e que
hoje fazem parta do seu
acervo. O valer dos
trabalhos e grande, não
só como fotografia,' mas
corno elemento de es- .

tudo para Psicologia,
.

Antropologia e Crimino
logia. Os dois fotógra
fos. precisaram da aju
da de Um segurança. Q

dois guias, já que há
locais nos presídios onde
nem mesmo os guardas
podem entrar: são pon
tos para a fabricação de
behída, parti'lbla de tó
xicos é pequenos oassí
nos.

As fotos revelam re

volta, humor, frustra
ções amorosa." religíesí
dade e tud., maís que se

possa esperar de alguém
que está condenado a

viver entre quatro pa
redes.
"Eu Sou Um Cara Re

al" é uma delas. . "Co
mei-vos Uns Aos Ou
tros" e "Favor Não Es
carrar Onde Toma Ba
nho", são outras bustan
te interessantes.
As par�des são Úmi

das, e 'as inscrições pa
recem sempre apressa-
das: um lápis ou um

pedaço de carvão po-
dem parecer por alguns

- minutos com a liber
dade, podem até fazer
rir; estampando a vare
de de um banheiro cuja
descrilção é imaginável,
a placa "Banheiro Dis
creto, S�nsível, Limpp e

SeGo" •

. Mareehal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n° 9" .:

Ivenida
Papelaria
IGrafipel

A melhor opção em artigos infanto-Juve
nis' é bebê para estação' Verão-Outono.

)'\'

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

.

Relojoaria

Coruja
Livros escolares,

técnicos, rOmances em

geral, dicionários e

toda linha de. m'aferi
aI escolar. Rua QUin
tino Bocaiúva, 42 (ao',

lado ,da. Prefeitura),
Fones 72-09.72, 72-0137.

Loja
Mamãe

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PMJS' delille subvencões e contribuições a clube-s e entidades
A Câmara de Vereado

res de Jaraguã do Sul
está apreciando o pro"
jetode-leí que concede
subvenções e contribui
ções a entidades educa
cionais, culturais, assis
tenciais, esportivas e

recreativas, do municí
pio. As. subvenções, no

valor de NCz$ 83.700,00,
dastínam-se: FERJ NCz$
50.000,00 SCAR NCz$ ..

1.000,00, Fundação Cul
tural de Jaraguä do Sul
NCz$ 30.000,00, Ação

SPC reg,istra queda nas informações
O Serviço de Pro

teção ao Crédito de Ja

ragua dO Sul, registrou,
'em janeiro, uma queda:
de nove por cento no

volume de informações
prestadas, em rel\ição a

igual mês do ano Wlssa
do. O total foi T.175
centra 7.825 informações,
segundo revela o movi
mento estatístico das
cento e três Lojas asso

etadas. O SPC recebeu

para registro, 235 fichas,
no valor de NCz$
9.734,32.

Da mesma forma fo

ram 313 fichas para can

celamentos, totalizando

NCz$ 3.551,42. Como se
. observa, o número de
fichas para cancelamen
to superou as fichas de

registro em 3:)1 por cen

to, demonstrando que
o índice de liquidez é
muito bom na cidade, na
av'l11iação do secretêrto

.

executivo Celestino
Klinkoski.

-

A queda nas ínfor:
mações é vísta como

uma retração natural nas
vendas em janeiro e

também pelo Plano Ve
lião, que gerou expec
tatiVlfl.s e dúvidas, afas
tando o 'consumidor das
compras.

Guaramirim 'pede ambulância/crecbe
A Prefeitura Munici

pal de Guaramírim enca

minhou reivindicação aos

Ministérios da Saúde e

do trabalho, por íntermé
dio do deputado Luiz

Henrique da Silveira, sO

licitando a doação de
uma . ambulância para
a divisão de assistência
social, que carece de
um veículo em melho
res condições de uso

do que ° atual. Também
pediu à Secretaria do

Trabalho e Desenvolvi
mento Comunitário, a

renovação do convênio
para a manutenção das
creches domiciliares, em

número de sete, e a

construção de uma cre-
1

che institucional . para
atendimento alSO crian-

ças, em terreno doado
pelo Sr. Lorival Stoíns
kí, próximo da: �irma
IMAM.
Na área da saúde, o

Executivo �ncaminhou
projeto para a Câmara,
de auxílio financeiro de
NCz$ 5.300,00 ao Hospi
tal Santo Antonio, para
a cobertura da folha de
pagamentos e encargos
sociais do mês de j\1neiro.
E à Secretaria da Saúde
do Estado, foi reivindi
cado o aumento de guias
de autorização de inter"
nação hospitalar (AIHs),
de 110 atuais para 160,
come forma de viabílízar
economicamente o noso

cômio, qUe detem uma

divida total de NCz$ 181
mil.

spézia & eia.
.

Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator

com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 172 _ Jaraguá Es
auerdo __ Fone 12-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Escritório 'Contábil Garcia
CRC-SC sob 09 0075

_ - Escritas üscaís e contábeis

Imposto de Renda

Reglst:o de Micro-Empresa
"

Social NCz$ 2.000,00, 5.000,.00, Acaresc .NCz$ '"

APAB NCz$ 500,00 e 3.500,00, Sociedade do
Assoctsçäo Assistencial Vale .Agrícola Industri-
para Idosos �Lar,' das al de ltapocuzinho e Soei-
Flores" NCz$ 200,00. edade Agrícola de frri-'

gação Estrada Nova
NCz$ 150.00 cada uma-

E ainda: IBAM NCz$
180,00, Associação Brasi
leira de Municípios
(ABM) NCz$ 54,:)'7, u
ga Jallaguaense de Fute
bol NCz$ 75,00, s. S. C.
Estrella, G. E· Juventus
.e Botafogn F. C" NCz$
50,00, Grupo Escoteiro
Jacorítaba NCz$ 75,00,
Sociedade de : Canarí
cultura - e

.

ornitologia
e Coral Evang�lico Ja-

As contribuições são
para as APPs das Esco
l�s Municipais de 19
G r a u, totalizando
23.309,37, assim distri
buídas: Albano Kanzler,
NCz$ 150,00; Alberto
Bauer, Cristina. Marcat
to e Santo Estevão NCz$
100,00 cada qU\1I; Renato
Pradi, Aurélia Walter,
Dom Pio de Freitas, Du
que de Caxias .Darcy
Vargas, Erich Blosfeld,
Freimunda Keiser, Ge
arg Wolf. General Osó
rio, Machado de Assis,
Major Júlio Perreíra. O
restes Guimarães, Padre
Alberto Jacobs, Victor
Meireles é Adelino
Francener NCz$ 50,00;
Ana Toewe Nagel e Vila
Lafau NCz$ 100,00; Ja
raguá 99, Seara 'e APPs
dos Jardins de Iníáncía
Marieta Satler Rubini.
Criança Feliz NCz$ 50,00,
J. L Irmã Anídia NCz$
100,00 Amvalí NCz$ .'.

mguá NCz$ 75,00 Ordem
Auxiliadora de Senhoras
Bvangélicas NCz$ 50,00

Corpo de Bombeiros Vo°
Iuntärios de Jaraguã do
Sul NCz$ 500,00, PX
Clube de Jaragu� do Sul
NCz$ 75,00, Rotary
Club NCz$ 150,00, Sin
dicato dos Trabalhadores
RUI\1is NCz$ 600,00, Clu
be Jaraguaense de Xa
drez NCz$ 150,00, Liga
Jaraguaense de Futebol
de Salão NCz$ 100,00,
Sucesu NCz$ 500,00 .

e

Arsepum NCz$ 10.000,00.
Estas subvenções e

contribuições referem-se
ao exercício de 1989.

A Inspetoria Regional de Controle Extemo do
Estado de Santa Catarina, do Tribunal de Contas da
União, divulgou o demonstrativo da distribuii;;ã:o de
recursos do Fundo de Participação dos Municípios,
do mês de janeiro. A Santa Catarina coube o valor
de NCz$ 10.3Jl.177,79,

_

distribuídos para o Governo
do Estado e aos 199 municípios. Para ° Vale do Ita
pocu, a destinação do FPM foi a seguinte: Jaraguä
do Sul NCz$ 85.393,28, Barra Velha, Guaramírlm e

Massarandube NCz$ 28.464,42; Corupá e Schreeder
NCz$ 21.348,:)'2.

Empresários querem discutir habitação com Executivo
Os empresários jara-

guaenses, a partir da a

bertura e da boa von

tade demonstrada pelo
Executivo Municipal
em governar díscutíndo
as questões de maior
relevância com a comu
nidade, pretendem pro
vocar um encontro com

o prefeito Ivo Konell e

assessores, p\tra discutir
especificamente o pro
blema da habitação. A

questão é complexa,
pelo envolvimento de
grandes investimentos e

pela burocracía' oficial,

a nível de Esfudo e U
nião, que impedem mai
or rapidez nos processos
de .aprovação dos con

juntos habitacionais e

respectivos financiamen-
tos.

'

A carência habitado
n\11 é acentuada em Iara
guá do Sul e existe .a

preocupação pela queda
da qualídade de vida,
que se pretende buscar
uma solução, com. o E

xecutivo. A classe em

presarial manifestou sua

apreensão com a tenta-

tiva de um aumento ab
surdo no preço do metro
quadrado a ser pago pe
los mutuários da Coo
perativa Habitacional
Vila Amizade, que o

próprio Inocoop estaria
incentivando, em bene
fício da construtora. De
cidiu-se pela realização
de uma pesquisa junto
as construtoras e em

preiteiras da região,' pa
ra se checar informações
e prevenir-se para uma

eventual denúncia do
contrato.

Sep,lan desburocratiza e quer criar' banco de dados
A . Secretaria de

Planejamento <ta Prefei
tura Municipal de. Ja-

_raguá do Sul está im-

plantando o Programa
de Símplífícaçã-, e Agi- .

lização (PROSA), que
prevê, além da impressão,
fusão e eliminação de
tormuléríos ·e supressão
de carímbos, despachos
e procedimentos buro
cráticos dispensáveis, o

uso da informática, nas

áreas de cadastro de
devedores,

.

cadastro i
mobiliário, consulta pré
via � esta quando da

ímplementação da Lei
de Zoneamento e Uso e

Ocupação do Solo - e

controle estatístico, nu

ma etapa inicial. Fu

turamente, há intenção
do emprego de sistemas
nos setores de enge
nharia, \1rquitetura, topo
grafia e ecologia. O ob
jetivo fínal, de acordo
com o secretário Osmar
Günther, é modernizar,
racionalizar e facilitar a

prestação de serviços pú
blicos pela Seplan.

A Secretaria iniciou
Um trabalho de mapea
mento de equipamentos
urbanos comunitários, in
dustríaís, hidrograf.i�" é

outros existentes ,J\�iri
Jaraguá do Sul. Ele buS'-.

•

o-o
\

ca criar um banco de
dados, indispensável pa
ra o desenvolvimento de

ações na áre'li de plane
jamento urbano, possífií
Utand0 vísualízecão e

reconhecímento
. do uso

e ocupação do solo e das
tendências el ou indu
ções de crescimento.

Outro trabalho que
vem sendo desenvolvida
é o dímensíonamentc.
em quílometro quadre
do, de toda a área urba
na e de cada bairro
competente, cOm base na.

.

determínação do novo pe
<:rimetro urbano e na

;'éielimibação oficial des

.''6airros.
.

Conti ra a eficiência de n08SOS serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - .Fone: 72-06�5

t
.

t\� ,)
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Prlcl�lDa's de C�salleltl·s
guá do Sul. domiciliada

a a 'e residente na Rua Ma-

DI;a��ri:� ��h:!�duard6' __ .. 1,2J!ts�ii:e.}frhO· dê- :]0,:' ". -MAROOT ADBlJA ORUBBA LBHMANN. OfiaaI do R� ����:l,ci�:�:,0�o'fil�0�4�
(Mércia) Ferreira: Hanf; ão (Maria) Amöra IÍItI'O Civil do 19 Diatrito da Comarca de Jarquá do Sul, Es- Aldo de Souza e Egina
Patrícia H�lena, filha 23 de Jane.ll'o tado de SInta CatariDa. Bruil, faz Ia. que comparecerem em Sansorr de Souza.
Jaime [Ma. Od�t�) Bruna e Bianca, filhas Cartório exi� os cIocumeatoI a:iaidoI 'POla leí, a fim de se Edital 16.481 de 02.02.89habilitarem para CUIl'. GI�:
Blank; sr. Alberto Jo: de Bruno (Leonira) Ber- Jhony Ramirez Geulart e

sé' Rubini. Sra. :Wally kembrock Edital 16.479 de 01.02.89 nesta cidade, filh() de Mara Lúcia Ferreira
Bräuer (lHe), Sra. A�a 27 d� Janei�o _

Cópia recebidado cartö- Fred Schäfer e Nina Re- Hle, paraguaio, solteiro',
Buchmann, Sra. Kann Roberta. filha de Na- rio de Caxias do Sul, Rio sa Schäfer.

'

eletricista, natural de
Huffenuessler Leigue, Sr, dir (Helena) Cavaller; Grande do Sul é1a,· brasileira, solteira, Encarnação, Paraguai,
Renato Nagel, Sr. Vil- Rafael, filho de Virgílio Sérgio Artur Schäfer e bióloga, natural de Ca- domiciliado e residente
mar Vieira da Rosa, Ro- (Marli) Nones . Fernanda de Mello- xias do Sul, Rio Grande

na Rua Fríedrich WH-
seÍnéri Pereira, Adríane 28 de Janeiro ,Ele, brasileiro, soltej(!Q. do Sul, domiciliada e re- helm Sonnenhohl, 671,
Sartí. Elmar Gruetzma- Lais, filha de 'Vergílío engenheiro eletricista, sídente na Rua Conse- nesta cidade, filho de
eher (Blumenau}. C�i�ti- (Liliana) Alchíní natural de Panambí, Rio lheiro Dantas, 994, ap- Fermín Ramirez e

.

Ira-
'aa-ülho João (Llhan 29 de Janelr� Grande do Sul, domici.' to, 01, em Caxias do cy Coulart ,

Mahnke) Noé, em San- Camíla, filha de Gil- liado e residente na Rua Sul, Rio Grande do Sul, 'Ela, brasileira, solteira,
tos-Sl". mar (Ianete) Fossils Marechal Deodoro da filha de José Caetano de auxiliar de escritório,
Dia 12 de fevereiro 30 de Janeiro Fonseca, 345, apto. 06, Mello Filho e Dalva de natural de Rio do Sul,
Sr. M1guel D6rtagnann Luiz Jr.. filho de Luiz Mello. neste Estado, $mtciLia-

BuchmanIi, Sr. Nélson (Maria) Bortoncello SIA.I quer melha-
Edital 16.480 de 02.02.89 da e residente na Rua

Hardt (fimbó), sr , Ger- 31 de Janeiro Giovani José Fodi e A· Friedrich Wilhelm Son-
mano Reinke (Massaran- Pabíola, filha de Net- lessandra de Souza nenhohl, 671, nesta cí:
duba]. Sr. Osmar HOrn- son (Zailde) Flohr; ,Is- rar ·as, salas Ele, brasileiro, solteiro, dade, filha de Francisco
burg (Goiânia), Sr. Jo- mael. filho de lrmeu índustríãrio, natural de Nunes Ferreira e Dílma
ão Farinhuk (Curitiba), (Valtrudes) Laube; La- Jaraguã do Sul. domici- Ferreira .

.waídemer José de Oli- ríssa, filha de Klaus (Ri- Para melhorar os solos liado e residente na Rua
S J C "

71 E para que. chegue aoveíra LUI'Z ·Bolomini, l- sele.te) Hülrner; Suel- agricultáveis de anta orge zerníewícz, ,
,

. conhecimento de todos,vone Venera, lV\lníldo len, filha de llson (Dai- Catarina - geralmente nesta cidade, filho de
P d ca d mandeí passar o presente1\8,�nske, Katiane ViU- se) Zoz; Manoella, filha ácidos -

a Secretaria e ro ris Fe i e Nei- ,,I.V�

D Edital, que será publicadowock Luiz Carlos Buz- de Luiz Carlos (Marlete) da Agricultura, Abaste- da unker Fodi.
,

Sti h J' f cimento 'e da Irrigação Ela,' brasileira, solteira, pela imprensa e em Car-zarello- . mg en; osiane, 1-

tório, onde será afixadoDía 13 de fevereiro l� de Sérgio (Alzira) da lançou o Programa Es- do lar, natural de Jara-
durante 15 dias.Sra. Justina Bertoli- Silva tadual do Calcário. Ele .... ... _

Sra. Érica Horst Gon- 1.\) de Fevereiro prevê a correção da a- COOPERATIVA AGRlCOLA MISTA
calves, Sr. Ricardo Gumz

.,
Maícon. filho de Ar- cidez da terra medíante ITAJARA LTDA.

(Rio do Sul), Sr. Fernan- hndo (Edla) Engelmann: aplicação do calcârio, ob- II EDITAL DE CONVOCAÇÃO
do Blosíeld, Sra. Emília P��ncisco: filho, de Va- jetivando o aumento da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Hàbert Ritzmann (Jlle}, lérío !(LeIla) iGm:ilarows- produção e da prcdutívl De a-cordo cOm o Art. 25 do Estatuto So-
Sra. Sibila Emmendoer- kr, dade das propriedades 'cial, ficam convocados os Srs , associados em
íer, Sra. Hilda Baade,

D I h
catarínenses . Os agri- pleno gozo de seus direitos; pera Assembléia

'Sr. Ademir Fodi, Sr. (( el SC e cultores ínteressados em Geral Ordinária, a ser realizada dia 18 de Ie-
Eugênio Soares Pereira, participar do programa vereiro de 1989, no Salão São João, sito à Es-
Marcos Krause Júnior,

E k devenão elaborar seus trada ltapocuzinho sln Jaraguá do Sul - SC,
Irene Rosá, Roseli Har- C e » planos e procurar os e!- em primeira convoC\lç.ão com o mínimo de 21 '::J'
mel, l Jacnete Tere7Jinha critórios municipais da (dois tenços) de seus associados às 07 h; em se-
Pellis. LEITWORT: W I R Acaresc. gunda convocação com 'o mínimo da metade
Dila 14. de feyereiro SCHREIBEN EIN WE- O produtor que optar maiis um de seus as.s'Jciados às 8 h, em terceira
sr. Marcos Krause, NIG IN DEUTSCH. DA- pela particip'ação na e última convocação com a presenÇ\l de no mí-

Tamara Regina Lombar- MIT DIE ERERBTE Mur. t nimo 10 (dez) associados ,às 09h, na qual ha-programa - aue em
di, M�lrcOS César Méldo- TERSPRACHE NIClI}T vigência até 1991 vendo número l-egal, será discutida a seguinte:
la, Marli Urbanski, cris- IN VERGESSENHEIT' poderá adquirir até 200 ORDEM DO DIA
tina Mannes· GERAE'I'!" toneladas de calcáreol 1 - Prestação de contas dos órgãos de Admi-
Dia IS de fevereiro

ano, utilimndo o crégi- nistraçãQ e· Fiscal, pelo relatório da Diretoria,
Sr. Heinz Blosfeld, - Die Redaktion to rural da rede bancá- I\lrecer do Conselho Fiscal, Parecer de Audito-

Srt3.. Sílvia Thomsen
ria. A Secretaria da A- ria, Balanço Geral com Demonstração das So-

(Blumenau), Srta. Mari- HUM O R
gricultura assegura a bras e Perdas; 2 - Destinar o resultado do e-

lise Eunice Fritzke, Sr. Ein Glat*op;1i kpmmil: eqüiV\3:1ência em produ- xercício; 3 -, Deliberar sobre a incorporação
Artur Vasel, Sra. Lour-' zum Friseur. Der Frise· to, com a conversão do ao Capital à Reserva da Correção Monetári'a
des Belleti Pedri, Sr. urlehrllng weiss nicht, vàlor financiado em sa- do Capital Social Realizado; 4 - Eleiçãó do
Mário Vitório Rasswei- was er machen' soll und

cOs de milho, calculado Conselho Fiscal;. 5 - Fixação do Pro-Labore ao
ler, Clênio Veiga, Lauro fragt: "Mein herr, was pelo preço mínimo de Presidente e Cédula de presença; 6 - Autori-
de Souza, Mário Nunes, wünschen Sie?" referência do, dia. E. zar a operer com terceiros; 7 - Autorizar a
Jair DaUabona. Der Kahlköpfige ant·

além disso, o participen- ,aplicar parcela do FATES; 8 -' Autorizar a
Dia 16 de fevereiro wortet: te terá (Í�reito a três aquisilção de um veículo para Assistência Téc-
Sr. Sérgio Alberto - "Einmal abstau- análises do solo por ano, nica; 9 - Autorizar financiamento de CusteiO

Martins, Sr; Guilherme ben, mein Junge!" gratuitamente. para aquisição de Adubos, .herbecid?s e semen-
Schmidt Jr" Sr. Airton tes; 10 - Autorizar Cl financiamento de insu-
Fernando RamOS, Sra. mos aos associados pele sistema da equivalên-
Erica Henschel Fagun- cia de produtos (TROCA-TROCA); 11 - As-
des, Sr. Henrique Fun-

"C II d 7 d· suntos Gerais.
'

ke, Sr. Luiz Belletie (em Ingo Klilzke - u O e = 18 AVISO: Para efeito de cálculo de "quórum" a
corupá), Isaura UUer,

I Cooperativa é compos1ia por 219 associados-
Aluísio Garcia da Sil- ,

.

Jaraguá do Sul, 06 de fevereiro de 1989.
va, Vitor Sardo, 'Júlia A gradec�mos a solidariedade reeebida de

HILBéRTü FRITZKE - Presidente
EI

'

M C R parentes, amigos e conhecidos; convidando. -os NVITE C
.

dSoos, emr . ", a� CO - ": onvidamoS' ao aSSOCIa o e seu

wietsch., para o Culto do Sétimo Dia a r�lizar-se dia
cônjuge a participar da churrascada que será

Dia 17 de fe' 12 de fevereiro de 1989, às 9:30 horas na Igre-
oferecida aos associedos paticipantes na As-

SIe. Eitr�' . "ger 'ja Evangélica, no centro de Jaraguá dO,��11lL J�, sembléia acima convocada, :f: importante par-
Nicolini (CtÍrftlhã), j�r.·

.

'f1\t!:" cipar também da Assemb1éia, não somente da. ..

"�D Erica· Zaslrow Klitzke e FHhos. -

tDOnato Friedel� Sta'. ir- Churrascada. Lembremos que deverao razer
ce Funke Ribeiro (S. faca e garfo.
Paulo), 'Alciaes Kr�nk�.· .. ...

ANlVERSARIANiI'ES NASCIMENTOS

II

II
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ce lãl bá Begligê.cia .

DI reslabelecillenll das illageDs das levês »)
saídas de imagem das

repetidoras, que ocor

rem com trequêncía
quando das fortes chu
vas. Diz a nota que não

,.. • há nenhuma negligência
ou falta de ínteressa no

pronto restabelecimento'
dos sinais (som e ima
gern) da RBS, SBT, RCE
e Barriga Verde- Cada'
emissora tem um técni
co responsável pela ma

nutenção 'da repetidora ..
O da RBS vem de Joín
vi1le; o do SBT de Flori
anópolis; o da RCH de

Itajaí/Florianópolis e o

da Barriga Verde, vem

também d\3. Capital. "Co
mo se pode perceber' a
contece algum problema
técnico, torna-ss difícil

A Comissão de Trei-
· namento d\l

.

Associação
Comercial e Industrial
de Jarague do Sul, co

ordenada pelo Sr. itVf,a,u'"
ro Koch, está . viabili
zando a realização do!
curso de Analista' de
Sistemas. com: a par�-í
cipaqão da FERJ, diante
da necessidade dest�s
pretíssíonaís para as'
CPDs das empresas. De
acordo com' Mauro
Koch, o curso já tem:

h ' Acatando despacho.

onze empresas lin�t�S"'l ministerial, a Prefeiturasadas em reciclar o pes-
soal da área � �_erá (li- Municipal de Corupá não

vidido em duas etapas, antecípará os feriados
assim declarados pelapara iniciantes � aos que

possuem conhecimento Lei Municipal n? 590/87,

na área. de 09.02.87, nos termos

A ACIJS, pOl' d_ecisã� da Lei n? 605/49, por
entender não serem osdos sindicatos patronais,
mesmos afetados pelaindicou ;Waldyr octa-

.
vio

.

Rubini para vogal antecipação ordenada pe
la Lei n? 1.320/85. As-

da Junta de Concilia;:;:ão, .

sim. Os feriados munícíJulgamento � Justsça do
Trabalho, a ser instalada pais serão comemora-

em março em Jaraguâ dos no mesmo dia da

do Sul. A entidade é semana em que caír,

também favorável a an" não sendo antecipados
tecípação dos feriados para a segunda-feira an-

terior, o qUe afasta o
municipais para as �e·! significado do evento jágundas-íeíras, inclusi-

inserido nas aspiraçõesve o dia dos finados (2r populares. São eles: Sex-
de novembro), que cau-

ta-feira da Paixão (24
sou polêmica no ano pas-
sado. de março), Corpus Chris-

... ----
ti (25 dé maio, quínta

A Assessoría de : Im"
prensa da Prefeitura

. Municipal de Jaraguä
do Sul, dístríbuíu nots
acerca das sucessivas

,

Inalista �e Sis
telas na aCIJS

uma solução imediata",
diz.
Adiante, acrescenta:

Tanto a assessoría de

imprensa como o pre'
feito municipal entram
em contacto com os

técnicos das emissoras

por telefona ou telex, a

ij_m de solícítarem in
formações e/ou provi
dêncías urgentes par\:!.
o restabelecimento do
sinal, pois elas não per
mitem que outras pes
soas mexam na apare
lhagem, fato que reter

.

� a volta do sinal, as'

vezes".
O assessor de impren

sa Jorge Carlos Roos
informa que há

.

pouco,
para tentar dar solução

Os feriados de GuaralRirim e Corupá
feira), 07 de julho (aní
v�rsário de Corupá, sex

tefeirale 02 de novem

bro (dia de finados,

quinta-feira] .

Já em Guaramirim, a

admínístração municipal
dá outra ínterpretação,
seguindo confome a Lei

Municipal n.? 522, de 16

d€! junho de 1977. A
Sexta-feira Santa (24
de março) é comemora

da na própria data;
Ascensão de Nosso Se
nhor (04 de maio), será
comemorado no dia 08;
Corpus Christi (25 de

maio) vai ser antecipado
para 22 de maio e o a

niversário de emancipação
política (28 de agosto),
continua na mesma data
por ser Uma segunda
feira.

Plano causa queda nas vendas e apreensão no comércio
Os. empresäríos-toits

tas de Jaraguá do Sul,

nume análise das vendas
de final-de-ano, consi
deraram-nas boas. cre

ditando, em parte. a no:
·

va decoração natalina,
aos out-doors implanta
dos e a própria publici
dade, Para 89, preteri
dese estender a decora

ção para novas ruas e

incentivar a melhoria
das vitrines, como. meio

\itrativo do consumidor
para as compras.
O comércio, de moäo

geral, está apreensivo cl
o plano Verão e com 'O

congelamento, que afas
tou o consumidor e. tor
nou o segmento instável.

·

Algumas empresas for

necedoras, segundo de

clarações obs'erV\3.das du

rante a reunião-almoço

declarou que não irá
concorrer a reeleição,
findo o seu mandato, no

final do ano.

a problemas causados
pelas fortes descargas
atmosféricas, a Celesc fez
dois aterramentos no

:morro das antenas, um

próximo do transforme
dor oe outro das repeti

-

.

doras. Inclusive houve
o reforço des fusíveis.
Com a medida se espe
ra que os problemas re

lacionados com a ener:

gia sejam solucionados,
pera que a

. populaçêo

possa desfrutar do lazer
proporcionado pela te

levisão,

A TV Barriga Verde
[Manchete] está Iora do
ar em função de avaries
no equipamento de re

transmissão, que foi le
.vado a Florianópolis pa ..

ra os devidos reparos,
"mas em breve tudo
estará normalizado",
completa.

ACIAG quer SOlução para telefones
O congestionamento

das linhas telefônicas
na região vem causando
muitos. transtornos, si
tuação atribuída pelo
Departamento de Plane
[emento e COntrole da
Telesc a defasagem nas

tarifas e falta de inves
timentos no setor. Em
Guaramírâm, \1 Associa-I
cão Comercial, Industri-

.

al e Agrícola vai ges
tionar uma sedução ur

gente junto a diretoria
.

da Telesc, "pois as em

presas estão deixando
de fazer negócios, além
de causar problemas de
comunicação com clien
tes e fornecedores", dis
se o presidente da en
tidade, - Luís Carlos Pe
reira. Ele diz que em

Guaramirim o problema
é crônico e necessita de

uma atenção d\:!. parto
da Telesc, "pois o nos

so mumcipn, se desen
volve com rapidez, sem

que, no entanto, a tele
fonia tenha acompanha
do esta evolução",

A diretoria da ACI-
AG reúne-se na próxima
semana, no primeiro
encontro do ano.' Poste
ríormente, segundo Luís
Pereira, pretende-se re

alizar reuniões setoríza:
das com associados da
indústria, comércio e a

gricultura, para sentir a

situação e' as perspecti
vas de cada qual, A en

tidade vem realizando
um curso de informática
(básico), com quinze par
ticipantes, dentro da sua

proposta de treinamento
empresarial.

II

Mãe!. Você quer ver seu filho de desenvolver
bem, globalmente? Matricule-o no Jardim de
Infância. O Colégio Divina providência ainda
tem vag'as. Telefone: 72-0779,

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

presas. ,

Rua Venâncio da Silva Porto, 365 - 1C} andar
Fone: '12 - 1492

Jardim de Infância

do: CDL, acontecida no
dia 1.9, no C. A· Bae

pendi, estão proponde
aumentos absurdos de
até cem. por cento nas

mercadorias. A
.

venda, E os lojistas locais in-

principalmente de bens dícaram o Sr, Ivo Ewald.

duráveis, já caiu, em pera vogal da Junta de

d 60 Conciliação e Julgamen-alguns produtos, e
_" T

'

a 70 por cento, fazendo to do rabalho que sere

com que algumas lojas implantada em Jaraguá,
cancelassem as compras para \3. lista tríplice que

até segunda ordem, vai ser encaminhada ao

O CDL de Jaraguá do .TR_T_/_S_C_.__• .....
Sul deverá m"drcar pre
sença de 19 a 20 de a"

.
bril, em Araranguá, do
23.9 Encontro Estadual
do Comércio Lojista e

do 15.9 Congresso de
SPCs. Em setembro vai

acontecer 9 Congresso
Nacional, em São"�'4)au
lo. O presidente. da Fe

derai;;ão dos Diretores
Lojist�s', Udo Wagner,

Escritório Contábil Barni

Dê a seu amigo um presente que lembre o ano inteiro.
Dê uma a$Sinatura do "Correio do Povo".

Ligue para 7Z-0091, ou na Procópio Gomes, 290
- ---------------

A

DE FABRICAÇÃO PROPRIA,

PREÇOS (,4ß'1;'t�:<'_ CUSTO.
,�

ARTIGOS

Confecções Sueli Lida

Postos de Vendas Da Marechal Deodoro, 1.085 e na

Rua Reinoldo Rau, 530 - Jaragná do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N!} 1.820/88
Regulamenta .o Imposto sobre a

Venda a Varejo de Combustíveis
Líquidos e Gasosos.

O PRE'FEITO MUNICIPAL DE JA
RAGUÃ DO SUL, no uso de suas

'

atribui
ções legais;

DECRETA:
SEÇÄO I

DA INSCRIiÇÄO
Art. 1.9 - O contribuinte do Im

,posto sobre a Venda � Varejo de Com
bustíveis Líquidos e Gasosos, ao promo
ver sua ínscrrção na Prefeitura, em für
mulerío próprio, conforme o modelo ,ane
xo a este Decreto, deverá apresentar:

a) CGC ou CPF;
b) contrato social ou carteira de í:

dentídade:
c) comprovante do volume mensal

de vendas ríos dois principais combustí
veis comercializados nos últimos ,24 me

ses.

Art. 2.9 -:- Efetivada a inscrição, se

rá fornecido ao contribuinte um documen
to de identificação, no qual será indicado
o número de inscrição que constará, obrí
gatortamente, de todos Os documentos fis
caís que utilizar.

Art. 3.9 - As alterações ocorridas
nos dados declarados pelo contribuinte pa
ra a obtenção da mscrrção. assim como o

encenamento OU a paralização temporária
das atividades ser,ão comunicados à Pre
feitura no prazo de 30 dias contados da

data em que ocorrer o fato.
Art. 4.'? - A ínscríêão poderá ser

cancelada ou suspensa "ex-officio" quan
do constatada pela fiscalização a cessa

ção da 'atividade no local para 'ti qual foi
'

concedida.
"

Parágrafo Único - O cancelamento
ou suspensão da inscrição de ofício, ou a

baixa a requerimento do interessado não

implica a quitação de quaisquer débitos de
sua responsabilidade.

SEÇÄO rr
DOS LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS

Art. 5.9 - Os contribuintes do im

pasto deverão manter em cada um dos
estabelecimentos os seguintes livros -fis
cais:

a) Registro de Bntrada de Combus
tíveis Líquidos e Casosos..

b) Registro de saída de Combustíveis
Líquidos e Gasosos;

é) Registro de Apuracão do IVVC.

Parágrafo Único - Os livros Iis-

cais devem ser impressos, ter suas fo
lhas numeradas tipograficamente, ein or

dern crescente, e .ser costurados e encader
nados, de forma a impedir sua substituí:
ção. obedecendo aos modelos anexos.

Art. 6.9 - O Livro Registro de En
trada de Combustíveis Líquidos e Gaso
sos destina-se à escrituração do movimen
to de entrada dos combustíveis no estabe
lecimento, que será fei14 de operação em

operação, em ordem cronológica.
,

Art. 7.9 - O Livro Registro de Saí-
da dos Combustíveis Líquidos e Gasosos
destína-se à sscrltureção do movimento de
saída de combustíveis do estabelecimento,
em ordem cronológica, segundo a data da
emíssão dos documentos fiscais OU demaís
registros. pelos totais diários das opera
ções da mesma natureza.

Art. 8.'? - O Livro Registro de A

puração do IVVC destína-ss à escritura

ção mensal do imposto a ser recolhido e

poderá ser dispensado caso o Documento
de Arrecadação Municipal utilizado pela
Prefeitura para a cobrança do imposto
especifique o volume e o valor de cada

produto vendido.
,

,

Art. 9.9 - Os livros fiscais SO pode
rão ser utiliz�dos depois de autenticados
pela rapartíção fiscal competente.

§ 1.9 f- A autenticação será feita na

página qus contiver o termo de abertura,
lavrado e assinado, pelo contribuinte ou

seu representante legal. ,

§ 2.9 - Após o seu encerramento,
o livro deve ser 'apresentado à repartição
fiscal dentro de 5 días. a fim de ser vi-,
sado.

, § 3.9 - Os lançamentos nos livros

fiscais devem ser feitos a tinta, com cla
reza e exatidão, e, quando não houver pe
ríodo expressamente previsto, somados no

último dia de c.'ada mês.

§ 4.9 - Os livros não podem con

ter emenda, borrões e rasuras, nem pá
ginas, linhas ou espaços em branco.

§ 5.9 - As correções farse-ão por
meio de tr�ço e tinta vermelha sobre a

palavr a, número ou quantia errada" de
modo que não se torne ilegível e, acima
delas, será feita a retificação, também em

vermelho.
§ 6.9 - A escrituração nos livros

fiscais não pode ficar atrasada mais de 5

(cinco) dias.
'

,

Art. 10 - Nenhuma quantidade de
combustível poderá sair do estabelecimen
to sem a emissão da respectiva nota fis
cal, excetwado o caso previsto no § 1.9'
do art. 11.

Alergia

.

Clinica· ..
Dr.Antonio·Schmidt

Art. 11 Os contríbuíntes do im-
posto deverão emitir neta fiscal de ven

das em duas vias, conforme o modelo a

nexo, sendo a primeira entregue ao con

sumidor e a última presa ao bloco, pare
exibição ao fisco.

§ 1.9 - No caso de venda de com

bustível através de bombas, é, dispensá
vel a emissão de nota fiscal a cada opera
cão. sendo a escrituração realizada ao

final do día, em uma única nota !is
cal.

§ 2.9 - A nota fiscal poderá ser

utilizada também' para acobertar a entre-;
ga, no Município, de combustível já ven

dido, desde que indicado no verso o nome

e o endereço do destinatário.
§ 3.9 - Nas saídas de combustíveis

para depósito OU armazém geral, será e

mitida nota físcal informandr, que a na

tureza da operação se refere � "Remessa
para depósito", caso em que não se dará'
a incidência do imposto.

'

"§ 4.9 - Nos casos de devolução to
talou pardal do combustível ao dístrí
buídor, deverá constar da nota fiscal, sem

destaque do imposto, a natureza da ope
ração e o número da nota fiscal emitida
quando da remessa original.

Art. 12 - As diferenças porventura
existentes entre os volumes de entrada e
os volumes de saída acrescidos dos esto
ques serão consideradas como consumo

próprio do estabelecimento e assim tributa
dös.

Art. 13 - Os contribuintes do im
pasto terão o prazo de 30 días para ini
ciar sua escríturaçã-, fiscal.

sEÇÄom
DO l.ANÇAMENTO E PAGAMENTO

Art. 14:_ Compete ao contribuinte
efetuar o Iancamento do imposto e o con

sequente recolhimento aos cofres da Pre
feitura ou ao estabelecimento bancário au-

torizado.
'

Parágrafo Único - O pagamento se
rá efetuado através de documento de arre

cadação, conforme' o modelo anexo, indi
cando o período de referência, o volume
de venda dos diversos cOmQustíveis, o va

lor das vendas e o respectivo imposto.
Art. 15 - Este Dec:r;eto entrará em

vigor nta data de sua publicação, revoga
das das disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 30 de dezembro de 1988.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

FEDRA LUCIANA KONELL
Secretária de Admínístraçã.,
e Finanças.

Informe' Paroquial
Paróquia SãQ Sebastião

NOSSA MENSAGEM: Iniciamos a Quaresma!.
Quaresma - tempo de conversão, tempo de mudan
ça, tempo de acolher com maís amor a misericórdia
de 'Deus. E com a Ouaresma iniciamos a Campanha
da Fraternidade. E' o lema deste ano é Comunicação
pl a Verdade e Paz. Este lema quer fazer com que to-
do o processo de comunicação crie laços fl\iternos ..

8 gere entendimento a partir da verdade. Vamos
aprender nesta Quaresma a combater todas as ten
tações de íazer uma comunicaçãn que não esteja a

serviço da verdade e da paz.
HORÁRIOS DE MISSAS: Sáoaâo (hoje) às

17h30 -.., N. Sra. de Fátima; 19h - Matriz, São Luiz
Gonzaga, São Judas Tadeu e São Francisco; 19h30
- Santa Luzia. No domingo às 7. 9 e 19h na Ma
triz; Bh em São Judas Tadeu, São João e Santa
Cruz; 9h30 - São José, Santo Estevão e N., Sra. do
Perpétuo Socorro.

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

CRIANÇAS E ADULTOS,
Tratamento de Asma· Bronquite· Rinite - Espirros· eoc�,i,r.�s n()s olhos, nariz, ouvidos

'i'G "'ta - Tosse - Resfriadus constante, . Sinusite alérgica,
Alergia da rele, eczemas - urticárias· inchações· coceiras - picadas de .nseto:

feridas na boca,

Alergia a alimentos - medicamentos, ao sol e ao frio,

Erupções diversas,
'Preparo de vacinas - Testes Alérgicos,

;' ,

Rua 7 de S�tembro, 525· Fone (0473) 22 5475
,

Brurne nau se
, '

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Projeto altera ·estrutura administrativa da PMJS Di'álolO'S
jetos na Secretaria
de Planejamento.
A Secretaria de Agropecu
ária, compor-se-á de Di
visão de Agricultura e

Divisão de Pecuária e, a

Secretaria Municipal da
Saúde de: Divisão da
Unidade Sanitária Cen
tral, Divisão das Unida
des Sanitárias Periféri-

No projeto encaminha
do à Câmara pelo Exe-

cutivo,

alteran1d.
a es

trutura adm�nis. ati,:a da

Prefeitura, fica criadas

a Secretaria d. t-.grope
cuâria: a Secret ria da'

Saúde; a Divisã de Pro

cessamento de adas, na

Secremria de A ínistre

cão: e a Divis- de Pro-
l"r '

cas, Divisão da Unidade

Sanitária de Atendimen

to Emergencial er Divi

são de SaneaDlento.
A atual Consultoria

JurídiOa fica transíor-

mada em Assessoria Ju-
_

ridica, O ,projeto, fun
de rambém Secretarias e

Divisões e extingue ou

tras' divisões, conforme
define a men�geDl en

caminhada ao Poder. Le
gislatívo-

POUCOS E MUITOS

Qual será seu destino após a morte? O

que O espera? Será que podemos com saber c:/
certeza paI\!. onde vamos quando nosso coraçao

parar de baterê Você tem medo do enigma da

morte? A morte realmente é UDl desafio duro

que temos de enfrentar. Mas O calafrio. passa
por nossa espinha só ern pensar nela. Mllha�es
morrem à cada hora. Ela vem para crianças, )0- .

vens e velhos.
A Bíblia é clara em dizer que o julga�

mento e o primeiro passo que cada ser humano
tem de enfrentar: "Aos homens está ordensdo
morrer uma SÓ vez e depois disto o juizo"
(Hb 9:27). Na Bíblia é descrito dois tipos de

julgamentos. Um é para os salvos, os que' pe
lo arrependimento e fé entregaram su�as vidas

a Cristo. E o tríbunal de Cristo '(D cor 5:10).
É um julgamento das obras do cristão feitas

após sua conversão ·(2:10). Na verdade, .aquele
que creu está lívre da condenação do mferno
(Rom 8:1).

Outro julgamento é, para os mcrédutos.
que jamais se humilharam nem acolheram a

Cristo como Salvador e Senhor. Para estes es

tá reservado o veredicto: "Aíastaí-vos de mim,
maldítos para o fogo eterno, preperado pera
o diabo e seus anjos" (Mt 25:41). O castigo
vem para os injustos ((D Pe 2:9), para os de

sobedientes à verdade (Rm 2:8). Na verda
de, aquele que não se converte à Jesus cristo,

já' está sendo condenado aqui e ag·ora (Jo :>:36).
O triste é o que Jesus afirmou sobre

quantos seriam salvos e quantos se pe:rderiam:
"Entrei pela porta estreita (i\1rga é a porta e

.

espaço o caminho que conduz para a perdição
e são muitos os que entram por ela), porque
estreita é a porta e apertado o oamínho que·
conduz para a vida, e são poucos os qt le a-

certam com ela" (Mt 7:13,14). Você está'. entre
os poucos ou Os muitos? Elso Carlos Maidke

cobra IVV desde dia· 1�
(IVV), da gasolina, ál
cool e gás de 'cozinha
no percentual de 3 por
cento. aprovado pela Câ
mara. Os centavos. no pre
ço final foram .suprimi
dos, arredondado pl me-

, A Câmara.
res de Guara írim, ana

lisa. o projet de-lei do

Executivo, q/ .. spõe ·sobre
a criaç,ão de aJgos, aco�
do com a

.

trutura ba

sica da a ínístração-
municipal. Os novos

cargos assessoríe

de mínístracäo,
assesscría de finanças,
saúde e b -estar social,
assessori\1 de educação,
cultura e rismo e as-

sessoría

lObras
e vi�

ção. De tr� parte. VI-

gora des 1'. de feve

reiro a rança do Im

pasto SO e Vendas de

Combus eis a Varejo

Inflação: 70,28-/.
A inflação de janeiro,

medida oficialmente pe

lo Jndice de Preços ao

Consumidor (IPC), foi de
70,28%, a mais alta de

toda a história do Bra

sil, conforme o l}3GE.'
Apesar disso, nem a ca

derneta de poupança, nem
os 'salários, fnem putros
ativos fiIl\1nceiros rece

berão a correção monetá
ria correspondente.
porque esta foi extinta

pelo governo com o Pla
no Verão. A caderneta
de poupança será corrigi
da neste mês de feverei
ro somente em 22,94%,
o que corresponde à va

riação da Letra Finan
ceím do Tesouro (LFT).
Os aluguéis serião rea

justados pOr tabelas es

pecíficas e os salários
não receberão em feve
reiro 'sequer as últimas
URPs previstas para o

trimestre oue passou de
26,05% . Em três meses,

a inflação
_

foi de 178.4% ,

em doze meses, o índice
atingiu 1.410,64%.

nor,

A informação é do
secretário de Adminístra
ção e Finanças, Francis
co Schork. acrescentan
do que o retorno do rCM,
creditado no dia 10,
foi de NCz$-28.989,12,
com uni crescimento de
29,39% eni relação a

primeira quinzena de

janeiro.

MAS RANDUBA RECOLHEU NCZ$ 220 MIL

O m cípio de Mas- 10.288,62; Gabinete do

sarand arrecadou, Prefeito NCz$ 13.163,40;

durant o ano passado, Depto. de Pessoal NCz$
o mo te de NCz$ .. , 24.446,77; Depto, Educa-

220.3 3, dos quais ção NCz$ 46.296,93; De-

NCZ 7.567,59 em de- pto. Saúde NCz$ .

J
••.•

zemb Os valores se 13.756,26; Depto. de' Fí-

refer ao qUe 'a Prefei- nanças NCz$ 2.684,52;
tura ebeu do FPM - Depto, Serviços Urbanos

NCz 5.159,38, do ICM NCz$ 24.247,67 e Depto.
NC ::".931,20, do IPTU Rodoviário NCz$ .

NC 1.135,18 e de ou- 67.974,00.

tra ntes NCz$ O 1CM recolhido pe-

50. ,85. Já as despe- las empresas, atingiu
sa maram NCz$ NCz$ 156,765,38 em ou-

20 0,77 (NCz$ tubro: NCz$ 16::".901,89

6&, ,73 em dezembr<:), em novembro e' NCz$ ..
a� distribuídas: Ca- 49'.426,92 em 'dezembro ..

��e
Vereadores NCz$

ESCRITÓRIO DESPACHANTE ALANIR
Rua Gumercindo da Silva, 257

J(Ap lado do Hotel ltajara)
SEMPRE PARA sERVIR A COMUNIDADE .

Coluna Evangélica
CORAL:' Está visitando o Coral Evangélico Jaraguá
em Jaraguá do Sul, de 10 a 15 do corrente, o Coral
da Comunidade Evangélica de Monte Carlo, dll
Província de Mísíones, Argentina. Neste sábado, dia
1 L às 20h, estará se apresentando ao público em

geral na Igreja Evangélica do Centro e domingo,
dia 12, no mesmo horário, na Igreja Evangélíca de
Rio Cerro II. A batuta é da regente, D. Marlene
Ferreyra Diaz. CULTOS:' Hoje, dia 1 L às 19h, em

português e no domingo às 8h em alemão e às 9h30,
em língua portuguesa. QUARESMA: EstamQs em

época de quaresma, é o tempo ideal para auto-aná
lise, penitência e jejum.' É a oportunidade de dei
xar 'Deus mostrar o caminho, LEMA DA SEMANA:
Fara isto se manífestou o Filho de Deus, para des
truir as obras. do díabo 1 joão 3.8.

EM JANEIRO: 36,56%
Sem qualquer alteração

na metodologia ou com

artificios estatísticos se
melhantes aos empre
g\1d()S pelo IBGE no

cálculo do IPC, a funda
,ç,ão GetÚlio Vargas com

putou uma inflação de
36,56% em janeiro, de
a.c.ordo com o SeU In
dice Geral de Preços
(IGP), que abrangeu o

período de apuração de
1<? a 30 de janeiro.

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

'VENDE
.

. Casa residencial de madeira, terreno 55m2,

construção 130m2, rua Corupé-Víla No",? Casa.

em alvenaria, terreno 364m2, construcão de

Í25m2, na rua 401-Jaraguá Esquerdo. Casa de

madeíra- terreno de 640m2, construção de 100m2

na lateral da BR·280-Guaramirim. Terreno de

4.000m2, rua José Theodoro Ríbetro-Ilha da Fi·

gueira. Terreno de 2.100m2, na Rodo,:ia Wal-.'
demar Grubba (BR-280), divisa Jaragual�y.,.",
mirim. Terreno de 2.230m2, na CeI. procop1v
Gomes, próximo da F.A..MAC- Galpão industrial

em alvenaria, na lateral da BR·280 (Rodovia Pref.

Engelbert Oechsler), terreno de 7.500m2 e cons·

trução de 2.100m2.., .

• 1 apto. no Edificio Jaragua com 110m2. 1 ap
to. Edif. Jal1aguá com 4QOm2 (cobertura). Apar
tamento Ed. Bêrgamo com 120m2.

Portas e Janelas de Madeira
de Prtmelrisslma Qualidade

, Faça.Jlos uma visita ,

Persianas José ElDDlend�erfer i

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

,

oú
consulte-nos pelo Fone: 72-0247 iAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Relojoaria AVENIDA
AB mais finas IUgestãea para presentes,

jóias, relógios, violões, trof6us,
medalhu e, artigOi de prataria estão n.

RELoJOARIA AVENIDA

N. MareduII. •. Ge.... V......

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

Tubos de Políetíleno (mangueira preta).
F4bnc&:: Rua Joinv1l1e, 1016 _ Fone 72·1101

ESC!r1tór1o: Raa CeI. Procópio Gomes, 99

F�'Ile '12·0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

CFHO .'
•

._"

VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "CanarlDho" coloca à sua dís-
'

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha .conversar conosco.

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

Ortopedia e Traulalologia
ORo MARCOS F. SUBTIL,

Urgências _ consulta§ _ ortopedia in�a�
,

til e adulto. Membro títuíar da Soc. Bresíleí- ,

ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.512 _ Fone 72.2218

EDITAL
-----

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial äe
TitUlos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem

que se acham neste Cartório para protesto os

títulos contra:

ANTONIO FERREIRA DA COSTA � R. Lan

chonete 3 Estrelas Rod. BR 280 - NESTA -

ELO! MATHIAS - R. Rio Cerr� I - NESTA
_ IND. DE METAL FIO NORTE - Av. Mal.

Deodoro, 1479 - NESTA - LUIZ CARLOS
MURARA - R. Carlos Schulz, 73 - NESTA
- NELSON F. DE OLIVEIRA DE SOUZA -

R. Jqãü Picollí, 54 - NESTA - SUPB'R COM.
ELETRONICA LTDA - R. Willy Manhke. s/nÇ
_ NESTA - VITORIO SCHIOCHET - Estra-
da Itapoeu Hansa, Nereu Ramos NESTA

E codi�\"
i

ítos devedores não foram en-

,

centrados
, oií��", ',ê�usaram a aceitar a devida

intimação, Jaz ,,:poi intermédio do presente edital.
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artur Müner� 78, no prazo da Lei, a' fim
de liquidar o seu débito, ou então dar razão por
que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados' na forma da Lei, etc-

VT, Jaragua do Sul, 09 de fevereiro de 1989.

AUREA MULLER GRUBBA ..Tabeliã e Oficial de '

Protesto . de Titul�.

Cobras & L,agarlas (Ferdinaude Píske],

Farmá:cias estão sem medicamenlos. É o Pla,no

Ninguém em seu juizo perfeito
pode deixar de lamentar a tragédia da
noite de São Silvestre quando o barco
"Bateau Mouche IV" afundou na
Baia da Guanabara, causando a mor
te 55 pessoas, inclusive da festejada
atriz Yara Amaral (três vezes "Prê
mio Moliére"), da aldeia global, o

que colocou o mundo artístico bra
sileiro em pé de guerra,' clamando
por Justiça. Inquéritos - na Policia
e na Marinha - foram abertos e a

última novidade no caso foi o teste
munho de uma moça brasileira, so

brevivente do desastre, que veio de
Nova Iorque para depor nos inquéri
tos, apontando um Sargento da Ma
rinha como tendo recebido dinheiro
para liberar o barco. Surpreenden
temente, porém, não conseguiu iden
tificar o homem que teria dado o

tal dinheiro ao sargento marinheiro.
No barco só havia gente VIp e, na
turalmente, vibraram COm a libera
ção do barco. depois deste haver re
cebido ordens do tal sargento

'

e

.meís um outro colega seu, para re

tornar ao local de partida, porque
estava superlotado, Com a libera
ção, Os endinheirados devem

.

ter
vibrado pois mam assistir à tra
dicional queima de fogos de artifící
os na praia de Copacabana; do lado
do mar. Agora os artistas devem
estar vibrando pOrque já têm alguém
sobre quem descarregar sua ânsia

II

,
As 153 'farmácias da

'região Norte de S�nta
'Catarina estão pratica
mente "sem medicamen
tos. A denúncia foi fei
ta pelo Sindicato dO Co
mércio Varejista de Pro
dutos Farmacêuticos,
colocando 10 problema
como reflexo do Plano
Verão em vigor desde
a metade de janeiro. O
problema mador está
concentrado nos produtos
.maís complexos que
dependem da importação
de sais para sua Iabri
cai;:ão (antibióticos, car-

díovasculares e produtos
para hipertensos].

Quem mais está so
frendo com esta situação,
segundo o presidente do
do Sindicato, Gentil Co
radelli, são as pequenas
farmácias de bairros.
,jEstas nem ao menos re

cebem visitas de repre
sentantes de laboratóri
os", descarrega. O setor,
continua ele, gradual
mente está se descapitali
zando, pois não podem
fazer estoques. "Agora
ficamos sem produtos,
depois o governo decreta

o aumento e nÓS mos

obrigados a dese lsar
o que não temo ara

cobrir os preços f' ca-
dos pelas

indÚS�S'"conclui.
Hoje, os médicos Os

22 municípios da a

de abrangência do -

dicato (incluindo J�_guá e região), estão�-
do obrigad,os a

receita,lmínimo três tipos de
médios para a mes

doença. Existem ca!
'

de farmácias na regi
em situ\lção verdadei�
ment� crítica. _\---.....:

'de Justiça: o sargento da Marinha.
No domingo de -carnaval a im

pre��a divulgou insistrntemente . a

notícía procedente de uma cidade do
interior de S. Paulo, onde dezoito presos
haviam morrido na �a�eia local.
"Causa mortis": asfixi por falta de
oxigênio 'em face do errível calor
qus 'se abatera sobre a idade e sobre
a minguada cela, na q tal se encon
travam os dezoito inf lízss, junto
com outros trinta pres s. Será
qUe os artistas vão ent gar memo
riais às autoridades � a nder outra
pira para ficar' acesa at que os

responsáveis por esse m sacra de
presos esteja trancafiado a cadeia?

No barco só havia nte bem.
Na cadeia só margiqaís ( tese). O
barco Io] liberado por doi sargentos,
da Marinha. Naquela del acía não
havia nenhum sargento da Marinha
responsável pela vida dos sOS'. Co-
1110 é qUe os artistas brasi 'ros 'ava

liam a vida humana? Diga as, antes
de maís nada, que a campa a pe
la punição dos responsáv pelo
desastre do barco é meritón. Mas
a vida de um grã-fino, vale is do
qUe de um preso numa eId'a do
interior? PI nós, vida por vida: mbas
valem a mesma coisa, ou mel
tem preço. Do contrário
de' admitir que o brasileiro
até o senso da JUSTIçA,

ADVO-�ADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Ouestões de terras - acbllentes de trânsito - In
ventários - cobranças e: advocacia em geral.
Rua' r<ainoldo Rau. 86 - sala 4 '- Fone 72-2711

.i. '''1'_;

Barão do Rio Branco, sala 4

FONE: 72.2607

·:,,(�_t, ,

.

Olicií,á" . Mecânica
Serviços de' lataria, pintura e mecânica.

Retifica de motores de .ve'lkulos de qualquer marca, a gasolina/álcool.
Peças e acessórios para veículos em geral.

Av. MáI. Deodoro', 1..309 -:- fundos - Fone: 72-3614
. Jarag�uá do Sul. - SC

�,,__,, ,,__"_I__.. a .. """

Atendimento nota dez

Marechal

\

Lida.
\ ..

Venha e confira.
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aluguéis residenciais pagos em fevereiro solrell apenas a conversão
Com,? muita, gente ain- pelo fator de conversão Em relação aos alu-: ' ,

" ," ,t ",

' " "',, . ,,'
da nao' esta entenden- correspondente ao' mês guéis comerciais, o go-

A C I J 'S
'

,

do bem a questão do deste último aument-o, vemo continua omisso. Assoe. Com. e Ind, de Jaraguá do. Sul

reajuste e congelamento O resultado será o nove Isto significa que Os in- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

dos alugu�ips,; vamos aluguel já reajustado, quilinos e proprietários
'

repassar as determína: que deverá ser congela- terão mesmo de rene-
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ções do governo: do. gociar vtalores para os

Todos as pessoas que E atenção: lembre-se aluguéis e fixar as for-
têm contratos de alu- de qUe os aluguéís pagos mas de correção futu-

guéis residenciais - se- em fevereiro, referente ras. De todo modo, a

ja quaj for o mês de ao mês de janeiro, de- tendência do mercado
reajuste - ter:ão de re- verão sofrer apenas a está sendo a: de atualizar
fazer os cálculos de a- conversão para cruza- Os aluguéis até 'jlanei-
corda com as normas dos novos com 'a díví- roo

defínidas pelas medidas são desse aluguel por Isso, por um' percen
provisórias do governo, mil. E Os alugués refe: tual equivalente à in-
Para isso, é só multipli.- rentes ao mês de feve- nação acumulada 'desde
car

'

o aluguel que vi- reíro (pagos em março o último reajuste de ja-
nha sendo pago de:;;de o ou mesmo em .fevereíro) neiro. Em termos prä-
mês do Último reajuste é que serão corrigidos tícos, basta dividir a

(ou do início do con- pela tabela e depois con- OTN de janeiro, de Cz$
trato, caso ,seja recente) gelados. 6.170,19 pela OTN do

último reajuste, O ,re

sultado corresponds ao

multiplicador que apli
cado ao aluguel de de
zembro, resulta no alu
guel a ser pago em ja
neiro, que deve ser con

gelado.

Schroeder ainda, recupera estradas
A Prefeitura Munici

pal de Schroeder vem

realizando os serviços
de rotina de recupera
ção das estradas, com o

patrolamento e macada
mízação, avariadas com

'as enchentes do início
de janeiro e das cons
tantes chuvas. Além
disso vem recuperando
,os seus maquinários. O
.preíeit., Adernar Piske
informou que continuam
as obras do ginásio de
esportes, com o reves

timento das paredes la

tereis, obra qUe está
sendo construída inte

gralmente com recursos

próprios, haja vísta que
o Estado não tem cola
borado financeiramente,

Piske envia à Câmara
nos próximos dias- pro
jeto para assinatura de
convênio para o trans

porta escolar. Em mar

ço, entram em vigor dOis
novos impostos: o IVV
e o !TBI, que ainda fal
tam ser regulamenta
dos.

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, 27' - Fone 72-0448

� I�!���i�FO���.!�!.&. R. Exp. Antonio C. Ferreira, n9 68
ENGETEC
V

VENDI�

- Casa mista com terreno de 2. 900m2,

rua 25 de Julho - Vila Nova, valar NCz$ ...
9.500,00 . Casa mista, rua J <=>ião DoubraW'a n-?

2::;8 - preço NCz$ 10.000,00. Casa mista na

rua Piçarras. CaS\1 em alvenaria i;.-na rua José

Menegotti. Apartamento em construção Con:

dom . Atenas (Mal. Deodoro). Apartamento
Ed, Miner corri 2 quartos, 100m2, NCz$ 12

mil de pou'pança, Lotes ne rua José Emmendo

erfer. Área 'comercial na rua Joinville

com 3.470m2 e sítios em Nereu Ramos e

Barra do Rio Cerro. Em JOINVILLE, ótima ca

sa n\:l zona Norte e em BLUMENAU, aparta
mento novo, 130m2, próx , da FURB.,

ALUGA
_ 'Sala comercial na Venâncio da Silva

Porto com 420m2. Sala comercial na rua José

Bmmendoeríer n.? 1.834 e sala na rua Joinville.
ao lado da Arweg.

Telefones
. Vendo telefone resi
dencial. preço NCi$
3.200,00.
. Alugo telefone co:

mercial Tratar Fone:
72-0209. •,_J_a_rp_g_U_á_d_O_S_U_I_(_S_C_)'_07_d_e_fe_v_e_r_el_"�_O_d_e_'_..1_9_8_9_

. .I"SIGOLF SCHUNKE
Presidente

,

O Presidente da Associação Comercial e

Industríal de Jaraguä do Sul,' usando da facul

dade qUe lhe confere a letra '\i" do artigo 14,'

dos estatutos sociais, convoca Os associados
para participarem 'da Asembléía Geral Ordínâ
rita a realizar-se às 18:00 horas do dia 20' de
fevereiro de 1989, na sede social, à Avenida
Getúlio Vargas, 621, a fim de deliberar sobre
a seguinte

ORDEM DO DIA
01 - Apreciação do Relç.tório da Diretoria so

bre as atividades desenvolvidas durante o e

xercício admínistrativo outubro/B? - fevereiro/
89; 02 - Leitura, discussão e votação do Ba

lanço Geral relativo ao exercido administrati
vo findo em 31 de dezembro de 1988; 03
Eleição do Conselho Deliberativo e do Conse
lho Fiscal: 04 - Assuntos de tnteressa. geral da
Associação.

'

NOTA:
1. As chapas para eleição do' Conselho Deli
beratívo, que é composto de 30 (trinta) mem"

brOS � do Conselho Fiscal que é co.nstituído por
03, (três) membros efetivos e 03 (três) suplen
tes, deverão ser registradas na Sec retaría 'da
entidade até ,às 17::)0 horas do dia 16 de íe
vereíro de 1989.
2. Não havendo quörum para instalação
AGO, 'em primeira convocação. no horário ,aci
ma mencionado", a Assembléia funcionará em

segunda convocação, com qualquer número' .de
associados presentes; às 18:30 horas.

Ora. Scheila ,M. N. Hen\riques Anjo
DOROLOGIA CLíNICA

Tratamentó de dores crônicas [dores
do. "Cancer", lombalgtas, enxaquecas ... 1,
acupuntura aplJ.cada a dor,

Rua CeI. Procôpío Gomes 285 - Fone 12 - 2500

Jaraguá do Sul Santa 'Catarina
.

Agora COI Filial, em Jarauuá do Sul
--------------------��----=����

Fazendo parte de uma politica de evolução e aprtmoramento
constantes, a 'I'ransportadora MAyER entrega à Jaraguä do Sul a sua
mais nova filial.

'
,

o BOM TRANSPORTE

Rua C; Procópio Gomes de Oliveira, 1626 Telefone: 72-0628'

Con.�ando com a frota, própria de i25 veículos e maís de '40
anos de expenencia em transportes, a MAY E R está preparada pa
ra transportar o progresso desta: importante comunidade.'

utilize os Serviços da MA Y E R

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

r
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B·E B I DAS
TABELA DE BEBIDAS PARA JARAj:;UÁ DO SUL E
REGlÄO

'

PRODUTOS ANTARCTICA
Cerveja comum e Malzbier 1/1 NCz$ 0,85
Cerveja Pilsen Extra l/I NCz$ 0,95

Cerveja Comum e Malzbier 1/2 NCz$ 0,52

Cerveja Porter 1/2 NCz$ 0,60
Gutlraná, Soda, Agua Tônica 1/2 NCz$ 0,23
Guaraná, Caçula, Sodínhe, Pop 115 NCz$ 0,15
Guaraná & Soda li 1 NCz$ 0,:)0
Baré, Tutti Frutti, Baré Cola l/I NCz$ P,30
Guaraná & Soda Lt ,.. NCz$ 0,55

PRODUTOS BRAHMA

Cerveja Brahma Chopp 111 Néz$ 0,85

Cerveja Brahma Extra l/I NCz$ 0,95

Cerveja Brahma Chopp 1/2 NCz$ 0,52
Refrigerantes médios (todos) NCz$ 0,23

Refrígerantes litros (todos) �
.. NCz$ 0,55

Refrigerantes peq. (todosj NCz$ 0,15

Refresco, l/I NCz$ 0,30

PRODUTOS. SKOt

Cerveja Kaiser l/I ..............•..... NCz$ 0,85

Cerveja Skol 1/1 NCz$ 0,85

Cerveja Skol 1/2 NCz$ 0,52

Cerveja Skol Cam.cú 112 d ". NCz$ ,0,60

Refrigerantes médios
-

(todos) NCz$ 0,23
Reírígerantes Litros (todos) NCz$ 0,55
Laranjinha 1/5 ...............•. ': . .

. .
.. NCz$ 0,15

Refresco 1/1 NCz$ 0,30

PRODUTOS COLA
'Coca-cola, Pepsícola.Fante, Mínuano, médios .

..•.•...•.••••••.••...•••••••• c; • • • • . • •• NCz$ ,0,30
Coca-cola, Pepsí-cola. Fanta, Minuano, Pequeno .. :.

....................................... NCz$ 0,25

Coca-cola, Pepsí-cola. Fante. Mínuano, Litro :
.................... ',' ., NCz$' 0,60

Curi,osidades com lom·es políticos
De 'ontem, de hoje, de amanhã. . . (2)

}i;u dou pulo e o.Mário pínóttí
Eu chuto e o Toledo piza
Eu sou grande e o Souto maior
Eu sou sincero e o Cid franco

'

Eu faço cofres e o Pacheco chaves
Eu crio cabras e o Rui carneiro
Gosto de caiaque e o Valdir barreta.
Eu dou a agulha e o Dércío knopp
Gilson é dos santos e Vánío de oliveira
Adernar tem duwe e o Juarez é furtado
Maríno Lenzí é verdi e o Evandro Líscano. pastor
O Älído pavanello o Luiz· zonta
O Lauro é pereira oliveira e o Moacir pradí
O Lauríndo é salvador. Do Ivo' Baehr. tatu
Célio tem de nome Eisenhut que Renílda fatias

Eu jogol pedras e o Jaime Luiz Pedrottí
Wilson se derettí pel'Atriz Schöllernberg
O Ademir klein não cruzou com o Ataíde machado,
O Luiz F. Wolf fOi seguido pelo' M. Luiz machado
O Rui Dorval lessmann o Heinz Edemundo obenaus

Antonio é odorízz; neto e Jair é mussinato

Adejair é Balsanellí e Aríovaldo é o X, dos santos
Evi Sinsval

dede. vem ele fazer Je
sus Cristo dizer coísas
que nunca disse. Escla·
reço apenas que o "Cres
cei e multiplicai-vos" es

tá no Livro do Gênesís.
capítulo I, versículo 28,
e não foi Jesus Cristo
que de isso. O "amai
vos uns aos outros" é
preceito do Senhor. Es
tá em JOão 15,12. Ma,,; o
contexto em que Cris
to pronunciou esse man:

dament., não é o, lj'tl€ 8

mente poluída do autor
sugere pela aproximeçào
arbitrária da palavra do
Gênesis. Jesus acabara
de dar um testemunho de
amor verdadeiro: instituiu
a Eucaristia e lavou os

pés dos discípulos. Ele
pediu que imi.�ássemos
esse exemplo. Para Je
sus Cristo, ama r é isso:
morrer pe.os outros, é
lavar os pés dos outros,
isto é- fazer o hem aos.
outros, dedicar-ss aos

outros, tntnscender-se pa
ra ir ao encontro do ir
mão no gesto mais su
blime da doação. Quão
longe anda o sr. Sebas
ttão B. de Albuquerque
do verdadeiro sentido
das palavras de Cristo].
5.<? Não satinfeito em re

velar seus poucos co

nhecimentos a resooíto
d\1 sexualidade huma
na, sobre o Sagrada Es
critura, o articuíísta in
veste contra uma insti
tuição da Igreja, a vida
consagrada, de Um\1 ma
neira deselegante e inju
riosa; num estilo. de con
versa de bar de esquina".
(conclue próxima semana)

�-,a-m-ér-ica-L-at-ina-C-o-mp-an-hia-de-S-eg-Urn

I Ipiliil

Fundada em 1887
Há maís de um século:
Nosso prêmio é sua confiança

RESIDENCIAL TOTAL
O seguro total da sua residência.
Treze coberturas em uma sÓ apólice, garantem os ríscos de incêndio,

.
tumultos, desmoronamento, roubo, vendaval, desentulho, responsabili
dade civil, aluguel, despesas com mudança, dinheiro, despesas ext-ra
ordinárias, e air-da morte, invalidez e assistência médica cansados por
acidente 'aos seus empregados domésticos.
Consulte nosso representante:

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

.
,

2a. parte da carta do
P. Osnildo Carlos Klann.
"Olhar o sexo sÓ sob es

se ângulo é ter uma - vi
são redicionista da se

xualidade humana; fa
vorecer a prática indis
criminada do ato sexual
é estimular o animalesco
que existe em nós, é e

xarcebar o egoísmo tão
enraizado no homem, é
ser responsável pelo des
fibramento do caráter de
nossa juventude. Não é
assim, 'aconselhando a

dístríbuíção e o uso de
"camisinhas de onZe va-

1\3.S", que se ajuda a mo

cidade a crescer, a se

realizar, a ser feliz.
39 Uma grands "quixo-·
tada" do autor de "Ca
mísínhas de onze varas"
está no parágrafo que
começa assim: "Contra
ditória tem sido a prega
r'Ção católica ... 1.1 É tris
te e lamentável que al
guém se abalance em

critico do que não co

nhece. As a.firmações
de Sebastião B. de Albu
querque revelam total
ignorância da doutrina

. da Igreja a respeito da
sexualidade humana. A
formação sexual que a

Igreja admínístratíva e

prega é abrangente, é glo
bal; é baseada na antro
pologia que vê o homem
como Um vocacionado
para a. comunhão Com

Deus, não apenas o ani
mal que deve satisfazer
suas neCessidades·

.

A
Igreja olha o homem

dI .Ieitlr
como um ser digno "à
imagem e semelhança di
vinas", e não simples
mente como um' animal
qUe deve gratificar seu
grito de prazer. Nossa
visão da sexualidade hu
mana não é reducionis
ta como \3. do autor de
"Camisinhas de onze va

ras". O que a Igreja en
sina sobre o sexo vai
muito além dos miúdos
conhecimentos do sr. Se
bastião B. de Albuquer:
que. Sua visão míope,
infelizmente, não permite
que veja com darem tu
do quanto He belo e

construtivo existe num

quadro completo da se

xualidade humana. Não
são suficientes os co

nhecimentos que, ele,
autor do artigo em dis
cusão, possui sobre o

tema. O artigo' revela
mingua.d()s conceitos a

prendidos com compa:
nheíros de rua talvez em

casas que não são esco

las.
4<? Jesus Cristo merece

maior respeito de quem
quer que seja. É deso
nesto usar arbitrariamen
te de sua� palavras, pa.ra
provar coisas ,qUE Ele
nunca quis dizer. Reco
mendo, nssto sentido, uo
sr. Sebastião B. de Albu
querque um estudo, mes
mo elementar, de exege
se para não incorrer em

erros tão grotesc)S co

mo ele cometeu. 1\6.0
bastasse sua ignorância
em assunto de sexuell-

FORD F-1000. I

Jaraguá
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E HORA DE BRn.HAR

Lanznaster
Jóias, relógios, alianças 9

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 naturais para sua casa.

Pedrast plpisos, piscinas, paredes e

r�vest1menio em geral.
Rua Ottokar Doerffel. 1.951 - Trevo BR-l0l

..

Fone 22-8956 - Joinville.

SUBA NA RONDA.

CONCESSIONARiA HONDA DA kEGIÃO. CO
MJRCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNICA

E BOUTIQUE RONDA-WAY.

ENTRE NESTA R O N DA DA MENEGOTTI

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

Fone 72-2999. _ Jaragu' 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.? 129 e Dir. Empresa
Jornalística n.? 20. Membro Efetivo do Inst.
Histórico e Geográfico de SC. Redator: Flá.vio
José Brugnago - DRTISC n.? 214. \ Repórter:
Yvonne A. S. Gonçalves - DRTISC n.9 219.
Redação, Admínístraçãn e Publicidade: Rua
CeI. Procópio Gomes de Oliveirà n.? 290
Caixa Postal 19 - Telefone (0413) 12-0091 -
89.250 - Jaraguá do Sul Santa Catarina.
Impresso nas oficinas da Organização Coatâbíl :

"A Comercia}" SIC 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

Representantes credenciados: Bruvê Veie. Co

municação (Fpolis), Tábula Veie· Comunicação
(S. Paulo), Propal Prop. Representações (P. A

legre) .

ASSOCIADO A ADJORI/SC E ABRAJORI

Os artigos assinados não reilétem a opinião
do semanário. As cartas devem ser legiveis
com assinatura, nome, endereço,' felerope r <'cul}
da Coo. de Identidade. A publicação ;.�
do critério da redação. que se reserva o diTeil"
de resumi-las e a matéria não publicada não se

·(lr6 devolvida. I
, �r

"A História de nossa lente nlo pode ficar sõ na saudade".
O Passado 8'6 é Importante se o seu tempo foi bem empregado.

.,;

CONFIRA. A HIST()RIAee. Barão de ltapocu

\

HÁ 70 ANOS
- Em 1919, o movimento em tor

no da estação férrea já andava mui
to ativo. Era O ponto de convergên
cia na então aldeia que até bem pou
co não passava de um arraial, talvez
Um vilório , Alí se juntavam as pes
soas para receber as notícias "do
mundo de fora", trezídas do porto de
São Francisco, da sede do município
- Joinville, de Blumenau ou maís
adiante, de Florianópolis, que aqui
conseguiam viajar até Rio Negro,
em demanda ao Sul e ao Norte, prin
cípalmente para Os ilhéus que pre-

.

feriam as comodidades em lugar dos
enjôos como embarcadiços de pe
quenos navios a singrar o bravo e

ventoso mar costeiro, em busca dos
centros maiores do País. A cidade
seguia o destino das demals conge:
ne res, aglomerando-se entre a linha
da estrada de ferro e as margens do
rio Itapocu. maís tarde transformada
no quadro urbano que compreende as

ruas 1 (Gel. Vargas), 3 (Mal. Floría
no}. 4 (Pres. Epit. Pessoa), 21 (Pe.
Pedro Franc'cen), 28 (Artur Müller),
29 (CeI. Emílio C. Jourdan) e 30
(Prof. Esthéria Lenzi Friedrích] e

que já tiveram outras denominações
no passado.

• •• HÁ 40 ANOS
� Em 1949, era fundada em Rio

do Cerro a Sociedade Recreativa "Au
rora", que tinha como primeiro pre
sidente o saudoso Arthur G. G.
Gumz. vice Hartwig Volkmann. secr.

Ricardo Gumz e tes. Ervino Schulz ,

Tinha por fínalídads partidas dan
.çantes, tiro ao alvo e ou,tras ativida
des do genera.

- O prefeito Walderaar Grubba
assinava portaria para, no uso das
atribuições qus lhe eram conferidas,
"CONCEDER a contar desta data
(11.01.49) o terreno abandonado e

onde se acha sepultado VICTOR
ROSENBERG, afim de erigir sobre o

mesmo um túmulo. homenagem que a

Prefeitura Municipal, pretende pres
tar ao primeiro Intendente de Jara
guá do Sul." Idêntica providência to
mou o prefeito Durval Vasel, juntan
do os restos mortais de Maria For
tunato da Conceição e Calíxt-, Do
mingos Borges, no cemitério da Igre
ja do Santo Antonio, em Nereu Ra
mos, ele o guia da primeira expedi
ção que subiu o río Itapocu, em 1816,
óté esta região e de que resultou a

fundação de Jaraguá do Sul pelo CeI.
Emílio Carlos' Jourdan. sugestão do
"Correio do Povo", por ocasião do
seu 40.<? ano de falecimento e o 1549
ano de seu nascimento, em Porto
Belo.

.
HÃ,30 ANOS

- Em 1959, a Liga Jaraguaense
de Desportos reelegia para o cargo
de presidente, Eugênio Victor Schmöc
kel, numa votação esmagadora de 10
votos contra 2. No mandato anterior,
licenciara-se da presidência r.'ara dis
putar uma cadeira de deputado es

tadual e de vereador, simultâneamen-

te, sendo substituído pelo vice-pre
sidente João .Budal da -Sílva-

- Eram convidados os subscrito
res do capital do CINE JARAGUA
S/A., a comparecer no Bar e Restau
rante Buhr, desta cidade, no dia 24
de janeiro de 1959, ás 15 horas. a

fim de eleg,erem os peritos que deve- ,

riam proceder a avaliéií�ão dos bens
oferecidos pare integralização do
capital social. Assinavam os fundá
dores Arthur Breithaupt, Derval
Marc.ato e Osvaldo Heusi.

- Eram publicados· os estatutos
da SOCiedade Desportiva e Recreatí
va Macuco Pequeno, fundada em
04.01. 1958, para a prática, de todos
os esportes e recreações

.

em geral.
Sua diretoria: Pres. Herbet Lemke;
Tes. Harry Lemke e· Secr , Max Kaht.
Lá no Rio da Luz! .

... HA 20 ANOS
- Em 1969, a Câmara .elegia as

Comissões Técnicas: FINANÇAS, E

CONOMIA, ORÇAMENTO E CON
TAS DO MUNICIPIO _:_ Pres . Eugê
nío Victor Schniöckel. 'Membros:
Hans G. Meyer, João Lúcio da Costa.
Orlando Bernardino da Silva e Dol
cídio Menel. LEGISLAÇÄO E JUSTI
ÇA- Preso João Lúcio da Costa .

Membros: Sigolf Schünks e Orlando
B. da Silva. EDUCAÇÄO, SAÚDE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL - Pres , Hans
G. Meyer. Membros: Affonso. Franz-

I ner e Dolcídio Menel: VIAÇAO, O
BRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA,
IND'. E COMÉRCIO· - Pres. Sigolf
Schünke , Membros: Affonso Franz
ner e João Lúcio da Costa e REDA
çÄO - Preso Rudi Franke. Mem
bras: Eugênio V. Schrnöckel e João
Lúcio da Costa.

- Instalava-se em Sc a Comís
são Geral de Investigações. Toma
vam posse da Sub Comissão em

.

Santa Catarina, os srs. drs . João
Momm e Carlos Passoni Júnior, sob a

presidência do Contra Almirante A
tíla Franco Achê, tendo como secre
tário o Capitão de Corveta Maurício
Pinto de Magalhães.

.

HA 10 ANOS
� E� 1979, dizia a Imprensa que

Jaraguá do Sul já tinha ruas asfalta
das e que uma das metas prlontãrias
do governo do. prefeito Victor Bauer,
na primeira etapa, seria asfaltar as

ruas centrais da cidade. A empresa
vencedora da concorrência -

a Clark
-, de Londrína-Pk e. já estavam libe
radas para o tráfego tas ruas EIXped.
João Zapella. Francisco Fischer, Hen
rique Piazera, 29 de outubro e Presi
dente Juscelino.

.

'I'rabalhavam-se as

ruas Reinaldo Rau e Exped . Oabo
Harry Hadlich ,

- A Câmara de Vereadores ele.
gia as Comissões e as presidências Ii-

cavam.c.p.·,i!I�Q.... 8:.
'

..

s

...
e

..
guíntes vereadores:

LEGISLJ\Ç��,)UST]ÇA - José Al-
berto 19i�'4lt$.;c ]:;'INANÇAS, CONTAS

.

DO MUNIclPIG: E ORÇAMENTO -

Álído Pavanello: - 'TRANSPORTES,
COM. E SERVo PÜBLICOS .:_ Mano-
el Mílbratz. .

!
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UM RorrARIANO COMPLETA 30 ANOS
Em 1979. o, estimado rotariano Egídio de Amorim,
completava no dia 28 de fevereiro os seus 20 anos
de vida rotária como sócio' do' Rotary Club
Florianópolis- Estreito.
Naquela ocasião "ele era motivo' de homena
gens, como, aliás, ainda hoje é, todas as vezes

qus comparece às reuniões de seu' clube, de

�uja freqüencía já está dispensado, 'em face de
ter' ultrapassado a idade para a obrigatorieda
de dti presença-
ASsim mesmo, sempre que pode pega a SUa es

posa Alaíd� Sardá, a festejada poetisa e escri
tora e aníma as reuníões do segundo maís anti
go clube rotário de Florianópolis.
OINEGUE, há 20 anos redigiu algumas quadras,
mesmo de pé quebrado, mas traziam à tona a

.alegri\:l. dos companheiros pela -sua perseveran
ça rotãna,

.
prestigiando' todos os .eventos que

anualmente se realizam no distrito 465.
O final da composição homenegeadora, con-

cluía \:I.ssim: .

Egídió de Amorim, sem ser artista, este é o

seu nome I Esposo de Alaíde Sardá, a "fessora",
poetisa e escritora / DO livro de viagens. Iem:
brames, deu a ele justo renome I Como marido,
pela SU\:I. conduta muito galante e criadora.

- X - X - X ;,_"X - X ----

Egídio fez do ROTARY, d� cada letra 9 S_E'!u
modo de viver:
R - -de respeito
O - de ordem
T - de trabalho
A - de amor
R - de recado e

Y - um símbolo algébrico reve

lando o ideal - Servir.
No próximo (lia 28 de fevereiro, o Companheí

. ro Egídio completará 30 anos de vida rotäría.
A esta data querida nos associamos prazerosa
mente. Parabéns, Egídio! E que Deus te guarde
por muitos anos; ainda.
(Da Comissão de Relações Públicas do Distrito
465, Ano 1988/89).

, ,

Walter Luiz Ribeirl
Alexandre Dellagi,ustina Barbosa

:ADVOGADOS
Rua João Mc1I'catto n9 13, 29 endar - sa}& 206,
Pone 72-2875 _ Edifício Domingos Ch.odíní
Jaraguá dO Sul-SC.

... CORREIO Da rovo
-��-- .... - .. " .
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PSW - Uma crônica subversíva

PeR, leíase Paulo da
Costa Ramos. em .sua

coluna de 27 de janeiro
comenta sobre' . Paulo
Stuart Wright e o filme
qua se fez em torno de
sua vida. Ê o colunista
qUe escreve: "Está sen

dq exibido no Cineclube
Estação Botafogo, no Rio
de janeiro, o filme "PSW
I-,- Uma Cröníoa Subver
siva", na realídade uma

abordagem da trajetória
do ex-deputado catarí
nenSe' Paulo Stuart
Wright, desaparecíde
nos porões da ditadur�.O filme conta com An
tonio Fagundes no papel
título e segundo o cri
tico 'Alex Fernando Pra}.
do, é "árido e pouco con�
clusivo". E:m forma dk

,

documentário, não tem
metragem comercial e

estã sendo' vendido pa:
ra "uma instituição c�
tólíca, ,que o transforma
rá, em vídeo para distri
buí-lo para paróquias e

comunidades de base de
tOdo o Brasil e América
Latína". Já se vê, pois,
qUe não se trata propria
mente de um filme, mas

sim de um comício."
. A Última. Tentação de
Cristo
Raffaele (Rossi, diretor
e 'produtor dos filmes
Coisas ErótIcas:"_ pio
uéro no 19ênero lse�:O
explícito no Brasil - e
Coisas Eróticas II, está
chegando em ' Nova Ior
que para assinar ama

nhã, dia 5, Um contrato

de distríbuíção em video
do polêmico A última
Tentação de Cristo, de
Martin Scorsese, A Ros
si Vídeo ínvestíu de
US$ 150' mil para lançar
o filme, previsto para
estar nas locadorae e

partír de 15 de março,
. ante� - ainda de enfrar
no cinema. do �entrJo
Integrado de Cultura, de
FJpmanópolis, em anaío.
Dia 18, a Rossi Vídeo
Iançou Je Vous' Salue
Marie, de Jean-Luc Go
d\1rd e se prepara a exi
bição em cinema, na
Gazetínha, em Sã'o Pau
lo- Se a visão de Godard
da Virgem Maria rendeu
maís de 3.500 fitas nos
três prímeíros dias de
venda papa locadores, o

Cristo de Scorsese deve
SUperar lmuíto essa

quantia, estima Rossi.
Em Santa Catarina, em
90, Rossi pretende colo
car em prática um anti
go projeto de transfor
mar a vida de Anita em
um longa�metragem, nu
ma co-produção Com em
presários americanos e
italianos. Esses investi
dores estão bancando
com ele os US$ 2 mí:
lhões da produção de .

O Homem-lJagarto, uma

espécie de ficção-ecoló
gica filmada no panta
nal matogrossense.

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILi.O BARRETO DE AZEVEDO

Advoqados
Direito Civil _ Criminal _ Comercial

11

Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço _ Mal. Deodoro da Fonseca
n, 91 _ Sala 1

II

i

Clínica Veterinária
SCHWElTZERl'

"

:

DR. W A L'D E M Ä. R S C .H W E I T Z E R

II

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

Rua Jolnvllle, n� 1.118 (em frente ao Supermercado BreIthaupt)
Fone 72 • 3268 - Jaraguã do Sul _ Santa Catarina

FURGÖES CARGA SECA, ISOT:ERMICOS, FRIGORIFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

.

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi, lia - Fone 72-1011

��====-==��======�======================�==�============�======�
O respeito miituo é o caminho do entendimento e da busca de conquistas comuns.

A Weg.tem orgulho do desempenho de seus colaboradores e do trabalho da gente ordeira de
Jaraguá do Sul. Por isso ajuda.llospitais. 'creches, entidädes fJlantr6pieas. eolaberando para
que a cidade mantenha suas tradiçõeS�

,�t,):� "��e�es ' ainG l'ofrlUd!
;. �. a �", '"', ,� Ji' ���

�_."",_'
I;, :

�.������������----�����

lYõ
. . ,

WEG ESEUS COL,AFlORADORl;S" .'
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M'unicipa'lizaeão da agricultura. bbietiva aamellar a produtividade,
o plano de munícípali

zäção. da agropecuária
foi discutido no dia 1.9

.
de fevereiro, em Massa

randuba, entre prefeitos,
vereadores, lideranças
rurais, em encontro que
contou colb. a partici
pação do secretário da

Agricultura, Neuto do

Conto, do presidente da

Acaresc Frederico', Bues

chler, do presidente da
Cidasc, Gl\1uco Oiinger
e técnicos da Secretaria,
com funções nos órgãos
na microrregião. Cada

munícípío deu seu posí-

cíonamento sobre' él. si
tuação e sobre o plano,
que objetiva racionali
zar .�as ações ao Governo
na aplicação d03 recur-

. sos humanos, materiais
e financeínos em todos
os níveis, buscando o au

mento da produtividade
em cada município, de
acor-do com as suas pe
culiaridades. ,

Este plano prevê atua
ção conjunta do gover
no municipal, entidades
agrícolas privadas e' ór
gãos como Acaresc. Ci
dasc, Secretaria da Agrí-

cultura e Instituto Cepa
(Comissão Bstadu,al de

Planejamento e Econo

mia Agrícola de Santa
Catarina). O secretário
Neuto Fausto de Conto
disse n\1 oportunidade
qus o Plano Verão redu
ziu em :;0% as verbas
federais destinados ao

Estado, 'o que está difi

cultando a atua;Çjão da
secretaria mas salíentou

que o desenvolvimento
da "atividade agrosílvo
pastonal é importante pl
a manutenção do ho
mem no campo- Hoje

Falta de investimentos causa o congestionamento
o assinante da 'l'elesc

da região Norte do Es

tado (Blumenau- Joinvil

Ie, Jaragué do Sul, Cua

ramirim e cidades vízí

nh\ls) que quiser falar

com São Paulo tem ho

je apenas 33% de chan

ces de conseguir' com

pletar sua ligação. De

cada 100 chamadas da

mesma região paI'a, o
,

Paraná, 76 não conse-

guem ser finalizadas
�

e

se a ligação for para o

Rio Grande do Sul este
índice será um pouco
menor: 51%. O conges
tionamento de linhas na

região Norte de 9anta

Catarina é o pior do

Estado.

Para o chefe do De-

partamento de Planeja
mento e Controle de .0-

petações da Telesc. Ayr
ton Capela, a explidação
para toda essa confusão
é qua desde 84 á reali
dade tarifária dos servi

ços telefônicos ficou de�
fasada e o sistema da
Telebrés não acompa
nhou o crescimento dos

servtços.
Em 1982, o número de

chamadas tnterurbanas
processadas na ,'l'elesc
foi de '90 mil, no ano

passado chegou a 260
mil, OU seja,' quass tri
plicou em seis an� .

Neste mesmo período, o

pESCA PREDATÚRIA: É de se lamentar o que
acontece ao longo do rio It·apocu. Não bastasse as

toneladas de detritos e dejetos lançados diariamen-
te, . existe .em Guarernírím o obstáculo da represa
do canal de irrigação da SODAG, que impede a

subida de peixes para a desova nas nascentes, o que
provoca a corrida dos "pescadores" na captura de vás
rias espécies, principalmente o robalo, alguns com

apenas cinco centímetros. Isto simplesmente é a

destruição da fauna aquátic>a, graças a falta de fis

calização, posto que são utilizadas redes de diversas
malhas, notadamerite na região do Guamíranga, con�

,

siderada o "paraíso" dos pescadores amadoristas.
Há a necessidade premente de uma fiscalização para
coibir os abusos e também para que as' escadarias
no Canal da ,soDAG - luta que este próprio jornal
sustentou há alguns anos - seja desobstruída. para
que os peixes possam desovar' junto as nascentes e

repovoar o rios ltapocu, 'Jaraguá, Itapoeuzinh., e

seus. afluentes, que eram outrora piscosos, onde os

robalos e até "peixes do mar" apareciam em abun"
dância. Físcalízaçã-, é necessária, urgente!. .

SEM ILUMINAÇÃO: A falta de iluminação ao lon

go da ciclovia que margeía os trilhos da' RFFSA, é

frequente. Vários trechos estão com as luminárias
queimadas. exigindo a reposição, posto que torna-se

inseguro transitar à noite. Não' bastasse a falta de

policiamento, sem ílumiriação torna-se, perigosa, pois
ninguém está livre d\1 ação de maus- elementos, prin
cipalmente para quem transíta . só, ou às mulheres

que se dirigem ou retornam do tr�balho.
----��------------------------�--..----��----�----�

número de teleíones ins
talados não chegou nem

a dobrar: "Tínhamos 126
mil assinantes em 82 e

hoje somos 207 mil".
Baseado nísto, o enge
nheiro Capela diz que
ta única forma .para a

recuperação dos servi:
ços prestados depende

Em ,defesa

de uma nova política ta
rifária" qUe não seja es

'corchante para o usuá
rio, mas que dê condi

ções de se ampliar o sis
tema. Até hoje esfumas
correndo atrás para che
gar aos mesmos níveis
de tarifas que tínhamos
em 1982".:

da Comunidade

41% da população cata
rinense vive na zona ru

ral, sendo qUe '50% tem
menos de 20 anos" .

O secretário da Agrr
cultura disse qua o Go

verno desenvolve atual
mente o projeto de ma

nejo do solo e água pl
recuperação das micro
e macrobacías hidrográ
ficas, porque o solo ca-

,tarinense j á perdeu 15
dos seus 30 centímetros
e esta reposição demo
ra muitos anos para a

contecer. Outro' plano
importante é o reflores-

tamento, já que o Esta
do possuí somente 6%

.

da
sua área coberta de flo
restas, consome 100 mil
hectares de matas por
ano, mas planta somen�
te 25 mil.
O plano de munlcípa'

lização foi detalhado à
classe política do Vale
do Itapocu pelo diretor
gerql da Secretaria da
Agricultura, Athos de

,

Almeida Lopes, que des
tacou a intenção. do' go-
verno em tornar maís .

rentável a 'atividade ru

ral catarinense.

Defenda o seu patrimônio' contra sinistros, pre
venindo-se.' Estamos as suas ordens!

Exlinbrás
Comércio e recarga de extintores em geral

,

Rua Joínvilla n.? 2.176 - Fone 72-1826
Jaraguá do Sul/SC.

José AI'berto Barbosa
DEFESAS CÍVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua Jo,ão Marcatto n.? 13 - 2·\l andar

sala 204 - telefone: 72-1869

Jaraguá .
do Sul _:, SC

FISIOMED
Fisioterapia e Reabili tação Médica Ltda-

Atendimento especializado em recuperação
de fraturas, paralisias, reumatismo, problemas de
coluna, doenças neurológicas, asma e bronquite.
'CONVENIOS. Unimed. Banco do Brasil, Caixa
Econômica, Ipesc, Inamps e Acidente de Trs..ba

lho
CORPO CLÍNICO:' Dra. :RH.\1 - Fisioterapêuta,
Dra. Joice - Físíoterapêuta, Dr. Francisco

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

Hospital São José - Fone 72..1877 � Jaraguá do
,

Sul-SC.

,

'

.
Novo teletone:

,
w 72�3953 t"

'1IEIrEi'.'
;#;,'lParag.uá do Sul

, ,-

I i i I
• I

' J
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Vivência Hosp'ltelar
- 'VI o (I'M) PACIENTE DO 813Posto de Vendas Mareatlo

Os dias são invariável
mente iguais, quando
não vou de ambulância,
manhã alta, pl o CETAG
- Centro de Tomografia
Computadorizada, no

Batel, à Rua Padre Ilde
fonso, 105, onde me a

t�e a equípe do dr,
Benito Groszewícz Paro
lin, ou ao Hospital de
Clínicas ,onde o dr.
Leitão (guardei só o

sobrenome) dá as coorde
nadas com a sua colega
dra- Maria Cristina para
a Colangiopaincreatogra-'
fia endoscópíca, que re

velaria que nem tudo
era tão sombrio.
Contudo vale lembrar
Os momentos vividos no
CETAG, quando pela
primeira vez enfrento o

'

dr. Benito, 'Acho-o, até
meio parecidö com o

Mussolini de passadas
gerações da velha Itália.
A aparelha,gem do
Centro ímpresíona pe
los avanços' da técnolo
gia que aos poucos vai
chegando ao interior
brasileiro. Deitado na

queles aparelhos tem-se
a impressão de estar
passando pelo túnel do
tempo. Os resjiltados ad
vindos desses aparelhos
.que secionam partes do
corpo e o analisam, es

capam à im'aginà,ç.ão do
leigo.
O Hospital de Clínicas,
um hospital escola, é um

monumento de saber.
Como paciente, com a

,saúde combalida, a gen
te não pode deixar de
admirar o que b parane
ense conseguiu construir
na região do antigo
Alto da Rua XV. É um

verdadeiro formigueiro
de pacientes, de médi
cos' d� pessoal de en

fermagem, pessoal admí
nístratlvo, auxiliares e

o pessoal da retaguarda.
Faz a gente pensar e ob
servar aquela massa po
pular qUe basicamente
se constitui de dois gru
pos, os pacientes, os

doentes, em busca de
tratamento e cura e OS

clínicos que exercendo a

medicina preventiva ou

curativa, ali exercitam-se
ne recuperação dos do-
entes.

'

Como a maíoria do tempo
a gente entra em conta
to com os enfermeiros,
as atenções foram de..

dícadas a esses profíssí'
onaís. essa espécie cada
vez maís rara nesse mun

do materíalista em que
vivemos. Não encontrei
em nenhum momento
um enfermeiro ou enfer
meira que I1Jão fosse a-

, tencíoso, gentil e com

preensivo nesse univer
SO onde praticamente
só medra a dor e o so

frimento. Longamente
me preocupei em analí
�r as razões qus te
nham sido determínantes
para escolher esta pro
fissão, que é um misto
de arte OU função de
cuidar dos enfermos, u
sando como íngredíente
o carinho COm os do
entes, fazendo do seu
dia-a-dia, a escolha, o

chamamento, a aptidão,
a tendência e o talento
de um predestinado. E
uma vocação, um verda
deiro sacerdócio, uma
missão de servir o pró
ximo mais carente, por
que envolto num clima
de depauperamento, de
sofrimento, de dor e de
incerteza qusnto ao fu
turo. Hoje, os enfermei-
ros ou enfermeiras já
freqüentam escolas de
enfermagem Ou faculda
des destinadas a esse e
xercicio, mas acredi
to que não bastará 'ape
nas 'a escola a ensinar
os segredos da profissão,
si lhe falta essa disposi
ção de pasar a sua vida,
dedicando-se a cuidar
dos enfermos, muitas
vezes nem sempre reco

nhecido Iínanceíramen
te a Sua vigilância diu
turna na recuper&ção da
saúde de pacientes que
não escolhe posição ou

classe social.
No Hospital de Clínicas
me acompanham 0 pes
soal admínístratívo, i
dentificando o "doente",

cujo cartão SÓ será de
volvido 'ao ambulatório
quando terminar o trata
mento, §.i é que vai ha
ver tratamento, E;! os en

fermeiros que me levam
a diferentes andares, em

elevadores sempre cheio
de gente procurando
algum setor de seu in
teresse.
Acabo conduzido na sala
de radíología onde pes
soas se movimentam em

seus setores. A enfermei
ria leva par,a :uma sala
o paciente n9 212.334,
que sou eu, onde recebo
Os primeiros preparati
vos para enfrentar o

duodenoscopio que se en

contra na sala do lado.
Quando volto, encontro
o médico dr. Leitão e a

dra. Maria Cristina e

ms ordenam:
L.._ Suba nesta escadi

nha e deite-se de bruços!
De bruços,' dou-

Chapéus, bonés, víseíras, camisas, shorts,
'

.

b�rmudas g cºrdas,
Em f'lente à fábrica, - Amplo estacionamento,

IITERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. JGáo Píccolí, 10-4 - fone 72...2117. - Jaraguá do Sul

_ CRECI 643-J.,
- IMÓVEIS A VENDA .-:-

1 casa em alvenaria com 250m2, na rua

Campo Alegre.
1 casa em alvenaria com 95m2, no Rio

Molha. ,

1 casa em alvenaria COm 195m2, rua Do

naldo Gehring .

1 casa em alvenaria Com 100m2, defronte
o Botafogo .

1 terreno com 14x28m2, na rua Bahia.

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

tor?
.._ De bruços, meu

senhorl
- De qUe jeito, dou

tor, se ainda tenho os

pontos da círurgíat
Do jeito que pu-

"

LANÇAMENTOS DA SEMANA

Deputado Erótico - Comédia

H;erói das Ruas - Aventura
Marvin e Tige - Drama

Herança Maldita - Suspense
Baxracuda - Suspense
Prístoneíro Sem Noms Cela Sem Número -
Drama
007 Viva e Deixe Morrer - Aventura
Punhos de ,Tigl'e - Aventura
Campeonato Mundial de Marcas: 1981
Esportes

.

Campeonato Mundial de Velocidade 500cc
- Esportes
Campeonato Mundial de Rally 1981 - Es
portes
O Declinio do Império Americano - Co
média'·

.

O Amor não tem Sexo - Drama
Frankenstein - Terror
• "OPPU'S - Videomania Sem Pirataria •

der!
E ia "'garrafinhj:l"?
Deixa que eu se

guro!
Acabei deitando meio
�atravessado. O médico
explica: "o paciente
submete-se a uma cirur
gia e .'. a anestesia já
me apagou.
Cerca das 13 'horas acor

do em cima de uma ma

ca numa sala cor de ro

sa. Levantar qua era

bom, nem pensando.
De maca fui conduzido
pro Hospital Evagélico.
Numa ambulância Kombi
que vou te contar!

(Continua)

198 9
100 ANOS DA REPÚBLICA

10 ANOS DO "CORREIO DO pOVO"

,

Promovendo
® KOHL-B-A-C-H

....

Jaraguá do Sul
. ..

MOTORESElÉTlVCOS pelo Brasil afora.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Corredores da 3� Valia Ciclislica do Brasil. passarão por Jaraguá
A 3a. Volta Ciclisti

ce Internacional do Bra

sil, prevista para acon

tecer entre os dias 18 e 16
de abril, será sediada em

"E D nosso

motociclismo 1
A Federaç,ão

Catarinense de Moto

ciclismo, tacaba de di

vulgar . os calendár�os, d�
temporada motoclchstl
ca, nas modalidades de

v·elocídade, cross e en

duro. São várias provas
em diversas cidades do

Estado, onde se observa

a ausência, mais uma vez,

dê Jaraguá do Sul, que

possuía até bem pouco
tempo atrás, uma das

melhores pistas do Esta

dó, para a prática dos

campeonatos de veloc�
dade e de cross. O prO
pria motociclismo, por

fta,lta. de incentivo e de

quem se dispusesse a da:
continuidade ao Jaragua
Motor Clubes caiu no

ostracismo -e até mesmo

o tradicional "Enduro .

das Mil e Uma Trilhas",
realizado durante a Se

mana de Jaraguá, deixou
de acontecer.
Este ano, segundo in

tormeções preliminares
da Assessoria de Cultu
ra, Esporte e Turismo, é

possível que volte a ser

reeditado. Quanto �s de

mais e ao próprio auto
mobilismo, pelo visto, a

cidade ficará apenas na

saudade de uma época
recente em que 'todas as .

atenções do esporte do
motor se voltavam para

. cá. Hoje, tampouco pi
lotos da região dispu
tam o estadual de moto
ciclismo. Importante se
ria reativar o Jartlguá
Motor Clube ê incentivar
volta dos pilotos, recons�
truindo as pi,stas e dan

do condições para a prá
tica deste esporte, que

tem muitos aficciona
do�.

Joínville e Blumenau, in
tercalando-se em per
cursos previstos entre

outras cidades do Norte
e Vale du Itajaí. Parti
cipam das promoções 17

equipes brasileiras e re··

presentantes de 10 países
que já confirmaram suas

presenças à competição.
Ciclistas da Alemanha
Ocidental, Polônia, Tche

coslováquia, França, Itá
lia, Portugal, Bélgica,
Ven-ezuela e Colômbia,
vencedora da última vol
ta Ciclística realizada em

Gioânia e São I Paulo, já

estão inscritos, assim'

como das melhores e

quipes nacionais. '

..

A competição, ofícíali
zada pela União Ciclis

tica Internacional, sedia
da na Suíça. tem' uma'

quilometragem a?,�oxi
mada de 1 .200 quilôme
tros e inicia com uma

prova de ida e volta �n-
. tre Blumenau e' Rodete.

no dia 8 de abril. tJo

dia seguinte, os ciclis

tas partem' de Blumeneu

até Rio do Sul, retornan
do logo em seguida,
Depois de percorrerem

DME
•

val prol:ov'er O. Inlerbairros
Por idealização do pre

feito Ivo Konell, a Divi
são Municipal de Espor
tes vai promover o Cam- ,

peonato Interbaírros de
Futebol de Salão. A de

finição do certame dar-
se-á após a eleição du

Liga Jaraguaense de Fu
tebol de Salão, marcada
para o dia 23 próximo.
A idéia, de acordo com

o Chefe da DME, Raul
Rodrigues, é integrar os

bairros da cidade, atra
vés da formação de se

leções e de um campeo
nato onde não será con

siderado se Os atletas
são OU não pertencen-

.

tes a clubes filiados à

ligIa, desde que, com

provadamente,
.

residam
no bairro que defen
dem.
O número máximo se

rá de trinta equipes, so·

mando todos os bairros

da cidade e o centro,

qUe vai ser dividido em

quatro regiões, podendo,
daí, surgir quatro equi
pes para disputarem o

Interbairros . Este Cam

peonato não implicará na

eliminação do Peladão.

que, a exemplo do Cam

peonato Varzeano, con

tinuarão il s·er realiza
dos.

Rossi preside O· Estrella de Hereu
A SOciedade Sport

Club Estrella. de Nereu

Ramos, acabou, afinal,
defíníndo a formação de

sua diretoria, após duas

assembléias sem que se

chegasse a um consenso

onde o nome de Pedro
Garcia era o preferido.
No domingo, dia 5, la di

retoria foi formada, re

caindo a presidência pa
ra o associado Antonio
Campolino Rossi, ex-pre
sidente da Associação A

tlética Indústrias Reuni

des e' atual presidente do

Sindicato dos Trabalha

dores nas Indústrias da
.

Alimentação.

O vice-presidente de
Rossi é Renato Demathê.
desportista muito conhe-:

cido em toda a região.
A nova diretori�· reu
niu-se na sex1u-feira (on
tem), para acertar a pro

gramação de 89 e no

dia 18 de fevereiro os

planos serão repassados
para os associados.
O novo presidente ta.

diantou algumas das me"

tas, que seriam a cons

trl,ção de canchas de
bocha, instalação de um

parque infantil, drena

gern do campo, pintuI'a -e

melhorias em todo o pa
trimônio do clube.

Botalogo e JEC jogam domingo à tarde ·na Barra
Um grande amistosö

está reservado para a

tarde de domingo, no

Estádio do Botafogo, na

Barra do Rio Cerro. In

tegrando o programa de

festividades comemorati
vas \1 conquista do bi

campeonato da la. Di

visão da Liga Jaragua
ense de Futebol, o clu

be alvinegro receberá·
as faixas do. Joinville Es�

porte Clube, em partida
que será precedide de

preliminar entre a equi
Pe sênior, bicampeã da

categoria.
Tanto Botafogo cornO

o JEe. entrarão em cam

po cOm a força máxima e

farão suas estréias na

tempoI'ada. O c;:lube da
.'

estrela solitári�, invfl!sti
.

rá na promoção :rÍJ.ai�
r

de

NCz$ 100,00. posto que

somente a cota do JEC
·é de NC;z$ 500,00 sem

contar o tránsporte e a

limentação.
Um grande públ�co ê

aguardado para o impor
l�ante amistoso, onde es

tarão medindo for,r;as a

melhor equtpe do fute
bol amador da região e

a equipe mais premiada
do Estado, nos últimos
dez anos,

até Itajai e Balneário' do Sul dos corredores.
Camboríú, OS cíclistas Segundo Raul à data não
retornam a Blumenau, está definida, porém, sa"

realizando uma corrida:
.

be-se que partindo .. de
centra o relógio em Po- .. Joirtvtlle, . os ciclistas"
merode , A sede blume: 'passarão por Guarami
nauense da competição rim aJáraguá do Sul (su
será transferída, após as . bindo pela Epitácio Pes
provas entre Blumenau e _ .soa) até, Corupé, onde f'9:7'
Brusque, seguindo mais rão .o. contorno, .e retor-"
tarde pela Rodovia Qui- nando pela ,Getúlio Var-, __
lherme Jensen. via Mas- gas, via B.R�,2ßQ, até ..�9in- .

saranduba e Guaramirím ville. novamente. /. ';até Joínvílle, onde, se Jarag:ll:� "db Sul sere ;

inicia outra etapa da passagem, outravez, da t.,
volta Cíclístíca � Voltla Ciclística do Nor-
A partir de então, a� té catariÍiense�' pare

contecem circuitos atra-: Julho, durante a 'Sema'�'
vessando a Enseada, os na de Jaraguá, á·.presi�
mumcipios de Jaraguá dente da: FeC, Joãö Caro' .

do Sul, ,'Corupá e São los de Andrade, �. garan- ,

Bento, em provas dis- tiu \1 realização de' 'uma
tintas, além de Joinville, prova na cidade; de eír-
em circuito menor. O cuít-, de rua. 0 esporte
presidente da Federação do -pedal tem um públí:
CatarinenS'e de Ciclismo, éo fi�l, uma, vez .que " ,é >

João Carlos de Andrade, tradícional, tendo. o. mu-
.

já acertou com o Chefe rucipio revelado ·vár�o§.
da DME, Raul Rodrigues, 'expoentes .q;ue se desta
a passagem por Jaraguá caram q nível esta,Qual.,

LJFS VAI RENOVAR' A ·sUA DIRETORIA
A Liga Jaragu�ense de

Futebol de Salão deve re
alizar no dia 23 de f�
vereíro. assembléia. para
a eleição da nova dire
toria. Raímar Raduenz..
qus cumpre .0 mandato
de Sérgio Kuchenbecker,
tem desejo. de continuar
presidindo a entidade, se
for do desejo dos repre
sentantes dos vinte clu
bes filiados. A UFS tem

..

intenção de promover
um torn-eio extra-oficial,

desde qUe haja o i�t��
resse dos associados, . já
manífestado pela AABB,
Arweg, Cerealista .U i�
bano, Juventus e Brei

thaupt.jpost-, qUe é ob�
. jetivo manter as equi
pes, em atividades, até
abril; quando se pre
tende iniciar o Campeo
natö Citadino Adulto, cu
jo campeão e vice irão
disputar o Campeonato
Estadual.

[T®PICOS]
-,- Adalberto Frankowiak (Pintor), tomou pos

se no dia 1.9, na presidência da Sociedade Esportiva
João Pess�. Nos demais

-

cargos estão: vice�presi
dente Dorival Lange, secretários Valmir J. Hertei ·e

Ivaldo Sacht, tesoureiros Odemir Schmidt e Adel
bert Klitzke, vice-social Edison Jahn, de futebol Síl
vio Meier, de tiro Hilberto Fritzke e de bocha Ade
mir Siewers.

.

No conselho fiscal estão: Waldemar
Setter, Aliberto Hefter, Rubens Franköwiak, : Acir
dos Santos, Álvaro Hefter e Silvério Kienen.

- No Grêmio Esportivo Cruz de Mal1:1a, o de
putado e vice-prefeito Adernar Duwe assumiu nova
mente a presidência. Deve colocar o tradicional
clube na. pos�ção de vanguarda <II ostentava até bem
pouco tempo 'atrás. Outra eleição marcada pará o

dia 20 de fevereiro, será da Liga Jaraguaense de
Futebol, onde Waldemar Vieira é candidato a· ree-

��. -

- J� está tudo acertado para �a 3a. Çompeti
ção de Caiaque$, Canoas e Bateiras; realização da
DME e Hermes lV...acedo, com a particip�ação do Clu
be de Canoagem Kentucki e Prefeitura de Corupá.
As datas prováveiS são 26 de mat.ço ou 02 de abril.
Na última quinta-feira, hOUVe novo encontro entre
os promot,ores.

- A Divisão MunJ.�pal de Esportes (DME),
d-everá funcionar, eté o final de fevere'iro, junto ao

Ginásio de Esportes Artur Müller, local onde diri
girá as atividades esportivas do municipio.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Is Illtlcies de Flávil Jlsé Carupá vai explorar as' cachoei,ras do Rio Novo Alto
- Tem tucano na roça. O PSDB já é realida

de em Jaraguá do Sul. Na semana passada foí, fim
dada a Executiva Provisória, que tem em Ildefonso
Barth, o Cito, o seu presidente, reunindo ainda ou
tros nomes, a maioria dos quais antes lígados ao

PMDB e PDS, como Udo Ballock, Rubens de Carva-
'

lho, Guido Schmitt, Célio Bayer, Celso Nagel e Re

ginaldo Schiochet. que é o coordenador.
- A volta de Regtnaldo à cena politica é

vista com certa surpresa. Mas ele prêprío se encar

rega de'aärmar q� apenas acertou
.

a'
�

coordenação,
negando qualquer interesse em candidatura futura.
"Aceitamos coordenar a fundação do PSDB aqui
e na microrregião, como. uma

.

nova opção politica,
p()is os votos brancos. nulos e os não votantes, são

P'r9,v;;t, de que ,�xis� espaço", disse.

- O ex-vereador, na verdade, está desiludido

com a política. Nas entrelinhas deixou transparecer
alguma mágoa pelo "esquecimento" do seu nome

pelo !>MDB, seu
-

ex-partido, que fundou, assim co:

mo o MOB, do qual era um dos históricos. Schíochet
acredita que a sigla tem tudo para prosperar e con

quistar simpatizantes ao programa do PDSB:. "e. não
queremos ser apenas mais um".

- O PSDB é o sétimo partido organizado em

Jaraguá do Sul. A filiação do, ex-deputado Roland

Dornbusch, anunciada por um [ornal local, é tida

como um blefe. uma ínvencíomce, assim CQ)ßo não

há nada de oficial em torno da ida de dois verea

dores' ao partido. "Essa possibilidade existe. mas ain

da não contactamos com ninguém", assegura o pre

sidente tucano Ildefonso Barth.:
- O ex-vereador e ex-prefeito (do centená

rio) Eugênio. Strebe,. desencantado com a política e

com a falta de reconhecimento dos eleitores, que

não lhe deram os votos suíícíentes para sua eleição
a vereador, quando era tido cõmo favorito, desligou
se do PDS, cOm a ésposa Traudí , Strebe não defi

niu seu futuro, mas também não pendurou as chu-

teiras. Quem sabe, um dia volte. .

, - Na mesma rota do ex-prefeito. seguiram
Guido Schmítt- Florisval Enke, Heínz Bartel e ou

tros pedessístas de primeira hora. Após a derroca

da de novembro. onde viu reduzida em cinquenta
por cento a bancada na Câmara e amargando uma

flagorosa derreta a prefeito. o PDS perde terreno,

apesar de ainda possuír um eleitorado fiel e con

servador. O futuro é uma incógnlta.
- O Cartório Eleitoral da 17a. Zona tem

registrado, em média, de 6 a 8 pedidos de títulos,

de jovem entre 16 e 18 anos, prinCipalment� de ca�

louros que vão lÍ'ngressar na faculdade. HOJ�e cerca

de 50 já requereram o documento em Jeragua, Estas,
.

segundo a lei 7-.710, poderão part�cipar em novem

bro da eleição do sucessor do Presidente Sarney. O

cadastramento é opcional.
- O vereador José Ra.mos de Carvalho está

apresentando projeto-de-let à Câmara. estabelecendo

a exoneração da obrigatoriedade do pagamento da

tarifa do transperte coletivo. quando incorrer a fal

ta ou fração de passagem no valor equivalente a�
do troco devido. O mesmo projeto estabelece que o

trooö máximo seriJa de dez vezes o valor da passa

gem. Vai polemizar.
-,- Técnicos do DETER/SC, estiveram em Ja

raguá do Sul, verificando uma nove área para a co�s
trução da rodoviária, próxima da Bebidas Max Wil

helm, para estudos da viabilidade. Parece ,qu,e, hou
ve problemas nas negociaições com a propnetana do

terreno no início da Ilha da Figueira. E a nova op

ção é considerada válida, mas quem dará a palavra
final sE\rá. o DETé'R/5C,

.

.. 1·· ���_�' ;',�'.

CA_elsASSB
Energia com gosto de café.

A municipalidade co

rupaense já concluiu a

roçadura do acesso as

cachoeiras do Rio Novo
Alto, onde pretende dar
a' Infra-estrutura necessá
ria e construir um cam

ping municipal. Localí
zado a cerca de dez qui
lômetros do centro de

Corupá, o local é de u-

,ma beleza ímpar, cOm

cinco cachoeiras, com

quedas variando entre
20, 25 a 125 metros de
queda lívre , O prefeito
Ernesto Felipe Blunk de-

seja explorar turistica
mente o local,' oportu
nízando o contacto

.

com

a natureza a meio de
muita vegetação e de
tim clima serrano agra
dabilíssimo.
Outra informação do

Chefe do Executivo a

crescenta q/ foram empos
sado.s no dia 1.Q de fe
vereiro, Os seis direto
res de Departamentos
nomeados por portaria
municipal. No día 19
será inaugurada a Es
cors Isolada Munící

Os wcldo Cruz, de Iza
bel. A Prefeitura' vem
recuperando as estradas,
danificadas com as úl

mas enxurradas.
Corupá também teve

carnaval de rua. A Es
cola de Samba Unidos
do Boa Vista, de Joín
vílle, apresentou-se na

sexta-feira e para 1990,
a Prefeitura pretende
incentivar a formação
de blocos, convidando i
gualmente outras esco

las a desfilarem na Ge
túlio Vargas .

...._-_...�
Administração �úbl1ca

I cidade agradece ao prefeito
Uma eleição passou e um novo pre
feito assumiu. Lógico que a espec
tatíva no "manejo" do alcaide, nos

seus primeiros passos, é grande ,

É verdade que nesse meio tempo o

tempo não esteve a seu favor. Chu
vas intermitentes São Pedro Iez cair

- sobre a região, da qual não excluiu
a Pérola do Vale do Itapocu ,

Prejuízos muitos se somaram nas má-
quines calculadoras. O saneamento
financeiro, segundo palavras própri
as do chefe do executivo, ainda es

tão em andamento. A cobrança dos
novos impostos, via Constituição, a

penas estão começando.
E vimos muitas estradas em mau es

tado· Pontes carentes de manuten

;:;ão.· Paralelepípedos muitos deve
riam ser recolocados, solapados que
foram pelas abundantes águas.
O asíalto. então, estava uma lástima .:
As' teclas da máquina de escrever já
estavam pedindo para bater uma re

clamação ao "Buergermeíster" . Se

não houvesse Uma pronta providên
cia, perder-se-ira a infra-estrutura e,

depois, .babau . .. O custo de recupe:
ração seria maís alto, custando o

descuido, quem sabe, novos aumen

tos d� impostos que o povão teria

que arcar.

Quando as teclas já estavam escre

vendo a frase - Admínísrtacão pú
blica 'r-, eis que de repente e nada

'maís do que de repente, teve que
mudar o título que, de LEMBRETE

passou pera AGRADECIMENTO.
.

É, é assim mesmo, o relacionamento
da imprensa com a adminístração pú
bhca , Ambas querem o bem estar

comum. Máqulna que elogia tam

bém pode transformar-se em máquina
que critica, ou vice-versa.

f: o que acontece, agora.
Há màis de um ano, o "maís antigo"
fez um apelo ao então prefeito, cha

mando \:l. atenção para um problema,
aparentemente de sOmenos importân�
da, mas de fun.damental seguran:ça

.

para o usuário. A referência era

sobre a passragem de nível, aí na

Marechal, pertinho da pracinha (po
de-se champ_r, assim?), n,a entrada pa
la ra Rua 62 (Exp�d .. Gumercjndo da

Silva). Tentou�� 'âté ehvolver os i

lustres vereadores dá Câmara Muni

cipal, q}le fica logo adiante. Pedia
se tão e simplesmente um pouco de

massa asfáltic\:l entre os trilhos que
ameaçadoramente agrediam os tran
seuntes que tinham qUe faZer verda-

deiros exercícios de equilíbrio para
alcançar o canto da calçada salvado
ra, vez que, os veículos que aden
tram por aquela via, cortam perigo
samente a frente de qualquer pes
soa.

Estranhamente um silêncio sepulcral
se tomou sobre a solicitação, sem

segundo interesse, de utilidade pú
blica. Não se sabe se o silêncio era

por que o pedido partira de um jor
nal "persona non grata", ou .por que
o diretor não pertencesse à sigla do
minante, ou ainda por que não ti-.
vessem as suas páginas agradado os

vereadores, que teimavam em não
fazer nada e recebiam muito pelos
cofres públicos, exageros que conti
nuam ainda. hoje, apesar do Plano
Verão. Discriminar já ficou no tem

po da pedra lascada.
Ninguém sabe por que tanto silên
cio. Mas o povão ficou de olho.
Guardou essa indiferença e veja co

mo Os leitores se manífestaram, re

jeitando muitas cabaças coroadas.
:E;, o julgamento tarda, mas não Ia
lha.
Claro que o prefeito Vasel não podia
ver tudo. Para isso existem os se

cretários, os departamentos e os fis

cais de estrada, desculpem, de ruas.

Ninguém se manifestou. Paciência!
Estava dado o recado. Cumpria

. al

guém alertar a quem de direito so

bre o probleminha. Não foi feito.

Porquê? As chuvas lavaram o asfalto
daquela elevação sobre a passagem
de nível. Lavou, também, entre os

trilhos,
.

dos pedestres. Se machucava
os pneus. certamente Os pés, OS tor

nozelos e as pernas dos transeun-
.tes.
lV.:.as foi feito,
novo pedido.
tempos' novos.
Até que é bom, assim.' Fazer um fa

vor envolve sempre uma contrapres
tação. Os favores na area pública
geralmente gera�problemas que a

cabam na corrupção, o que deve fi"

car afastado da ádministração que se

inicia.
.Embora seja uma obrigação, a cida

de saiu· beneficiada Com a seguran,ça
cios pedestres que precisam alcançar
a zona oeste da cidade.

Viu, prefeito, como é fácil elogiai?
A Cidade agradece ao Prefeito. Po

de colocar no álbum de record,:tções.
Valeu!

Fritz von Jaraguá - 02-89.

',ouviu, prefeito! Sem
Sinal de que temos'
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