
Oll deverá ser inaugurada em julho ou agosto
A Unidade de Terapia Intensí-

, va está em fase de licitação das pro
postas das empresas tornecedorae de

equipamentos aos hospítaís, A afir
mativa é do Secretário Municipal da
Saúde, Dr. Amaro Xímenes Júnior,
acrescentando que a UU já possui
área tisica para implantação junto

.

ao HOSpital São José, numa sala dís-
'

pondo de quatro leitos e noutra, dois

leitos pn.ra os contamlnados, 'que a

tenderão plenamente as necessidades
do mumcípío, cujos pacientes não
maís necessitarão ser removidos para
Joínvílle e Blumenau.

A previsão é de que em julho
ou agosto seja inaugurada. Mais in

formações sobre a saúde, na última
página.
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Árvores da praça vão ser derrubadas por segurança
Por 'ameaçarem a. in

tegridade física e o pa
mônio público, nove ar

vores da� Praças do Ex

pedicionário e Ängelo
Piazera serão sacrifica

das, provavelmente já
na próxima semana, Há
cerca de vinte dias, um

Sessão do júri
dia 20

o Tribunal do Júri

da Comarca de Jaraguá
do Sul, tem sessão mar

cada para o día 20 de
fevereiro, a partir das

13 horas, no FÓrum De

sembargador João Tho

maz Marcondes de Mat
tos. Naquela sessão de

verá ir a julgamento o

réu Pedro Neves, por
tentativa de homicídio
contra dois companhei
ros de uma empreiteira
que realizava serviços a

uma empresa local:

o edital de sorteio de

jurades saiu no mês de

janeiro cujos inte

grantes foram publica
dos nO "Correio dó Po
vo";

vendaval derrubou uma

áJ vore defronte a rode'
viária, onde constatou
se que internamente es'

tava oca e comprometi
da, atacada por um in

seto, o Pantophtalmus
pictus, conhecido como

"mosca da madeira" cu -
.

jas larvas broqueiam o

lenho. Feitas avaliações
por engenheiro florestal,
observou-se que outras
árvores estavam compro'
metidas, o que coloca
em risco a segurança,
considerando que são
altas e tortas.

As árvores são das fa
mílias Casuarína, Arau

cária excelsa é Pínus e

Iíottís , Com o ataque
do inseto, estão com

pouca resistência e vão

ser sacrificadas, onde se

.utilizará guindaste, pa ..

'

ra maior segurança no

corte. O Chefe do exe
cutivo Municipal pede
a compreensão da comu

nidade e informa que
outras espécies serão
plantadas em substituí
ção, provavelmente Ii

gueira e jacatirão, natí
vas da região.

"

O Executivo Municipal
de Jaraguá do SUl en

caminhou pare a Câ-.
mara de Vereadores, pro
jetos-de-leí que objetí
vam obter autorização
para que a Prefeitura e

o Serviço Autônomo Mu
nicipal de Agua e Esgo
to (SAMAE), possam
contratar com' 'a Caixa
Econômica Federal, em

préstimos nos valores de
1 milhão de OTNs e 500
mil OTNs, respectiva
mente, destinados à cons

trução do novo prédio
da Prefeitura, à aquisi
ção do imóvel e cons

trução do novo Termi
nal Rodoviário de Passa
geiros, à construção do
Passeio Público Munici
pal, à pavimentação de
vias públicas e à exten
são da rede de abasteci- .

mento de água, empre
endimentos de grande
importância para Jara-'
guá do Sul.
Os projetos foram ex

planados na Câmara pe
IQ prefeito . Ivo Konell,
que destacou a necessi
dade dos empréstimos,
afirmando que o muni
cípio tem' um endivida
mento de apenas 65 mil
dólares (saldo a

. pagar),
oriundo da admínístração
de Victor Bauer, utiliza
dos pera o asfaltamento
de ruas. De acordo com

.

c Prefeito, 0, prazo de
pagamento sera de 18
anos, com, carência de
'seis meses, dando: o mu
nicípio, como garantias
a Caixa Econômica, par:
cela� das cotas do Fundo
de participação dos Muc
nicípíos ou' do lCM ou,
'ainda, do produto da ar

recadação e outros im

postos, na forma da le

gislação em vigor .

A contratação de em'

préstimo, em cruzados
novos, até o valor. de 1.
milhão de O'FNs,'. desti
na-se à prefeitura, para
'a construção do novo

Paço Municipal, compra
do imóvel e construção
da rodoviária, passeio
público e pavimentação
de ruas e, para o Sa
mae, empréstimo, em

cruzados . novos, até o

valor correspondente a

500 mil Q'INs. ou outro
índice que venha a subs
tituí-lo, destinado à ex

pansão da rede de abas
tecimento de água do
município.
A mensagem encamí

nhada ao Legíslatívo re

quere urgência, posto
que, aprovadas e sancio
nadas as leis, serão re

metidas à Caixa econô
mica em Florianópolis e

de lá para Brasília, para
aprovação junto ao Se
nado Federal.

e poderá vingar.
Esta semana, o Deter /

SC infomou o resultado
da avaliação e da via
bilidade da nova rodo-

-viária ser construída na

rua Max Wilhelm, num

terreno de l3.500m2 de
propriedade do Sr. Eg
gon João da Silva, que
estaria propenso a ven

dê-lo, desde que aten
desse a finalidade pro
postá. Com o parecer
técnico do Deter, as ne

gociações vão ser reto
madas

A juíza-presídentg do Tribunal Regiorral do Traba
lho, Ione Ramos, está convocando entidades sin-
dicais de primeiro grau com base territorial na

região de Jsraguã do Sul e Joinvílle, para que
procedam as eleições e formação das listas a que
alude o parágrafo lI? do artigo 662, da CLT, 'para pre
enchimento das funções de vogais e suplentes re-'
presentantes dos empregados e empregadores da re- .

cém-críada Junta de Conciliação e Julgamento' do
Trabalho de Jaraguá do Sul e da La. Junta de Joín-
vílle, pars o triênio 89/82. As listas deverão dar
entrada no protocolo geral da 12a. Região até as
18 horas dos dias 8 e 9 de março, respectivamente.

A Coordenador.a de
Desportos realizou na

quinta-feira à 'iarde, nas

dependências do Sesi,
em Jaragnä do Sul, reu

nião com os municípios
da região Leste/Norte,
para discussão das al
terações do regulamento
geral dos JASC e a re

alização dos Jogos Mi
crorregionaís e Regio
nais. As inscrições pa
ra os atlet\1s participarem
dos Jogos Abertos irão
até 15 de março e..

,F"

os Joguínhoe
,.)lc

t-:

Compra de usina de lixo em estudos Jaraguá Pide sediar os Regiunais
Enquanto busca a.in

Iormatízação gradatíve
de todos os setores da

administração, existe in

tenção do Poder Execu
tivo de adquirir uma u

sina de reciclagem do
lixo urbano, que seria
transtormado em adubo
e vendido posteríormen
te. Os estudos são pre
límmaree e pense-se na

participação das prefei
turas da microrregião, a

través de um consórcio.
"A idéia __:. consoante o

prefeito . Ivo Konell
está sendo amadurecída

PLANO VERÃO DE A SUA PARTE

QUE SEJA PARA TODAS AS ESTAÇÕES IR·TIMI

(10 a 16 anos),. até
de maio.

12

o município de Jaraguá
do Sul, extra-oficíalmen
te, candidatou-se para se
diar os Jogos Regionais

. Leste/Norte, devendo ain
da confirmar por oficio,
ao COD, de acordo com
a manifestação do Chefe
da Divisão de Esportes,
Raul Rodrigues. Na pá
gina 15, mais informa
ções sobre o assunto e

.\ .

.outras modalidades espor-
'.,��vas'. .

Expositores. para Loja
Movimentação 'Industrial
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_. Completa seu primeiro
aniversário neste domin
go, dia 19, o' garotão
Luis Gusta,vo Schweitzer,

· filho do casal leitor da

celuna Nino ,(Anelise)
Scllweitzer. JURto com

as irmãs Ana Pa1UI\1 e

Fernanda, os pais re

cepcíonam convidados
na tarde de hoje, para
comemorar o feliz acon

tecimento. Ao Luís Gus
tavo' os parabéns e mui

ta �úde.
'. O amigo Alcione de

Simas assumiu. pelo
quarto mandato a pre
sidência do Grêmio Re

creativo e Cultural Mar
catto (Grema), com Wal
dir Chlodlni, na vice.

Ne Grema, todas as sex

tas-feiras, o ecônomo
Osmir Glatz !prepara a

quela dobradinha" esper
ta. e churrasco, para as'

soeíados ou não, à noite.
Iremos lá!.
. O Rotary Club de J\1-

raguá do Sul, recuperou
·

o letreiro do marco da

Praça Paul Harns, na

Mareohal Deodoro, e

vem realizando estudos

para. a implantação de.

uIIl\1 roda' dentada
(símbolo do clube) na

entrada da cidade, pos
sivelmente na Praça
do Imigrante, anexa ao

Centro de Informações
Turísticas.
.. A bonita Iara Cristina

· de Souza, filha dos a

'migos Antonio "Benlica"

Gente & Informações
-

(Dol"otéa Passold) de

Souza Filho,
. foi aprova

da no vestibular de Par
mäcía pela PUC, 'de Cu-

. rítíba. Ela está circulan
do' pela cidade, curtindo
a famtlia' e Os amigos.
A Iara os cumprimentos
pelo triunfo no recente
vestíbular.
. A Feira, de Verão, ide

alização do Centro Co
mercial Portal 'de Jara

guá, realizada de 23/1 a

06/2, superou as expecta
tiV\1S: iniciais de fatura
mento. O movimento fi
nanceiro atingiu a NCz$ ..

90.115,00 e os comprado'
res foram praticamente
turistas que veraneavam

em nosso litoral.
. A Comunidade da Ca

pela - Santo Antonio, de

Sete de Janeiro, Massa
randuba, vai realízar no

dia 26, a Festa de Nossa
Senhora das Graças, com
a bênção da pedra fun

damental da nova cape:
Ia, Haverá missa solene
às 10 horas e a díreto
ria convida a comunida
de da microrregião

.

.

a

p\rticipar dos festejos.
.Casamentos: Na Ma,

triz, às 15h3()-José
Waldemiro Pereira/Rosa
Volpi, i6h15 Valdecir

Goncalves/S an. d r 'a

"JO-
-

-

.•$
·

,

ao, e)VlOJua��
Moda lnfanto·juvenll para realçar a

elegAncla de seus ruhos. Um carinho

especial para o' seu bom gosto.
Na Marechal Deodoro. 819 _ Jaraguá do Sul - SC.

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

. ÚCULOS DE SOL

PRE5ENTF!'

COl'inßoso
INFANUL

Schwírkowsky, 17h45-
Airton Antonio Fagun
des/Solange Moller e às
18h-Jacob Roberto La
níus/Bleníca Nicoluzzi,
Em São Judas, às 18 ho
ras, Revelino Moisés
Planinscheck/Maria Na
talina Pereira.
· Em Santa Luzia, às
19h30, o casamento de
Amarildo Sevegnani/lIzi
nira 'Kanzler; no Rio
Molha, às

.

11h30 _ Ed
son Luiz Zimmermann!
Vanisse Liesenberg e às

20h15mtn-Jorge Henri
que Brognoli e Suely
Maria Maestri, Ontem,
sexta-feira, no &io Mo
lha, Marcos André Sí
mão e Fátima, Aldrovan
di. Nossos parabéns!.
· A gatíssima Talaria,

. filha de Ivo ' (Tânia)
Alves da Silva, brilhou
no carnaval, saindo vi
toriosa do concurso de
fantasia infantil do C.
A. Baepandí. Apresen
touse na passarela com

a fantasia "India em

dia de festa", lindíssima,
conforme os comentári
os. Merece renovades
cumprimentos.
· Para muíto breve o

"sim" do' ex-piloto e ad

vogado Sävío Murillo
Piazera de Azevedo, com
a bonita Marilene Sasse,
um jOvem e boníto casal
que enfeita a sociedade.
Também na agenda, o

casamento de Wander
rei 'Leopoldo Rubíní,
com a Margarete Sasse,
irmã da Madlene.
· O Instituto Cultural

BrasilAlemanha (ICBA).
vai realizar nos días 27

e 28 próximos, as matrí
culas para o curso de
'alemão, das 17h30 às 20
horas, no Centro Educa
cional Evangélico. Serão
duas aulas semanais, que
iniciarão no dia 06 de

março. ," ,

· A Sociedade' Esportiva
e Recreativa Schroeder
DI, pelQ terceiro ano

ccnsecutívo, vem realí
zando competição de ti·
ro ,hamburguês, torneio
interno que reúne asso
ciados. Todos os meses

são realizadas etapas e a

próxima vai acontecer
dia 12 de março.
· "Feliz Anal Velho" o

premíadíssímo filme na

cional do Festival de
Gramado de 88, e::;tá em

cartaz no eine Jaraguá,
de 18 a 23 de fevereiro,
no horário das 20 horas.
Marcos Breda. Malu Ma

der, Eva Wilma, Mar
cos Nanini e outros es

tão no elenco. Censura
14 anos-

· Nasceu nQ dia 21 de

janeiro, às 9h13min, no

Hospital e Maternidade
Jaraguá, a Heloísa Va
ladares Barroso, filha do
casal Vilmar [Desírée
Wille) Valadares Barro
so, aos quaís cumprímen-
tamos, cOm v�tos de I
muita saúde e p:<-:.
·

.

Com os amigos! Wal-
. dyr Ribeiro, Nerval Pe
reira e Aldo Schmitz, doi
Departamento de Comu:
nicação da Weg, a imo.
prensa fOi recepcionada
COrri Um almoço na Ar
weg, que resultou num

gostoso bata-papo e tro
ca de opiniões; Valeu!.
· A diretoria dia Malwee,

.

do algodão lon;ga vida,
comunicando ,q_'ue ,foi
alterada a razão social,
de Malwe S. A. para
Malwee Malhas f..\tda. Os

___r.

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alflaDÇU,
prataria, artigos em ouro e tudo o mais par.
presentes na

SEIFERT PRESENTES PARA RENOVAR
Marechal Floriano nQ 29 - Fone 72 - 1911

avenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n° 9

Loja;
Mamãe Coruja

A melhor opção em artigos infant�-juve
nis e bebn para estação Verão-Outono.

R Rio Branco 168 - Jaraguá do Sul - Fone 7��-0695

endereços e "J.lJSjCr1ções
permanecem iDaltet;a.
dos, Está feito o registro.

. . A Sra. Méri Cordeiro
vai realizar cursinhos 'de
tortas; - docínhes, bom
bons e congelados. Para
maiores informações,
via telefone 72-2693 ou

na residência (muito 1>0-
.

nito por sinal), ao lado
da Menegotti Motos.
· Em' Corupá, neste día
18, Q aniversário da Ia.

-dama, Sra. Delurdes
Blunk, esposa do. prefei
to' Ernesto Felipe Blunk,
junto com a Ifilha Mari
ele Fernanda, q/ comple
ta sete aninhas. Para
béns!.
·

Jarge Henrique Brog
noli e Suely Maria .Ma
estri, o "sim" elegante
deste sábado, às 20h15,
na Capela do Rio Molha.
Felicidades ao casal.
· Dia 26 próximo, na

Matriz Sã. Sebastião, a

solenidade de sagração de
doze diáconos, entre os

quais o jaraguaense Ze
zinho Maba.
· Cumprimentos ao casal
Henríqu., (Inês Schio

chet) Jansen. pelo tri

gésimo aniversário de
casaDlento, \ comemora

do no día 7 passado.
· Mafisol S. A. está de
finindo a. programação
que marcará o 25i! ani
versário de fundação, no
día 22 de maio.
• O registro para a vi
sita des jornalistas Pau
lo Roberto Arenhardt e

Janaira Feijó, da KOhl
bach. e para o aniver
sário do nosso colabora- .

dor, Ferdínando Píske,
no dia 11. Embore' tar
dio, os cumprimentos
ao "Capitão".

PROF!SSIONAfS DA
IMPRENSA REÚNEM-SE'

Os profissionais que
atlaam nos órgãos Ge im

prensa da cidade deci-
.

_ díram. na sexta-feira,

por realizar encontros

mensais, para uma con

fraternização e discus
são de assuntos ligados
à comunidade, cujo ob
jetivo principal seria a

projeção de Jaraguá do
Sul, como um todo, nos

seus aspectos positivos,
ressaltando as potencia
lidades e a sua importân
cia dentro do contexto

..

econômico, social' e cul
turar de Santa .Catarína.
O primeiro . ancontro

aconteceu ; nas depen
dências da 'Associação
Recreativa Weg e serviu
para uma trote de idéi
as e de impressões.· a

cerca dos objE!tivos que
o grupo se propõe.

Avenida Getülio Vargas. 97 _ Jaraguã do Sn!
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-Empresários e poder público discutem a· deficitncia ba_ibtcinaf
S.ignificativos avan-

ços foram dados esta
semana, à busca de so

luções ao problema ha

pli'tadiJonal de Jar!aJgtUá
do Sul, íntegrando a

classe empresarial e
.
o

poder público municipal.
A preocupação em evi
tar a íavelízação e' dar

'condições às famílias
de menor poder aqUisi-
tivo ?e comprar o terre-

no e construir sua mora

dia, levou o prefeito
Ivo Konell e Secretários,
à convite, na Associação
Comercial e Industríal,
onde a receptividade e

a boa vontade das par-
tes resultarem numa

discussão aberta, vis-
lumbrando perspecti
vas de sucesso.
Bm linha geral, a o

pinião é de que a solu-

Schroeder vai adquirir maquinário
o prefeito Adernar

Píske. de Schroeder. as

sinou esta semana o E

dital de Tomada de

Preços para.a aquisi
ção de uma pá carrega
deira pera atedímento
as necessidades do mu
nicípio. A atual, de a

cordo com' Piske, en

contra-se em estado pre
cano e

,..será alienada.
Na escola Básica Luiz
Delfina, no Braço' do
Sul, está sendo concluí
d\1 a reforma do telhada
e da rede elétrica e

hidráulica, para dar

condições ao Hl ICl.O
�

e

fetivo do período escolar

fetivo do período escolar,
que começa na segunda
feira, 20 de fevereiro-
A rede municipal de

ensino de
.

Schroeder
compõe-se de oito pré
escolares e de uma esco

l�,' onde são atendidas
maís de 250 crianças. E

na Estrada Bracínho,
por indicação do verea
dor Arno Doege, será
promovido o alargamen
to de determinados tre-
chos, junto com as

demals melhrorias ne-

cessárias.
A recuperação das es

tradas continua em todo
o terrítõrio municipal.

ção seja doméstica, pois
se depender do Governo'
Federal, pouco nada se

'

conseguirá. O déficit
habitacional é grande e

os alugueres abusivos
em Jaraguá do Sul, si

tuação que as lideranças
desejam ínverter. com a

somatöría de forças e

de participação, haja
vista que se não houver
uma interferência, íneví
tálvelmente surgirão fa
velas e subabitações.
Uma das propostas

dos empresários foi a de
se popularizar os lote
amentos, diminuindo as

dimensões dos lotes e

pulverizando-os em di
versas regiões para não
descaracterizar a cidade.
A sugestão é de que
cada .lote possua até
250�2, o que diminuiria
os custos, posto que nos

loteamentos convsncío
naís, o valer oscila entre
NCz$ 2 a NCz$ 2 mil
Ou maís. que poucos têm
condições de pagar,
quanto meís construir,
posteríorments,

Is�o impJkafia; na

mudança da legislação,

Guaramirim lança concurso para criar logotipo
A Prefeitura de Guara.

mmm está lançando
um concurso público pa
ra prover a admínístra
cão municipal de um lo

gotipo que a identifique,
dentro do slogan "O
povo Participando e De
cidindo'. O Concurso é
'aberto a alunos, par e

a concorrer ao prêmio de

NCz$ 100,00 definido
pelo. prefeito AntOIÜO
C-arlos Zimmermann ao

trabalho vencedor.
O concorrente poderá

participar com um ou

. maís trabalhos. A en-

trega do material deve
rá ser feita, obrigatoria
mente, até as 17 horas
do dia 28 de fevereiro,
na Secretaria Municipal
de Educação, cOm a

Professera Imelde Tes
toni. As norma do
Concurso, com todas as

informações necessárias
poderão ser obtidas na

própria Coordenadoria
Municipal de Ensino.
ANO LETIVO
As aulas Iniciam-se

segunda-feira, dia 20.
Esta semana foi reali-

zado o planejamento do
ano e exposto aos pro
fessores da rede muní:
cipal os propósitos da
Secretaria, que contra
tou uma professora para
a área de educação artís
tica. Ontem, sexta-fei
ra, houve, palestra aos
docentes do préescolar.
sobre o desenvolvimen
to da criança de O a 6 '

anos, sobre Métodos e

técnicas (Plaget, Freínet,
Montessore e outros),
pela Profs. Cässte, de
Joinville,

Alergia Clinica'
Dr.Antonio'Schmidt

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

CRIANÇAS E ADULTOS

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

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

feridas na boca.

Alergia a alimentos - meJicarne"ios ao sol e ao frio.
Erupções diverSdS.

Preraro de vacinas· Testi?" Alérgicos.

Rua 7 de Setembro, 525- Fone (0473) 22 5475
Bjurne nau SC

que o, Executivo já con
cordou. . A prefeitura,
segundo Ivo KOnell, Já
díspõs de área que vem

recebendo a- ínfraestru
tura, onde 'se pretende
iniciar a construção de
casas a famílias de baixa
renda, utilizando mate
ríaís alternetívos que es
tão sendo [pesquísados
Ou,

.

então, pelo sistema
tradicional, aspecto que
será observado (custo)
no projeto piloto em

execução na rua João
Planinscheck.
Existem estudos de se

construir casas entre 24
a 30m2, sem foro e com

cobertura de telha de
barro. a um custo de .

200 OTNs, incluído o

terreno. com possíbili
dades do' proprietário

. aumentá-la dentro de sua
convivência e necessida
de. Os lotes e o próprio
custo emrsí, seriam re

passados a prazos favo
recidos. 'Obietiva-se
deixá-las hl8bitáveis, pa
ra que o proprietária
possa fugir do aluguel",
ressalte o prefeito Ivo
Konall.
Isto implicaria na

formação de coopera
tivas e do estímulo ..o

mutirão, A ConstituIção

'Rui Barbosa' recebe novos livras
A Biblioteca Munici

pal "Rui Barbosa", que
em janeiro, segundo o

movimento estatístico,
emptestou 1.200 livros
e inscreveu 29 associa
dos, recebeu da Rípasa
Papel e Celulose, a se

gunda remessa do pro
jeto "Viagem da Leitu
ra", qUe desenvolva em

todo o país, dentro do
programa de patrocínio
as atividades culturais.
O projeto prevê, a cada

de uma Companhia
MuniCipal de Habítação,
com a participação das
empresas pata � subscrí
cão do capital, encontro
eco, já qUe seria gerida
por pessoas da própria
comunidade, eliminando
se os custos de admínís
tração que 'a Cohab e

Inocoop cobram. A Com
panhia e a reativação
do Conselho Municipal
de Habitação, são vistos
'com bons olhos -pela
claSSe empresarial, que
deverá, agora, proceder
levantamento nas em

presas sobre as necesm
dades para que se pos
sa estabelecer' paráme..

tros ou um ponto inicial
à Busca de solução de
finitiva \1 questão' habi- .

tacionàl do municígio.

Cursos de,
ConfeitariaI'

,

Cursos
.

de tortas,

docinhos, bombons e

congelados. Maiores

informações cOm ;Me
ri, na rua Adélia Pís-:
eher n.? 299, após a

Menegotti Motos, tele
fone 72-2693.

trimestre, um novo "pa
cote" de livros e desta
feita foram 18 os rece
bidos, no início de feve
reiro.
A "Rui Barbosa" re-

cebeu igualmente do
Instituto Nacional do
Livro e Fundação de As
sistência ao Estudante,
pOT doação; 82 livros in

fanto-juvenis, que esta
rêo a disposição do pú
blico ledor, na próxima
semana .

.

CY constituirá comissão espeCial
ções com a ajuda do es

tado, mas que foi doa
da àquela sociedade ci
vil, irregularmente.

A polêmica gira no

fato de que houvj, pro
posta para \1 Prefeitura
ii venda do' patrimônio,
fl� que o Executivo não
·Mftcorda. Ainda estä-ss
t�tando um acordo pe
cíflco, porém, se ' não
houver avanço, "partire"
mos para � desapropna:
ção", diss� o Prefeito.
O Agropecuário vem
sendo mantido p�la Pre�
feitura.

A Câmara de Verea
dores deve contituir u

ma comissão especial,
composta de cinco mem
bros, para, num prazo de
sessenta dias, avaliar a

situação do Parque A
gropecuário, onde a se
víta, proprietária uo J 1·'

�

móvel. coloca resi�t'l«i
cías }:ura a cessão àf1S�!
feitura, para a .:cOfi!t�ä.'
ção do Centro de Expo
sições, com 2.100 m2
de área. Oe acordo com
o prefeito Ivo Konsll, o

patrimônio era ele pro
priedade do munícípío
sue construiu as instala-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANlVERSARIANl'ES Jaraguá do Sul, domici
nado e residente na Rua
Roberto Ziem\il.nn, 1.298,
nesta cidade, filho de
Claudio pomianewsky e

'Ignês Zimmermann, Pe

míanowsky - Ela, bra
sileira, solteira, vende
'dera, natural de Boa
Vista, Jeinville, neste
Estado, domiciliada Ei re
sidente na Rua Roberto
Ziemann. 1 .709, nesta
cidade, fi.lha de Valmor
Gesser e Maria Stadel
mann Gesser _

Fatem anOs h9j�: 18

Sra. 'Jurema Xavier'
(Fpelis), Sra. Lur�es
Koch, Sra. Rosemary VOlgt
Krueger, Jürgen Georg
Hermann (Corupá). An

derson Coutinho Müller,
Sr', Reseli Meskau Ta

jes, JOsé Cé&1u, B�rnar
des,

'

João Fodl, Slmon�
Cristine Krause- Sr. ":r
lindo 'Töwe, Margallse
·'töwe.
ma.

.

i9 de f�vereiro
.

Sra. Ligia, Maria Ei

chínger Siewerdt, Sra.

Edeltraud.H. Enke ,(Gua
ramícím). Sr. Paulo Cé

sar Meba. Sr- Errol Kret
zer. Emâni Luis Emmen

doerfer. Hilário Greg<?"
lewitz., Sra. Maria �b
:ve.i�( ,Fpolis); Anita

Schuster. Paula Mees..

Ola. 2'0' de Ieverefre
,Sr., Alfredo. Wewer,

, 'Sra. Bernardína de ' A

guiar
.

Cunha (Guarami�
rim), Sra. Odila Bértoll
Morettí. Marcos Scheuer '

Júnior, Mércía Rocha,

Guído síewert, Carmem

Lima, Andréia de Bar

ros (Blumenau) .

Ola. 21 d� fevereiro
, Sr. Jaime. Célio 'Pia

zera, Sra. Diva Sehneí

der, Deise Gomes- Er�
na Fodi, Sr. Guido, ot,a
vío Bortolíní. Cläudía

Márcia Bartel (POnttl. Po

rã-MS), Mário Steíndel,

Iris Thomsen. Carm�lIl
UUer.
Dia. 22 de fevereiro
Dr. Alfredo Guenther,

Dra. Aracy wue Spino
la (S. Paulo), Sra. Ma
ria de Lurdes Krause

Peters, Ruth Hoffmann.
Paulo Lennert, Irio Jo
ão dos Santos,' Olávio.
Kisner, Marisa Feli-

se ,

E,:ie, brasileiro. solteíro,
advegado, natural de J'6-

NASCIMENTOS
raguä do Sul, domicilia
do e residente na Rua
Ferdinando Schlünzen.
252, nesta cidade, filho
de Murillo Barreto de
Azevedo e Adalzíra Pia

zera de Azevedo _ Ela,
'brasileira, solteira, ban
"cárie, natural de Jara
guá 'do Sul, domícdíada
e residente na Rua João
Januärío Ayroso, 109,
nesta cidade, filha de
Curt Sasse e Maria Do
lores Rosa Sasse _

Edital 16.483 de 09.02.89
José Carlos da Silva e

Ilíane Schulze
'é'le, brasileiro, solteiro,
'industriário, natural de
Joinville, rieste Estado,
domiciliado e residente
em Santa Luzia, neste

distrito, filho de José
Ricardo da Silva ,e Ma
ria Rosalina Schnatder
'_ Ela, 'brasileira, soltei
ra, auxiliar de escritó
rio, natural de Campo
Alegre, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua Goiás 253, nesta ci
dade, filha de Rodolfo

Schulze e Adelía Schul-
ze -

Êdital 16.484 de 09.02.89
Luiz Roberto Floríaní e

Marlene Zapella
Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Ja

raguá do Sul, domicilia
do e residente em Ri
beirão Grande do Norte,
neste distrito, filho rie

EudoSio Floriani e Ignez
Cecatti Floriani _ Ela,
brasileira, solteira, cos

tureira, natural de Jara

guá do Sul, domicilitada
e residente em Ribeirão
Grande da Norte, neste
distrito, filha de Osmar

ZapeUa e Anita Podí Za

pella _
Edital 16.485 de 09.02.89

Cópia recebida 'do cartô"
río de Guaramírím- nes

te Estado-
Ingo Karsten e Leenír
Nair Borba,
E'le, brasileiro, solteiro,
ídustríäno. natural de
Palotína-Parané, domi
ciliada e residente na

Rua Pastor Alberto,
Schneider, Rio Cêrro.
neste distrito, filho de
Alvíno Karsten e Enca
Jordan Karsten � Ela,
brasileira, solteira, do
'lar, natural de Blume

nau, neste Estado, domi

ciliada e residente em

Estrada Bananal do Sul,
em Guaramirim, neste
Estado, filha de Antonio
Erasmo de Borba e Nair

Maria de Borba - i
Edital 16A86 de 10.02.89
Leonesíó Meisen e Dorly
Manes
Ele, brasileiro, solteiro,
operador de máquína,
natural de Massarandu
ba, neste Estado, domi
ciliado e residente em

Estrada Nova, neste dis
trito, filho de Francisco
Meisen e Deolínda Ri
chard Meisen _ Ela, bra
sileira, solteira, do lar,
natural de Garuva- nes

te Estado, domiciliada e

residente na Rua Bana

nal, 65,' em Vila Nova,
em Joinville, neste Es
t�ado, filha de Avelino
Manes e Carmela Porto
Manes _

Edital 16.487 de 10.02.89
Célio Donato Pomia

nowsky e Marli Gesser
Ele, brasileiro, solteiro,
industriário, natural de

12 de Janeíro
Pnscíía, filha de 'Os

waldo "(Nelzita) Baum

gartel. Andreza. filha doe
Jorge (Nílse] farias
26 de Janeiro,
Eduardo, filho de Ade

mir (Dulsí) Oenníng..An
dré, filho de Ademir

,(Rejane) Köhler
30 de Janeiro
Maicon, filho., de ,Jor:

ge (Carmem) ,Corrêa
'31 de Janelr()

Fernanda, filha -de Jo
. ão (Leoníce) Síqueíra
, 01 de Pevereíre

MicheU," filha de Ne9.
cír (Marisa) Stipp

. 02 de Fevere,iro
Wilson Jr.. filho -de

,Wilson (Teresínhe) Mi
randa
03 de Feverelrgr .

Kellí, filha de Israel
(Imci) Borges; Micheli,
fílha de Osni '(Marlice)
Pereira
,04 de Fevereiro

Daniel, filho .de Au
gusttnho (Carím). ,Franz-'
ner; Gabriela, filha de
Alvorlí (Andréa) , Ribei-

r ro; .:Camíla, filha de
Charles' (Mara) Mohr;
Dyeniffer, filha da Ro

que (Ivete) 'Webers
05 de Fevereiro
Ariana, -fílha -de Fran

cisco (Sonía] Rosa
06 de Fevereiro

.

Bernardo, filho. de Di
niz (Maristela) Dagos
tim; Maria Luiza e, Isa
Maris, filhas de Julm�r

(Maria) Martins; Wal
demir, filho de Reinoldo
(Ivete) Schwarz
07 . de Fevereiro
Luana, filha de Paulo

(Maria) Polaski; Guilher
me, filho de· Nestor (A
raci) Silveira; IV\:I.J1" fi
lho de Ivair (Iraci) An
drich
08 de Fevereiro
Bruna, fil� de, Luis

'(Dilma) Cardoso; Deizia
ne, filha de João (Sueli)
de Souzá; Naiara, fil'ha
de J Alfredino

.

(Maria)
Volpi
09 de' FevereirO

. joice, filha de

(DoIQ�é$L Zabel;
filho 'de,' Berito
,ÂI��s _', '::� ,', "

'lÓ 'de=cFev�reiro,

'e'�,k' t ,',! ':}Úha de Anto-
.

:''-/ fPD.f1.; .}.;, ",

,:, i:i��(�âfÁ�l�r Klein; D�
, �en�:):,}í_l�a 4e ÇlÇl.UdlO
(Alpqk Wilt���,;;,; Samue�,
filhQ; qß., ,Ab,r.&o., .(�eI"eSl
riha:)��'soares; 'rati'ana;,' fi-
lha, d.e, Arlllando (Eh,sa)
Goetz

Edital 16.488 de 13.02.89
Ralf Dieler Bertram e

Kann Bolduan
Ele, brasilelro, solteiro,
soldador, natural de Tim
bó, neste Estado, domi
ciliado e residente na

Rua João Januärío Ay
roso, 234, nesta cidade,
filho de Lorivaldo Ber
tram e Ingelore Bertram
_ Ela, brasileira, soltei
ra, -industríãria, natu
ral de Rio dos Cedros,
neste Estado, domicilia
da e residente na Rua
João Januârío Ayrcso,
234, nesta cidade, filha
de Reino Bolduan e Al
zira Bolduan _

Edital 16.489 de 13.02.89
Wanderlei Leopoldo Ru
bíní e Margarete Sasse
Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório,
natural de Jaraguá do
Sul, domíciliado e resi
dente na R'Qa Padre Aloi
sio Boeing, 286, nesta
cidade, filho de Waldir

, Otavio Rubini e Karín
Krüger Rubini Ela,
brasileira, solteira, au

xiliar de escrit0rio, na

tural de Jaraguá do Sul.
'domiciliada e residente
na

' Rua João J\inuáriO
Ayroso, 109, nesta cida
de, filha de Curt Sasse
e Maria Dolores Rosa
Sasse ...:_

pe.
'Dia 23 de fevereiro

Sra. Angelina P�ri
Peters, Sra. Ida Müller
(Corupá), Sr. Dagoberto
Soares, Srta. Nara Re

gina Beltramini, Faber
Luciano - filho Lúcio I

vone) Machado, Sra. EI

friede Strebe Siefert,
Mara Anacleto,

'

SHvana
Tecilla.
Dia 24 de fevereiro
Sr. Altair LuCiano,

Angela Célia, stinghen,
Olavo Martins, Maria
Klein, Irene' tti� ,Iii" or-

", "'Ç' '",
"

ges, Ros�F!e' J.
da Gretter>, ,:, ',':

. .

.

• ... ' ,�. ti-

Agora Jaraguá do SulFinalcom em
Fazendo parte de uma pontica de evolução e �primoramento

constantes, a Transportadora MAyER entrega à Jaragua do Sul a sua

mais nova filial.

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

• IIIrineu:
Diego,
(Maria) ,utilize os Set\,:kos da MAYER

Rio de .Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Ria Grande do

.a"er
__�. 4*' ' ,'-� /

o BOM TRANSPORTE

Telefone: 72-0628

Sul

Rua C,, Procópio Gomes de Oliveira, 1626Barão doRio Branco, sala 4
FONE: 72.2607
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·lidera.as vão .essinar leiese larar.,e.�sb • IA .da telefonia·
5 . .

mente (oram instalados lar, cerca de 150 deles.
500, onde 'h\:lvia ..pares Os trabalhos, segundo
disponíveis: A instalação informações, demanda-
dos remanescentes se da- -rão cerca de 60 días e

rá até maio próximo. A com tat providência, a

empreiteira já se encon- cidade ficará com 4' mil
tra . em Jaraguá e iniciou telefones instalados, sem

os trabalhos esta sema novas perspectivas a

na. Todos dependem da curto prazo.
instalação de cabos. PARA·O FUTURO
Iniciarão pela rua Joín- Tem-se Informações de

ville 'e laterais, onde sê que a Telesc venderé
encontra o maior núme- mil telefones em 1990 e

'ro de telefones a insta- outros mil em 1991, para
ínstalação em 1993. Isto
se deduz qua a nova

central digi'bil (CPA), COm
6.000. termínaís programa
dos pera 1994, destina
se a absorver a expan
são destes 2.000

. apare
lhos. Existe o fato de
ql a Telesc, COrnO de resto
es demais concessionárias
-da Telebrás" estão im

pedidas de investir, em

nome da contenção do

déficit. público e também
pela falta de recursos.

A telefonia, ,é . um 'dos

pontos conflitantes ao

desenvolvimento da co

munidade,' pela impor
tância que adquiriu prin- .

cípalments para a com

plementação de íníor
mações e de negócios.
A ASSociação Comercial
e Indústrial de laraguá'
do Sul, através do Sr.
Vicente Donini, promo
veu um díagnóstieo

.

da
situação da telefonia na

cidade, a atual, a futu:
ra e as conclusões' que
se chegaram paraa bus
ca de uma solução Ou pe
lo menos o abrandamen
to do quadro que se a

presenta.
Orígínalmente Jara

guá do Sul contava com

3' mil telefonas instala -

dos e há dois anos atrás
foram colocados a ven

da maís mil novos termi
nais, dos quaís recente-

Novo estilo admini$trativo rep,ercule na cllunidade
Vem repercutindo po

sitivamente na comuni
dade jaraguaense o 'novo
estilo da admínístracão
munícípaí, que promove
o diálogo com diferen
tes segmentos da comu

nidade, para encontrar

soluções � A reportagem ,

tem sentido este apoio a

interessante forma de

governar, tanto nos, mei
os smpresartaís como

nas áreas culturais, de
saúde, clubes de servi-

ço e outros.

A definição sobre a

localização da neva ro

doviária, a ampliação do
espaço físico do Par
que Agropecuário "Mi
nistro João Cleophas"
e a consequente não e

dificação. do centro de
exposições 'na Estrada
Jtapocuztnho, Iforam deo'
cisoes que repercutiram
favoravelmente na co

munidade ..
Da mesma forma o a

certo feito pelo prefeito
Ivo Konen e a SCAR de

que a. construção 40 tea
tro seja localizada na

rua Jorge Czerníewícz.
integrada ao passeío pú
blico municipal, mere
ceu referências elogiosas
de setores da. COletivi
dade.

o tratamento dado à
coleta do lixo urbano,
separando este do lixo
de hospitaís e laborató
rios, motivou reações po
sitivas, pOr tratar-se de

providência necessária.

Blunk qu,eJ exames laboratoriais oratuitos a carentes
O prefeito Ernesto Fe

lipe Blunk, de Corupá,
encaminhou para a Câ

mara de Vereadores,
três projetos-de-lei de

ínteresss social e comu

nitário. Com a Acaresc,
para o cumprimento
do c o n v 'ê n i o pa
ra \1 manutenção do es

critório local com o seu

engenheiro agrônomo,
extensionista social e

secretária. O valor é de
NCz$ 6.857,00 que cor

responde a dez por cen

to do c11steio das ativi
dades da Aooresc nO mu-

.

mcrpio , Outro projeto
busca autortzaçã-, para
a assinatura de convênio
cam o Laboratório Co�
rupaense de Análises
Clínicas, para a realiza
ção de exames laborato
riais as pessoas caren

tes, requisitados pelos
médícos.: Os exames se

rão gratuitos.
E para a conclusão do

pré-escolar <1a Escola
Básica São José, a muni

cipalidade corupaense
vai auxiliar financeira
mente a Associação de
Pais e Professóres em .

NCz$ ::'00,00. E no prö-.
�imo día 21, o prefeito
Ernesto Felipe Blunk re

úne-se com os despor
tistas do município,' para
uma confraternízação e

discussão do esporte, que
a municipalidade pre·
teride íncentívar-
Dentro do esporte,

ainda, a Liga Corupaen"
se de Desportos tem as

sembléia marcada para
o dia 22, para a eleição
da nova diretoriá. Jose
Alfredo de SOuza �Zeca
Tatu) v:ai assumir a pre
·sidência.

. Procon recebe poucas denúncias contra conoe'lamentl
O Procon - Programa

Estadual. de Proteção e

Orientação ao Consu

midor já funciona em

Jaraguá do Sul. O Pro-
.

curador Geral de Jus1dça
nomeou o Dr. Aristeu

Xenofones Lenzi, Pro
motor dÍ:l 2a. Vara, pa
ra di.rigi.r o Programa,
que ol:;>jetiva dar guari
da ao efetivo cumpri
mento do Plano Verão,

na que se refere ao

congelamento de pre
ços. Até aqui, segundo
o Dr. !Aristeu, Ó comér

cio está respeitando em

"cem por cento" os pre

ços tabelados e \1 pro
motoria somente tem

recebido queixas corri

qJ1eifas, que são resol-

vidas amigavelmente, a

través de uma . orienta· ,

ção "a maioria d\3.s quais
até por telefone", acen

tua o responsável pelo
Procon.
As reclamações e de

núncias mais comuns

são contra as imobiliá
rias, onde' algumas de

ltas fazem ameaças aos

inquilinos, solicitando Os

imóveis ou pressi:onando
a aceitarem novos con'

tratos com preços majo
rados, glém dos estabe
lecidos por lei. Mas a

lém .destas queixas, a

promotoriJa tem recebido
algumas estapafúrdias,
informa o Dr. Aristeu
Lenzi, que lamenta Cl fal
ta de uma melhot estru-

tura para d\1r cabo
trabalho.

Na sua opinião, a ri

gor, o encargo não de�
veria estar -afeto ao ..Mi-
-riistério Público, muito
embora" \1 defesa da: co

munidade sE!ja uma das
suas atribuições. �file
conside.ra· que o GovE!r
no Federal, desde o Pia
no Cruzado, deveria ter
se estruturado a ponfo
do próprio Feaii:z.ar � o -

tFabalho de Jiscalizaç�o
e orientaçãO' ao consu
midor, através de me

canismos que efetiva-'
mente funcionassem ém
oC'asiões excepçioDélis,
como agora SE! apresen--
ta. '

- .. � ..�

haja vísta a grande de
íasagem que existe entre
a venda des terminais e
a efetiva ,instalação,:'

.

À Teiesc tem dentro

do seu plano global dé
. redístríbuição de carga,
a mudança do código de
ár� 0473 (Blumenauq pa"
ra 0474 (Joínvílle), que
não 'trará prejuízo ae

fluxo normal das comu

nicações, de acordo êötti
a empresa. A cönçÜ.i.�ãb
que se chegou, na

. 'A
CHS, é de que' se de:và
pressionar a Telesc parlil
priorizar a expansão -'-

;já, através da própria en
tidade, do CDL; da Pre
feitura . e dos deputados
.repsesentantss da regi
ão, para que i:pter:c��.
dam, de Igu,;ll forma, em
prol, deste benefíeío ([{U�
Jaraguä do'Sul'

., talJ.tP
.pliecisa e .merece., .em
razão J de sua destacada
'posiçãO econômica ' ... !

TRANSPORTE 500' ALUNQS'BENEFICIA

A Secretaria da.Educa
ção do 'Estado, através'
da 19a. UCRE, está \3.S-

,
sínando os convênios do
trensporte escolar com

as prefeituras de Jara
guá do Sul, Massarandu
ba, Corupá, Guaramirim
e Schroeder, que benefi
cíarão em torno de qui
nhentas crianças. A di-·

.

.retora da UCRE!, Leo

.ntr Pessate Alves, dís
cutíu as propostas dos
municípios com a Se
cretaría, na quarta-feira,
'em Flortanópolís quando

.. ficaram '. definidos os va-

lores, cuja primeira par
cela será liberada emmar-

ço. I
,

Durante toda a sema
na, nas dependências dio
Colégio . Abdon B\3.tfstf'
'houveram encontros li!
os professores: da rede
estadual, par&· preparar
o ano letivo" que iniciii"
se efetivamente: no d�a
20, segunda'feíra. " Na
semana passada .ídêntí
cos encontros reuniram
OS profeSsores de esco
las e colégios. A UtR.p',
no decorrer da seníena.
concluiu a entrega às.
escolas, do material es

colar básico aos alunes
carentes, assim como

rr-sterlel de limpeza.
o

IlobiUária Enoelec
CRECI,;·934-"·:,' FONE 72-0373'

R. Exp:'A:n�ÔÍ1io C. Ferreira; ri�' 68..�
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V
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ao

Casta mista, terreno 2.900m2, rua 25 de Julho I

(V. Nova), preço NCz$ 15 mil.
.

Casa mista,l
rua João Doubrawa n\l' 238, valar de NCz$' 14
mil. Casa.mista na rua Piçarras e em alve�aria'
na rUa José Menegotti. Apartamento em cons-.
trução Condomínio Atenas (Mal. Deodoro) e

nö Edif. Miner, com 2 quartos, 100m2. Lotes
na rU\:l José Emmendoerfer, a NCz$ 6.500,00.
Sítios em NerE!u RamOS, Barra do Rio Cerro.'
Área comercial, rua JOinville, 3.470m2, com.

casa em a�venaria e. de madeifÇl, preço NCz$
80 mil. Três lotes, na rua José T. Ribeiro (l. da

Figueira)�
.

valor de NCz$ 10 niiT. Em Blumenau,
apartamento novo, 130ni2,' próximo da Furb,
valOr de NCz$ 40 -mil.

A LUG A:'
.'

, .. \� '; �;�"-
. Sala comersi�J;. ':�"'.Ji\�'yfmâncio da S.
420 m2, pre�B" . e�,$ 300,00.

. ,�,": ''''�_':,;.t: ;, , ',"::' .'
-

Porto,
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I 'Queslil Habilaciolal ('I)
E antiga e de larga amplítude,

típica de países do Terceiro Mundo.
Não é de simples' e nem tampouco
de rápida solução, por ter causas vá- .

Tias e complexas. A principal é de
natureza econômica, de ordem es

trutural.

Na América Latina temos o se

guinte quadro: déficit de 20 mil
unidades em Assunção (com 700 mil
habitantes): 600 mil em Santiago (3,2
milhões de habitantes); 1 milhão em
Buenos Aires (8 milhões de habítan

\

tes); 1,5 milhão em Lima (6 milhões
de habitantes); 1,5 milhão na Cidade
do México (16,5 milhões de habitan
tes) e 600 mil em Ha�na (2 milhões
de habitantes).

O quadro brasileiro pode ser a

valíado pelo seguinte pronunciamen
to do ex-Ministro da Habitação, Pris
Co Viana, em Salvador (BA), no día
20.10.88: "53 milhões de pessoas

-

vi
vem na periferia dos centros urbe
nos, em precánas condições, em fi..,
velas, ganhando ate 3 PNS. Para se

zerar o déficit habitacional no Bra
sil sena necessérío construir 1 mi
lhão' de casas/ano, por 17 anos".
Em SãQ Paulo (13 milhões de habi

tentes), a deficiência é de' 1 milhão
de moradias..

Em Santa Catarina. o SfCOVI
,

apon�a: falta de cerca de 150 mil ca

sas. Em Jaraguä do Sul (80 mil ha

bitantes), segundo a ACLJS, o déficit
gira em torno de 4 mil unidades. Co'
mo se vê. o infortúnio é geral. O pro
blema afeta a todos e merece ampla
discussão. Em nossa cidade temos
o COMB!AB-Conselho Municipal de

Hebítação, foro deliberativo local

pera o trato da questão, que deve
ser revigorado e incrementado, possi
bilitando uma participação mais in
tensa e· efetiva da comunidade no de-

.

bate e' busca de soluções. A iniciar

pele. análise das causas.

Dentre as principais, destaco as

seguintes:
_ A pUia politica habitacional do

Governo Federal --.os recursos prove
níentss do FGTS e da-p�l1pançflIl,ã.o são
canalízados para O' setor como deve
ria ser. Não há incentivos para in
vestimentos na indústria da cons:

trução civil, fazendo com que as

aplicações se voltem para o mercado
de oapítaís. A Lei do Inquilinato e-,

xístents não atende nem a locador
nem a locatário.

'

- A cOrrosiva politica salarial do
GOverlllo Federal � Implantada no i

nício da década de 80, vem minando.
gradativamente o poder aquisitivo

'-".) .:
.' : r:» ., ....

-:

(Eng�C! Osmar: Günther)
,

do .assalaríado, dificultando o acesso
à casa própria e ao pagamento de

aluguéis.
.;_ A critica dístnbuíção de renda

- A aguda desigualdade na distri

buíção de renda nc país é uma das
causas maís graves, pois concentra
bens e riquezas nas mãos de poucos
e miséria nas mãos de muitos.

- O' irrisório IPTU de Jaraguá
do Sul .-:-A insignificante representa
tividade do 1PT{] na arrecadação mu

nicipal (em 87 ere de 0,30%) faz com

que seja 'altamente atraente e vanta

joso se especular com imóveis i na

cidade, gerando estoques de, ter
ras ociosas e subitilizadas em areas

dotadas de lin'fra-astrutura urbana,
expulsando segmentos àe baixa renda

para a periferia, encostas de �orros
e locais longínquos, o que tx�ra gra
ves problemas para a próxima Ad

ministração Pública.
- Ausência de zoneamento em

Jaraguá do Sul' _ Caso existisse, in

fluenciaria na regularização de pre

ços hoje exorbitantes praticados
pelo 'mercado imobiliário. local,. na

medida que restringiria e ímpolsíona
ria determinados usos em determína
das áre\:ls, hoje livres em qualquer re-

gião." , .'
.

- Necessidade de uma polítíca de

desenvolvimento tndustríal local
O cr�schnen{o índustrial atrai pes
soas, requisitando abrigo para elas.

Muitas vezes este crescimento é bas

tante veloz, tornando dificultosa em

curto prazo a oferta de moradia.
Construir mais simplesmente, sem se

definir uma política de expansão
Industrial. apenas adía e não resolve
o problema. Em 71, em São Paulo, .�
então prefeito Figueiredo Perraz Ja
alertava para a. premência de se

conter o crescímento. Ano passado,
11 anos depois, o ex-prefeito Wíttich

Freitag, da nossa vizinha Joinville,
viria a dizer o mesmo. com outras

palavras:" "Até qus ponto o contínuo
desenvolvimento local, baseado no

setor Industrial, é conveniente? Te
mos que evitar esse constante fluxo

migratório de operârios que vem �a
ra a indústria, sob ,o risco de cnar

mos uma cidade inviâvel". No cue

foi apoiado pelo empresariado" Não

podemos esquecer que Jaragua t�m
uma taxa de crescimento populacio
nal anual d� ordem de 8,15% (se
gundo a Fundação SES:P), cerca

. d�
4 vezes a média das cidades brasilei

ras, o que é altamente preocupante.

(Conclui na pr�ima edíção}.

Oficina Mecânica, Marechal lida.
Serviços de lataria, pintura e mecânica.

"Retilka de motores de veículos de qualquer marca, a gasolina/álcool.
.
PeQa8 e açê��,�tlC:Js para veículos em geral.

,ento nota dez

, �AV'\'i",'Mié2·14 :Deodoro, 1.309
Jaraguá de Sul

.... ---...._-_...�;.;.:....;;;.._......._---------

Venha e confira.

Iundos _:. Fone:' 72-36't4
'.i·'

SC

_, f

Curiosidades com lomes políticos
De ontem. ,de' hoje, de amanhã ..• (3)

Eu sou desprezado e o Jorge amado
_

Eu vendo datas e o Teixeira lott
Eu gosto de praça e o Silva jardim
Eu mato mosquito e o Osvaldo, aranha
"Eu sou fnaco e o Bias íortes
Eu gosto de angú sem sal e o Plínio salgado
Eu sou da' fronteira e o Zenõbío da costa
Eu mato pulgas e o Agildo barata
Eu rezo o Pai Nosso e o Conceição Santa Maria
Eu dou 'machado e o Ploras da cunha
Eu gosto de flores e o Lino de matos
Eu não faço porque o Alfredo farhat
Mesmo porque se eu não fizesse o Cordeiro faria
A Marilze é dornbusch e o José é ramos de carvalho
A mulher dele é branca e o Reno schwartz
Tem gente que gosta de motoca e Heins Edgar raeder
O Luiz Hirschen, Riolende de Petry
Um é Rubens de Oarvalho e outro Manoel da Silva
Leopoldo Rowe de Nélson Stínghen .

,

Nem tanto à Mama Mattedi, nem tanto a Tarento
Hilberto Fritzke foi confundido. com Aldo Klítzke
Muitos cavam sepulturas. O Mário covas.

Evi
.

Sinsval

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N.t? 1.253/89
Autoriza alienar um veículo

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL no uso de suas atribuições, ,

FAZ SABER a todos os habitantes deste

Município que a Câmara de Vereadores apro
vou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. LI? - Fica o Chefe do Poder E:xe
cutivo Municipal autorizado a alienar, através
de Concorrência Pública, um automóvel marca
GM, modelo' Ovala-Diplomata, ano 1988, cor

cinza, combustível álcool, chassi N.<;> .

9BGVR69DJJB112587.
.

.

Parágrafo Único _ O preço mínimo para
a alienação do bem descrito neste artigo fOi
fixado por uma Comissão especialmente desig
nada pelo Prefeito Municipal.

Art. Z.'? _ Esta Lei entrará em vigor na

data de : sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Jaraguá do Sul, 13 de fevereiro de 1989.
IVO KONELL
Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN
Secretärío de Admínistração e Finanças

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N.t! 1.255/89
Cria cargos em comissão e dá outras pro
vidências.
O PREFEITü MUNICIPAL DE JARAGUA

DO SUL no
, uso de suas atribuições,

FAZ SABER a todos os habitantes deste

Município que a Câmara de Vereadores apro
vou e ele' sanciona a seguinte Lei:

Art. L'? '_ Ficam criados Os cargos de

provimento em comissão de Secretário. de A

gropecuária, Secretário de Saúde, e transíor
mado o cargo de Consultor Jurídico em Asses
sor Jurídico, todos níveis C-l.

Art. 2.'? - Fica extinto o cargo de Che
fe da Divisão de Agropecuária, constante do.
art. l.'? da Lei Municipal 1.006/84 de 13.12.84.

Art. 3.'? _ Esta Lei entrará em vígor na

data de sua publicação, retroagindo a 01.01.89,
revogadas as disposições em contrário ..,

Jaraguä do Sul, 13 de fevereiro de 1989 .

IVO KONELL
Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN
Secretário de Admínístração e Fínanças

II

II
II

II

..
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reivindicam melhorlas----para· :0"
. , .

mUßIClplOVereadores propõeme
ka, Valdir 'Manfrini e nhas,

,

defronte 'B. Estação
ruas do bairro São Luís Ferroviária, assim como

e João Januárío Ayroso. a instalação de maís cc-

Solicitou igualmente a bertura para os usuárl-
extensão da .Iinha de ô- os. A implantação de
nibus até o Bar Santos, lombadas na Ilha da Fi-
no Jaraguazinho ,

Já o gueira, defronte o Salão
vereador Rainos, reque- Vitória, Capela e E'sco-
reu a criação de uma la, além da ampliação
comissão especial para da rede de iluminação

.

estudar as causas e pro- pública em, ruas laterais

por uma solução para os a BR-280, foram rervin-

casos de enchentes que dícadaa por José Ramos
são regulares em Jara-: de Carvalho.
guá e municípios vizí- O .vereadór Almíro Fa-
nhos. Do mesmo verea- rias Filho pediu a im-

dor, o pedido para alar- plantação de uma cre-

gamento e levantamen- che institucional para
to da Estrada Ribeirão atender· a comunidade
Grande, assim como me" de São Judas Tadeu e

lhorias e conservação. ainda que o Ribeirão
Grande do Norte sejaOutra solicitação foi dotado de novas repe:

. para o ordenamento do tidOI'B.S de
.

tevêa.. Ao Sa-
estabelecimento dos co-

letivos do seu ponto de
mae, que seja incluído

partida das diversas li-
no plano de expansão
da rede de água, a cons-

truç.ão de um reservató
rio no bairro Francisco
de Paulo. Do vereador
Luiz Alberto Oechsler, a

implantação de creche
institucional nas depen
dências da Capela N.
Sra. Aparecida,' na Ilha

.

da Figueira e, também,
estudos por parte ,da
Prefeitura, para a cons

trução de um posto de
saúde naquele bairro.
Álvaro Rasá requereu

a constituição de uma
comissão especial para
avaliar a situação do
Parque Agropecuário.
Será composta. de cinco
vereadores, com prazo
de sessenta dias. Ele
também deseja. a den
nícão e implantação do

perímetro urbano em

Santa Luzia, para que a

situação de mais de du
as centenas de proprie
tários de terras, adquiri
das por contrato,. sejam
regularizadas; haja vista
estarem vinculadas aO

Incra, como proprieda
des rurais.

De outra parte, o ve

reador pedessista Luiz
Zonta, solicitou a cons

trução . de uma . ponte
pênsil em Rio da Luz, lI,
proximidades do Bar
Schroedínha e, também,
a construção de um

reservatório de água, na

Barra do Rio Cerro.

. Dentre os projetos em

tramitação na Câmara
de Vereadores, encontra
se o que autoriza o Sa

mae a aplicar recursos

em operações de "open
market e over níght",
Na mensagem encami
nhada ao Legislative, a

explicação de que a au

tarquia municipal não
vai se tornar especula
dara do mercado finan
ceiro, mas sim, para evi
tar a desvalorização dos
recursos dispeníveís. Ou
tro projeto, proposto pe
lo vereador José Ramos
de Carvalho (PFL), esta
belece a exoneração' do
pagamento da tarifa na

falta de troco ou fração
de passagem nos servi
ços de transportes cole
tivos do município, des
de que o valor da fra

ção não excedia a trinta
por cento da tarifa devi
da. O vereador-presi
dente Adernar Winter,
propôs que a rua 481

seja nominada de Osni
Antonio Pradj e que a

rua 164 _ São. Bento do
Sul, passe para Victor
Maas.

Ainda de Winter, a

mdioação para que se

jam pavimentadas as.

ruas Francisco' Hrusch-

Receita entrega
lorlulários

começa no .día 27:. a

distribuição,. pelo cor

reio, de nove milhões de

conjuntos de manuais e

formulários para a de

claração do Imposto de

Renda de 1989. O envio

começará com quase um

'mês de atraso, porque a

Receita Federal retar

dou 'B. impressão dos for

mulários e manuais em

função de ajustes pro
vocados pelo Plano Ve

rão. O prazo de entrega
das declarações com

imposto a pagar e a res

tituir encerra-Se no día
28 de abril. E, no dia
31 de maio, encerra-se

o prazo para a entrega
de declarações de con

tribuintes isentos e resi"
. dentes no exterior.

Em delesa da·
Camunidade
CARROS A GAs

Com o aumento constan
te dos derivados de pe
tróleo, vem . crescendo
em Jeraguá do Sul e por
extensão em toda a re

gião, a conversão dos
veículos tradicíonados a

gasolina Ou álcool, por
gás de cozinhe- Além
de ser ilegal, as instala

ções, Ha maioria d'as ve
.

zes, são realizadas nas

oficinas. de fundo de

quíntal, sem as mínimas

condições de segurança,
colocando em risco a vi
da, . a integridade física
e ao próprio patrimônio,
O perigo está na explo:

: são do elemento gasoso,
, em contacto com outras

partee do veículo, que
resulta sempre em gra
ves consequências. Sa
be-se que existem mui
tos carros e até camí
nhões movidos a gás,
número que, infelizmen
te, tem aumentado, A
"economia" poderá ter
um preço demasiada
mente alto, não apenas
para o proprietário, mas ,

também para: vidas e

Drobriedades alheias.

CalarinensesGaúchls Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ja.raguá do Sul

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

EDITAL N.'9 04/89
À Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, por
seu Prefeito Municipal, Sr. IVO KONELL íaz
saber que se acha aberto o Edital de COncor
rência Pública para aquisição de 500.000 (Qui
nhentas mil) unidades de paralelepípedo e 3.000
(Três mil) metros de meio-fio, de acordo com o

padrão da' Prefeitura Municipal, para calça
mento de vias públicas urbanas;
As propostas deverão ser entregues no edifí
cio-sede desta Prefeitura, sito à Av. Mal . Deo
doro da Fonseca, 247, até às 11:00 horas do
dia 21 de março de 1989.
O Edital e demaís ínformaçõss serão' fornecidos
aos interessados na Secretaria Geral da Prefei-
tura, no endereço acima.

'

Jaraguä do Sul, 14 de fevereiro de ·1989.
IVO KONELL
Prefeito Municipal

Já me antecipando a repercussão que causou

a coluna editada neste jornal dia 10.02.89, informo

que os 'gaúchos aqui radicados se manifestarem a

f\lvor daquilo que foi descrito. Recebi vários telefo

nemas aqui de Jaraguá do Sul, Blumenau, Joínvílle

e Itajaí . Para mim, que também estou fora de mí
nha terra e de meus íamiliares, isso foi realmente

um chamamento importante e que se poderá tornar

1ealidade .

Nada podemos fazer sozinhos, por ísso.. apelo
pare esta gente do Rio Grande para ajudar-me a

montar um grupo de trabalho e começar a fazer o

cadastramento de todos que aqui estão radicados.

Necessitamos de nome, endereço, telefone e cidade onde

nasceram. Só assim poderemos montar uma estrutura

sólida e Iniciar nossos encontros que, acredito, será

fundamental para o surgimento, em definitivo- do

Centro de Tradições Gaúchas de Jaraguá do Sul.
,

Se todos, ao lerem esta coluna, tomassem a inicia

tiva de entrar em contacto com seus amigos e cole..

gas do Rio Grande do Sul, facilitaria em muito o

contato inicial que faremos em conjunto. Para

nosso primeiro encontro, solicito que nós, gaúchos,
nos encontremos no restaurante do Hotel Itajara nes

te domingo, às 10 horas. Estarei lá para conhecê-los
. e convidá-los a participar deste empreendimento pa

ra nossos íamiliares e amigos, que quizerem nos a

poísr.
Tenho absoluta certeza que teremos respaldo

e para tal, necessitamos de pessoas maís velhas
I

e

dos jovens pois, são os jovens qúe no futuro tocarão
para frente o que for feito hoje. Todos.. que saem do

Rio Grande, sentem falta das tradições deixadas lá,

São com discos e fitas que compensamos nossas

saudades. Também, por intermédio de cartas e te

lefonemas que fazemos a distância encurtar. Não .nos

besta somente isto, precisamos nos conhecer e nos

"aprochegar" para continuarmos a nos sentir como
.

se estivéssemos em casa, Façam contacto por tele

fone: 72.1102, 72.1880 e 72.Q11 com Raul ou "'2,0'199,
72.0168 e 72.0568 (Hotel Itajara) com Sr. Pedro ou

Ciro. (Raul Hexsel]-

spézia & eia. Lida.:
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

.

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especiahzados.
Rua João Januário Ayroso, n? _ Jaraguá Bs
querdo _ Fone 72-0309 ..

_ Jara�uá do Sul _ SC

Confecções� Sheli Lida
l\",' ,-' ....),.

ARTIGOS FABRICAÇÃODE PROPRIA,
.

A PREÇOS DE CUSTO.

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 e' na
Rua- -Reíncldo Rau, 530 - Jaragtiá do- Sul ..,... SC
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DOROLOGIA CUNICA

'Relojoaria AVENIDA
AI mais finu IUsea� para presentea,

j6ias, relógios, violóea, trof6ua,
medalhas � artilal de prataria estio li.

RELOIOARIA AVENIDA

N. MaredIaI. _ GedIIo V......

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

Tubos de Polletlleno (mangueira preta).
FAltr1c�: Rua JolnvlUe, 1016 _ Falle 12·1101
Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99

FMle 12·0066 __ Jaraguá do Sul _ SC

�FI/t= .

_.: ...._
. HO

.. �

. VIAÇÃO CANARINHO LTBA.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "CaIlarlDho" CQloca à sua dis,.

posição oe modemos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 981 _ FoDe 12-1422

.

Ortopedia e 'raulatoloaia
_ DR. MARCOS F. SUBTIL

.

Urgências _ consultas _ ortopedia in�a�.
til e adulto. Membro títular da Soe. Bresíleí«

ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.512 - Fone 12.2218

EDITAL
AUREA MUllER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Catarina, ne forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem

que se acham neste Cartório pars pr atesto os

títulos contra:

ILARIO DUMKE - NESTA - !ND. METAL
F10 NORTE' LTPA - Av. Mal. Deodoro, 1419
-- NESTA'_ JOÃO WILMAR.PADILHA - Rua

Br 280 Km 84, s/n-? - NESTA - MARIA EU

ZABETE GONÇALVES - NESTA - NELSON
MURARA KI FOTO - Rua João Januârío Ay
roso, s/n.? - NESTA _ ODéNITE CARDEAL
DE MAGALHÃES - NESTA.

E, como os dítos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por i�t�rmédio do presente edítal.
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artur Müller, 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar. o seu débito. ou então dar razão por
que não o "ia1;,}' '.Ci, pena de serem os referidos

protestados qf 'da Lei, etc.

de 1989.

AUREA MULLER GRUBBA _Tabeliã e Oficial de
Protesto de 11tulQs.

Cobras & Lagartos (Ferdi�and� Piske)

·Ora. Scheila M. N. Henriques Anjo
Tratamento de dores crônicas [dores

do. "Cãneer", lombalgias, enxaquecas ... 1,
�puDtura aplicada a dor.

Rua CeI. Procêipíe Gomes 285 - Fone 72 - 2500
Jaraguá do Sul Santa Catarina

J.v.[arcenaria São' José
Portas e Janelas de Madeira

I i .

de Primeiríssima Qualidade
Faça.nos uma visita

Persiabas· José Emmendoerjer
R pa Jãtöb Duck, 46 (ao. lado do Bradescol

Dentro de muito pouco tempo
a Cidade vai enfrentar sérios proble
mas com o trânsito, haja vístao im

l!resslenante número de automöveís
que estacionam e!ou circulam pela
ruas centrais. A Mal. Deodoro até
a fírma Marcatto, a Mal. Flortano, a

.

EpitáciQ Pessoa, esta até a rua. Arthur
Müller, a Getúlio Vargas, desde a

Praça do Expedicionário,
.

a Reinaldo
Rau, bem como as laterais, como a

Gumercindo da Srlva;' Antenío C.
Ferreira, João Zapella, Quintino Bo
catúve, João Marcatto, Domingos da
Nova (até Reínoldo Rau), Guilherme
Weege, João. Píccolí, Cabo �arrl Ha
dlích, além de outras, como a Rio
Branco, vivem permanentemente lo
tadas de carros estacionados, não o-

,ferecendo nenhuma chanca para es'
tacíonar a quem chega mais tarde.

A solução do problema depen
de muito da

.

conscientização dos
habitantes desta cidade,.' d,o que
de medidas admfmstratívas, posto
que a cidade,' - desde o inicio do
surto de desenvolvimento tndustrtal e
comerciai nas décadas de 60 e 10-,
cresceu desordenadamente além do

que, a configuração. topográfica não

ensejava um melhor traçado pare as .

nossas principais ruas centrais.
O

.

brasileiro é um homem noto
riamente acomodado, comodista e

egocêntrico. Isto torna dlficil cons

clentizii·lo a deixar o carro em casa.
.

e andar a pé, ainda mesmo para aque
les que residem perto do local de
trabalho. Embora andar a pé, isto
é, fazer exercicio, faça muito bem

para a saúde, estamos para ver quem
conseguírä mudar os hábitos do. [a
raguaens� - patrão ou empregado -

Cl. abrir mão do conforto de ír de
carro, nem que o escritório seja ali
na outra quadra.

É claro que muita coisa ainda

pode ser feita da. parte da admínís
tração municipal para remediar' o.

grave problema e' reduzir a propor
ções tol�ráveis a loucura que é O'

trânsito jaraguaeDse. Mais uma

ponte na Ilha da lC:igiueira (consta do
Plano Díretor] des-viJal'lia o tráfego

procedente da zona sul do. / centro.
Mals uma ponte, a montante da ter

cetra em construção, desviaria o

tráfego procedente da zona norte. Um
viaduto sobre ao 280, na cabeceira da

ponte Abdon Batista evitaria 09 aci·
dentes e Os congestionamentos no

local. A Implantação da Zona Azul

asseguraria adequada rotatividade
no estacionamento fflj8ute. • lojas"
bancos e outros locais. É claro que
haverá reclamaçêes em (penda, mas

esses oavalheíres precisam entender
que as vias públicas, são para todos Ei
eles não podem reivindicar o direito
de exclusividade para estacionar
seus carrões one trabalham, Também
haveria necessidade de mudar a

mentatídade dos tecnocratas da
Prefeitura. qUe não gostam de .queí
mar fosfato com a análise da situação.
Preferem contratar técnicos de tora,
Mas esses técnicos vão constatar
apenas e tão. somente a situação co

mo ela é hoje. E isto é enganoso, visto
qOe :mensalmente entram em circula

ção maís algumas centenas de veícu
los em Jaraguá do Sul, o que Os "téc·
nicas" de tora não podem levar em

conta, porque não é sequer passivei
fazer projeções a respeito, ainda que
aproximadas. A Zena Azul funciona
a contento em inúmeras cidades bra
síleíras, tanto do ponto de vIlsta da
rotatividade desejável dos veiculos,
como financeiramente. A arrecadação
cobre com largas sobras, as despesas
com o pessoal encarregado da fiscaIi

zação dessas zonas. Então é esquecer
. as estatisticas enganosas e perguntar
aos Prefeitos onde existem zonas a·

zuis, como é que a coisa íuncíona,

,,.

Soluções existem sempre.
.

Falta

apenas usar o bom senso. Deixar de

lado o amor próprio, o egocentrismo, a
decisão unilateral é prepotente, ou

vir os outros, perguntar a quem sabe'
por experíêncía própria, e principal
mente olhai: para o futuro. E nlngiUém
pode fazer isso melhor que nossas au

toridades locais, executivas e legisla
vas, em estreita colaboração com seg
mentos competentes da sociedade. -

EXTRAVIO
Ivan José Sophiatti
extraviou todos os

documentos pessoais',
documentos da Moto

e Fusca, placas CO-
455 e CO-0020 e ehe

ques do Banco Itaú,

Ag. Baln, C�bor1Ú.
Inf. Fone 12·3800 c/
csne.

ou

consulte-nos pelo Fone: 12-0241
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Movi_ealo, paredista fracassa lias a DI'obilizaeão '. vai "contia,u,ar
Os doze mil trabalha

dores nas indústrias me

talúrgicas, mecênicas :

e

do material elétrico de

Jaraguê do Sul se recu

saram a participar no dta
15 da greve determína
da pelo sindicato da

categoria. Os trabalha
dores optaram por con

tinuar suas atividades
normalmente e prova. é,
de que os síndicalístas
sequer conseguiram pa
rar Um único operário da
Kohlbach e da Weg, as

maís visadas, que man

tiveram seu ritmo
-

de

produção. A proposta
de greve foi \'lprovada
por urna assembléia no

final de janeíro
'

por so-

AMEVI
A Associação Comer

cial e Industrial das Mi
cro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu (A
MEV!), em convênio cl
o CEAG/SC, vai reali
zar, no mês de março,
um curso sobre custos e

formação' do preço de

venda na pequena e mi

cro indústria e comércio.
Destina-se 'a empresários
e auxiliares de custos
e objetiva propiciar ao

empresário condições de
levantar seus custos de
forma sistemática, bem
como determinar seu

preço de venda, ponto
de equilíbrio e conhe
cer a margem de con

tribuição de seus produ'
tos.
A carga horária será

{!e 12 horas (quatro reu

niões noturnas - 19/22

horas), estando abertas

as inscrições pelo tele
fone 72-1492, com Leaní
ou na sede d\:l. AMEVI,
na rua Venâncio da Silo
va Porto 365 >- LI? an

dar. As vagas são limi
tadas, de acordo com o

presidente da entidade,
Paulo Ademir Floriani.

ABANDONO DE
EMPREGO

D� conformidade ci
,

o artigo 482 CLT Le

tra I, convidamos o

Sr. Menfredo Bhlert.

portador da Carteira
Profissional n.? ...

66391, Série 181, a

comparecer com UI",

gêncía em nossa em

presa, após o que, em

72 horas, ficará carac

terizado o abandono
de emprego.
HOSPITAL E MATER
NIDADE SÃO .ross .'

Jaraguá d� Sul - SC. I

mente 378 pessoas ape
sar do presidente Luiz
Carlos Busana assegurar
que contava com a ade:
siio de pelo menos, 75%
'do operariado. pios em-

presários, a situação foi
encarada naturalmente,
uma vez que desde o

início da divulgação da

greve percebiam não e

xistir clima para o mo

vimento paredista pro
posto por "uma minoria

radical".
De acordo com o pre

sidente do sindicato pa
tronal, Wilson Kohlbach.
a greve foi totalmente

frustrada porque desde
° início das negociações
do acordo coletivo, o

presidente do sindicato
dos trabalhadores já ti
nha a idéia pré-concebi
da de impor uma gre
ve à categoria "e tanto
é verdade que eles re-

Busana: mobiUzação
-'

nao pára
Apesar do movimen

to paredista não ter
atingido a proporção de
sejada, o sindicato dos
trabalhadores mantem
a mobilização da cate

goria e não descarta a

greve, O presidente
Luiz Carlos Busana disse
n\:l. quínta-feira que na

próxima semana fará as

sembléia nas portas das
fábricas, chamando os

trabalhadores para uma.

assembléia no Sindicato,
sem data prevista, nara
discutir ia encaminha:
mento a ser dado �a ques
tão. Ele critica, as em

presas de ter utilizado
ínstrumento de pressão
e a contra-informação,

que deram a versão o

ficial (da empresa) e não

a real (do sindicato), em

relação' a negocíação do
acordo salarial-

Busana, no entanto,
admitiu que houve er

ia de estratégia e que o

Sindicato saiu desgasta
do, mas pretende obter
novamente o apoio para
a mobilização, acredi
tando que, em caso de
greve, pelo menos 75%
'(ia categoria vai �derir.
Neste final de semana,
Busana participa no Rio
de Janeiro de encontro
da CUT, para definir os

rumos d\:l. greve geral
marcada para março.

'CORREIO DO POYO� 72-0091

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas 13 Aquecedor, Solar

Rua Felipe Sehmidt, 279 • Fone 72-044�

II

II
Esc�ilóriD Contábil Garcia

CJltC�SC sob n'1 0075
, I

-- Escritas fiscais e contábeis
- ImpOltO de Renda
- Registro de Micro-Empresa

,

I'

II

Confira il eficiência de nossos servicos.
Rua Barão do Rio Branca,- 168 - Fone: 72-0695

sAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURIl.LO BARRETO DE AZEVEDO

Advogados
Direito Civil _ Criminal _ Comercial

Trabalhista .... Esportivo

Novo endereço _ Mal. Deodoro da Fonseca
Ro 97 _ Sala 1

cusaram a proposta pa
tronal de Um, aumento
real de 10% sobre os 'sa
lários corrigidos pelo
IPC de 1988 para entrar
na justíos com o dissí
dio ,

E quando o gover
no decretou o Plano Ve
rão" em, janeiro, 05 tra-

balhadores se sentiram
traídos; pOr seu slndíca-'
to, ppis. viram que saí
ram perdendo em Iun
.ção da íntransígêncía da'
queles que não estão
exatamente ínteressados
nos benefícios Cd cate
goria;'.

COMODISMO

Quantos anos já viveste? Vinte, trinta,

quarenta, cinquenta? ° que üzeste de útil?. Em

que a humanidade foi beneficíada com tua vi

da? Quantas pessoas podem louvar ao, Senhor

por aquilo que fizeste até agora? Não estaria
teu nome sngrosendo a üsba dos inúteis? Per

mitirás que tua vida escoe na ampulheta: do

tempo sem as marcas de tua colaboração?
Ninguém tendo Me conhecido; enclaus:ura-se

'

dentro d\'i própria inutilidade. Pelo contrário,

preocupa-se em servir intensamente ao próxi:
mo. E tu, meu filho? O que t�ns p.g.ra gferecet
à humanídadet. Tenho te dado através de Meu

Santo Espíríto, dons que podem capacitar-te a

r'e\1lizar -obras maravilhosas. Tenho posto
'meu poder' à disposição de meus, Filhos-

"

Se

tiveres fé. poderás ter acesso às forças ine

rentes do Meu poder. Tenho planos específicos
para cada um de Meus amados.

-

TOdos eles' visam não somente a auto-realí
, zação, IDI'dS tambéra o suprimento da� ooçessi-
dades do outro. Vamos! Tira teu nome do ano-

'nimato. Fazer parte do grupo que dei�a pega
das no desenrolar da Hístória.. S6 preciso de
,tua vontade. Através, dela poderei agir. Va
mos! Sai do teu comodismo. Venha para o

lado d� ação, Criei o homem para',� vida
dinâmica. Tenho um trabalho para -tí. Se acei
tares meu desafio, contarte-eí os detalhes do
plano em que estás .envolvído. Em troca ofe
reço a alegria de ser ínstrumento nas mãos do
único e soberano Deus. "Sê tu uma bênção"
(Gn 12:2).

II

(Paulo Solonca]

IGREJA BATISTA
Rua Emílio Stein, 120
Cultos: Domingos (9 e 19':30h)

TOD O S B E M-V I N DOS

Chalé
IMOBILlARIA E
I{EPRESENTAÇõES LTDA.

, "-
Rua Reinaldo Rau 61 _ Fones 72-1390 e 72-2321

IMOVI3IS A VENDA
'

CASAS: em alvenaria cl 150m2, terreno 400m2.
rua Padre l\'lirandinha, px. Posto Marcolla: em

alvenaria cl 100m2, terreno 450m2, rua João
Samt Tavares. px. Marisol (filial); em alvenaria
cl 125012, terreno 364m2, px, trevo de Schree
der; em madeíra, 162m2, terreno 975012, rua
Pco. Hruschka, J'ant.guá Esquerdo. TERRI3NOS:
Área de 364m2, Jardim Flávio II; área de 390m2,
rua Victor Rosemberg ,,(viaduto); área de
4.000m2, na Ilha �iií

'

',; área de 2.230m2,
na Proc. GottlE�S,h? c; área central de
360m2. na Exp; Ferreira, cerca de
400� do Besc. A ENTOS: Área de
114m2. Edit. Jaraguá; área ,170m2, EdU. Jara
guá; área 400m2. cobertura EdU. ,Jé»'aguá; á.
rea 70m2, Edif. Honduras e área 112m2, EdU.
Bérgamo.

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



SEMANA OE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 1989- CORREIO DO
c povö PÁGINA: '10

.

A coluna do Idoso
A 'p\irtir desta edição e

desde que possível com

pareceremos semanalmen
te no "rnaís antigo", pa
r� trazer matéria que
versa Interesse das pes
soas idosas. Não se pre
tende fazer propaganda..
em favor dos avançados
na idade, nem conseguir
o milagre de rejuvenes
cer os que a lêem. Quem
sabe prOlongar Os anos

que nos faltam paIta
completar o tempo de

nossa existência nesta
tsrra.
Também não sabemos di

zer si o título é adequa
do, por q! sÓ em se falar
em 'ídosos, somos 1ev�a

dos à idéia de muito ido

so, de um homem valho,

de ter muito tempo de

existência - um macró
bio -, que não está em

bOm estado _ desusado,
ser antiquado ou obso
leto.

Equivale, também, a ida

de que tem em número
de anos, alguém ou algo,
que lembra a duração
ordínéne de .vída, uma

época maís remota da

vida, os achaques da ida

de.
Há quem tenha afirma
do, não lembramos o

nome .de seu autor, que
a idade é um estado de.

espírito. Existem velhos
de 30 anos, como exis
tem jovens de 90.

'

Frei Junípero Beier. nos

so constante leitor, - na

Rua Pe. Romã, costuma
lembrar aos que se quei:

xam do peso dos anos'�

do amadurecimento bio
lógico - dizendo que
completaram maís um ano

de vida. Frei Junípero
acha que as pessoas não
se devem lamentar, e

sim, acrescentar mais vi

da aos anos que faltam
para completar. o

.

seu
tempo. aqui na terra.
O Brasil começa a ficar
velho. Não é maís um

país de jovens em tese.

Observe-se o número de

pessoas 'que se aposen
tarn cada dia e os recla
mos do Min. dà Previ
dência, quando, se trata
de reajustar as aposen
tadorias e as pensões.
Recebemos da Universi
dade Federal de Santa
Catarina impressos VI
VA BEM A IDADE QUE
VOC:Êl 'TEM. Parece que
tem o dedo da Prof.
Neusa de Oliveira,' do
NETI, que agradece
mos.

A propósito, leiam a in
teressante matéria trans
crita na coluna O QUA
TRO-MELA-ClNCO -,

o Informatívo Rotário,
desta edição, e sinta que
a VELHICE tem o apoio
do Rotary..
Vale lembrar que' rece
beríamos colaborações
que versem matéria de
dicada às pessoas da ter
ceira idade, que acaba
de ser descoberta e in

corporade na Constitui
ção do país.
Até a próxima semana,

'sí Deus quiser!

Escritório Con táhil Barni
Oferecemos serviços de contabílíéade em geral
e assessoría especial às. micro e pequenas em-
presas. ,

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

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de transito - ID
ventäríos - cobranças e· advocacia em geral.

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

I apiniã,
"Camisinhas de

do 'Ieilor
Conclusão da carta de
p. Osnildo Carlos Klann,
scj:
"Sr. Diretor, tenho para
mim quo o sr. Sebastião
B; d� Albuquerque não
tem a estrutura moral
pare criticar uma ínsti
tuäção que há séculos
vem dando uma contri
buição inegável para o

bem da humanidade.
Basta recordar nomes
como Tereza de Avila,
Clara de Assis, Francisco
de Assis, Tereza de Cal-
cutá e milhares e

milhares d e outros
nomes que marcam a

hístória da Igreja e da
humanidade. Não quero
lembrar apenas nomes
bem conhecidos. Vol-
to-me àquela plêiade de
homens e mulheres 'que
por amor a Deus. e ao

próximo, se consagram
ao serviço dos outros
nos hospitais, 'asilos, cre
ches, escolas ...
Pensando neles e no

heroísmo dessas' vidas,
n'asce dentro da gente
uma' incontida revolta,
lendo afirmações -como
estas do sr. Sebastião

.

B. de Albuquerque:
"Para mais contradição
suas fr.eiras envaideci
das,

,

declararam-ao espo
sas' desse mesmo Jesus
quaj concubinas orien
tais. :'."
Sr. Diretor, não posso
conceber como seu jor
nal teve coragem de dar

orize varas"

abrigo a um tão obscuro
e calunioso artigo!
69 Não bastasse tudo

isso, o 'l�lustre" artícu
lista tem a ousadíe de
tratar a mulher com a

máxima leviandade e

grosseria. O que ele a

firma _ dela, num lín

guajar tão baixo,. revela
claramente o estado po
luído da mente que o

concebeu. Acima já dís- '

se que o artägo possuí'
um estilo de bar de es

quina. . Na frase sobre
a 'mulher temos outro
exemplo que confirma
meu parecer. Não re

pito o que o autor escre

veu para não conspurcar
este texto nem ofender
a dignidade da mulher.

.

Quem leu deve ter sen
tido um, prurido de re

volta por causa dessa
leviandade. '

79. Ao mau, gosto, à
mentira,. ao desrespeito
do conteúdo do arttgo, o

autor soube' harmoíosa
mente aliar uma forma
estlisticas adquadas obs

. cura, confusa, desele
gante. O final do artigo
pOde ser o resumo e a

apreciação do próprio:
"Palavra da confusão!"
89 Senhor Diretor, tal
vez me lance em rosto
que não IseL conviver
democraticamente, não
aceitando o que o jor
nal publicou. Respondo:
a convivência democrá-

tíca supõe líberdade de

pensamento, de reügíão.
de política, etc. Nossa
Constituição brasãeíra
consagrou esse príncí
pío.
A diversidade enrique
ce, é benéfica para- a
sociedade. No entanto,
a agressão, a calúnia, a

mentira são incompa
tíveis com a convivência
democrãtíca, Nossa

Constituição proíbe e

condena a violação da
honra, do bom nome, da
imagem da pessoa hu
mana (cf.' Constituição
Brasíleíra art- 5(1, X).
Pode-Se muito bem con

viver COm o'píníões di
ferentes, com estilos de
vida diversificados; mas

não podemos
.

conviver '

com a violência, não SÓ
a físíca, mas também a

moral; não podemos
conviver com a agressão,
o desrespeito às pessoas
e às instituições huma
nas. É preciso dizer
um basta a tudo! É pre
ciso lutar por Uma soci
edade de mais paz.
Senhor Diretor, teria ain
da muitas outras coisas
a escrever . a respeito
desse artigo tão de mau

gosto. Creio que o con

teúdo dessa carta seja
suficiente pera mostrar
que meu repúdio
não é gratuito, nem an

tí-democrátíco. É a ex-
pressão de quem dese-
j a uma socíedade sem
agressões mútuas, uma

soçiedade de paz, uma

"civilização de amor".
.

Fraternalmente".

América Latina Companhia de· Seguro!']
Fundada em 1881

Há maís de um século:
Nosso prêmio é sua confiança

RESIDENCIAL TOTAL
O seguro total da sua residência.
Treze coberturas em uma sö apólice, garantem os riscos de incêndio,
tumultos. desmoronamento, roubo, vendaval, desentulho, responsabílí
dade civil, aluguel, despesas com mudança, dinheiro, despesas extra
ordinárias, E' ainda morte, invalidez e assistência médica cansados por
acidenta aos seus empregados domésticos.
Consulte nosso representante:

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

FORD F-1000. O pICKUP QUE LEVA' O' SEU JElTO.

t
,

'

Quem não escolhe estrada, escolhe um Ford F-I000.
O máximo de desempenho na chuva ou. no sol, na

terra OU no asfalto, no campo ou na cidade, no tra-
.

balho ou no lazer.
Sua mecânica é maís confiável com o motor MWM,
suspensão dianteira com barras duplas independen

. tes. direção hidráulica, díferençíal autoblocante.

..

v:A,leoflhecer agora �o Ford F-lOOO no seu Distribuidor
P;;'d: Agora com novas faixas decorativas, novo

luxuoso interior e novos g'anchos íntemos na caçam
ba para amarração de carga .

Esportivo e versátil, bom no campo e na cidade, no
lazer e no trabalho, F-lODO é ma,is pick-up em tudo.

)�--ll
.

Jaraguá do Súl/SC -- Av. Mal. Deodoro, n·<? 158 - Fones 12.1777. 72.1995 e 72.2614

Moretti, Jordan & Cia. Ltda .
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Sanla CalarinaCadastro Industri'al ,. de 88/89I.ançouFiese o
ta Catarina (Fiese), Mil
ton Fett, recebeu no día
15, quarta-feira, na sede
da entidade, diretores

Informe, Paroquial �ai:��!�sa�m��:á�ofan�
MENSAGEM: Neste 29 çamento do Cadastro

Industrial de Santa Cata
Domingo da Quaresma
a comunidade'

.

é inter- rina 88/89. O cadastro

pelada pela palavra de é editado pela própria
Deus em três situações Federação e o Centro das

Indústrias do Estado de
em termos de comuní

Santa Catarina (Cíesc),cação: 1). A história da listando 6.600 indústrias
Aliança de Deus com

catarinenses.Abraão coloca a ques-
tão. da eficácia da co-

O cadastro traz, a-

munícação. Toda comu-
lém da parte que orien-
ta como consultá-lo e ameação deve ser verda- ,

deira e expressarse num metodologia de execu:

compromisso vital entre cão, todos os sindicatos
de indústrias filiados à

duas liberdades. ,Neste
episódio, Deus lembra Píesc. o nome dos presi-
a eficácia de sua comu-

dentes e o endereço das
entidades, além de a"

nícação: fez sair Abraão'
de Sua terra e faz com presentar Um pancreme
ele uma aliança, 2).

de Santa Catarina, ílus-

O trecho da Carta aos
trado por quadros esta-

��p�:sesdi�::Si�a�:Ob�� Analfabetismo, chega a 18·/. em' SC
mensagens, onde nem to
das são verdadeiras. Os

inimigos da cruz procu
ram enganar os fiéis.
Os motivos de sua CO"

munícação são "da
.

ter-'
ra]'. 1A comunidade é
cbamada a descobrir os

verdadeiros comunica
dores da palavra e se

gui-los. 3). O Evançelho
nos traz o grande cri"
térío de comunicação.
a transparência cerno

condição da verdade. O

jogo limpo, a transít
guração fazem parte da

comunicação de J eSlls,

Ao mesmo tempo, sua

comunicação é militan
te, não pod� ficar no

monte, mas deve baixar

para o mundo dos ho
mens.

MISSAS: Sábado às 18h
em S. Estevão; 19h na

Matriz, S. Luiz Gonzaga,
S. Judas e S. Francisco e

às 20h, na SS. Trindade.
Domingo às 7;9 e 19h
na Matriz; 8h em S. Ju

das Tadeu e N· Sra. do'
Rosário; 9h30"N. Sra. A

parecida e São Cristó
vão'e 17h, na N. Sra. do

Caravaggio.

prímas consumidas teve
como fonte complemen
tar as guias de recolhi
mento de contribuição
sindical.

.

tístícos-
A segunda, '. seção

constitui o cadastro pro-
. priamente dito, apresen
tando as indústrias por
município e gênero, in
dústrias por gênero, re

lação nominal das indús
trias, índice de produtos
fabricados e índice de
matérias primes.

Em sua mensagem,
na parte introdutória da
publicação, o presidente
da Fiese destaca que o

Cadastro Industrial edi
tado pela Fiesa/C1esc,
"representa uma das re"

alízações d-a proposta de
trabalho da atual direto"
ria, cujo propósito fo� o

de melhor informar ao

público sobre o potencial
da indústria de trans
formação catarínense".
As 6.600 indústrias que
estão listadas foram a-

quelas qus responderam
à pesquisa realizada, en

quanto que a relação
dos principais produtos
fabricados e matérias-

O presidente da

Federação das IndÚS
trías do Estado de San-

Defenda o seu patrimônio contra sinistros, pre-
venindo-se. Estamos as suas ordensl

Exfinbrás
C�mércio e .recarga de extintores em geral ,

,

Rua Joínvílla n.". 2.176 - Fone 72-1826
'

Jaraguá do Sul/SC.

-

José Alberto Barbosa
.

.

DEFESAS clVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua Jqão MarcaUo n.? 13 - 2.9 andar

sala 204 - telefeme: 72-1869

Jaraguá do Sul - SC
Técnicos de quinze

orgãos da área da edu
cação definem as propos
tas de S\inta Catarina a

serem encaminhadas ao

Governo Federal para a

elaboração do Plano Na"
cional de Desenvolvi
mento Econômico. A
través desse Plano, o Go
verno estabelecerá os

Isetores t (que receberão
recursos do orçamento
da União. Até o próxi
mo dia 28, a comissão
eleita na delegacia do
MEC avaliará as suges
tões gerais e redigirá
um documento que, a

pós ser submetido à aná
lise das 'autoridades es

taduais, servirá de ba
se para a conclusão do
plano nacional-

Só em Santa Catarí
na : o índícs de analfa
betismo atinge 18,58%
de uma população equi
valente a 3 milhões,
606 mil e 22 pessoas, se

gundo o censo demográ
fico de 1980, do IBGE.
Outro prol;>lema verifica"
se no ensino de segundo
grau. Como o primeiro

grau é obrigatório dos
7 aos 14 anos, pode-se,
então, deduzir que a

idade normal para o in

gresso no ensino de

jsegundo grau ' sltua-se
entre 15 e 19 ano.

Porém, em 1987, se

gundo o caderno "0 En
sino de 29 Grau em San
ta Catarina", da Secreta
ria da Educação, das
522.173 pessoas dessa
faixa etária apenes 80.212
efetuaram matrícula na

rede estadual de ensino.
Ou seja, 15,36% do to
tal se preocuparam em

continuar Os estudos de
segundo grau.

FISIOMEO
Fisioterapia e Reabili tação Médica Ltda-

Atendimento especializado em recuperação
de fraturas, paralisias, reumatismo, problemas de

coluna, doenças neurológicas, asma .
e bronquite.

CONvENIOS. Unímed- Banco do Brasil, caixa

Econômica, Ipesc, Inamps e Acidente de Traba-

lho '

.

CORPO CÚNICO: Dra. RiU:!. - Fisiqtera:pêuta,
Dra. Joice - Fisioterapêuta, Dr. Francisco .;

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

Hospital São José - Fone 12-1811 - Jaraguá do

Sul-SC.

FURGOES CARGA SECA, ISOT:ERMICOS, FRIGORlFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 Er ...OS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi. 113 - Fone 72-1011

..tct
. :

I. -�: i";..:.

72-3764-

_""IERB_
"�llaraguá do Sul

.
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Dê vl� ao R�tary: Viva-o Inteosament-e

R.C. FLORIANÓPOLIS: 50 ANOS

No próximo ano o R. C. Ploríanópçlís comple
ta meio século de existência.
E os preparativos com�çam,' desde já. Na '

reunião festiva do dia 11 do corrente, em Ju-
....

•
-' •

A

tere, na casa de veraneio do �x-Gov. Genoven:
cio Mattos Neto, o Comp, Carlevaro apresentou
o esboço de um marco comemorativo dos 50
anos de fundação do segundo maís antigo clu
be do 0.465, o que estimulou os demals sócios
na consecução dessa idéia do, festejado arqui
teto. uruguaio-brasileiro.
VELHICE: APOIO DO ROTARY
O que a cida4� pode fazer pelos seus idosos
A força do Rotery. no Brasíl, é representado
1510 clubes e 44.600 associados. Num boletim
especiaL. "Rotary e a 3a. Idade", o Governador
do Distrito 459, Benjamim Ouíntíno de. Silva,
biólogo e proíessor Uníversítérío, sugere e

convida a todos para ações que modifiquem o

quadro atual de desinteresse pela causa dos
idosos.

Está programada a realização de 9 a 11 de mar

ço de 1989, em Campínes-Sê, da la. Jornada
Rotáría sobre o, Envelhecimento, enfocando
"Políticas Municipais para os Idosos". O ob
jetivo é caracterízar, dentro da' nova Consti
tuição, a, capacidade de açõe� locais graças ao

.aumento de recursos financeiros que terão as

cidades, �e as mudanças qua podem acontecer
nos vapéís da família, da sociedade e do Estado.
O evento, aberto à comunidade, terá a orten
taj;ào' técruca da Associação Nacional de
CerontoIogi a/ANG e do Sesc, A' coordena
ção é do rotaríano e gerontölogo . Flávio da
Silva Fernandes, e do Rotary Clube de Campi
nas Oeste!" No primeiro semestre de 1989 ha-

,

verá sem'máríos sobre o terna, em Jundíaí, Di-
meíra e Rio Claro. No 29, em S. José dos
Ceuapos, Bauru e Rio preto.

'(Transcrito
do Bol. Tempo & Vida)

{DA COMISSÃO DE RELAÇÚES PÚBU·.

II!.-_C_A_S._,DO.__D_IS_T_R_IT_O__4_6_5,__A_N_O_,_19_8_8_/8_9)_
Walter Luiz Ribeirl

Ilexandre Dellagiuslina Barbosa
ADVOGADOS

Rua JQão Marcatto n«? 13, 29 andar - sala 206"
Fone 72-2815 _ Edifício Domip,gos Ch:odini
Jaraguá dO Sul·Se.

A PEDlpo

A
Fernandº- Pedreira

'-geral
Nos últimos quatro a

nos, as nomeações multi-
plíceremse assustado- P

ramente, dobrando os

encargos do Tesouro
com as verbas de pes
soaí. Não seria o caso

de dar um basta nesse

estado de coisas e demi-,
tir ao menos os que ain
da podem ser demitidos?
A resposta do país é um

sonoro NÃO! Nem o

governo assume a res:

ponsabilidade que lhe
cabe, nem muito menos
o Congresso' (o des trens
da alegria), e nem se

quer Os jornalistas, os

prefessores .os intelec
tuais, a própria esquer
da, que se pretende re

formista e modernizado
I�a. Acusam-se todos, uns
aos outros, mas na ver

dade o país inteiro (o
país que conta) unese

para não demitir e, de
fato, para nomear maís,
nomear de novo, logo '(e
sempre) qus isso seja
possível.
Ficamos onde estamos.
A responsabilidade dos
governantes e dos polí
ticos é grande. mas tal
vez seja hora de dizer
que a nossa responsabí

-

lâdade, a iresponsabílí
dade dos jornalistas não
é menor. Uns nomeiam,
outros são nomeados: os

ativos e os passivos.
Trinta anos atrás, traba
lhando ainda como . "fo
ca" na redação do Diá
rio de S. Paulo, vi en

trar na sala uma vasta
comitiva de dignitários
de um congresso de Tri-
bunais de Contas. Um
.dos visitantes era M.
Paulo Filho, diretor

.

do
velho Correio da Ma·
nhã do Rio e amigo de
minha família.

-

lDarnaçao·
(, . .) Falta mencionar .contínuamos patrímc
outra característica no- níalistas. A cada crise,
tâvel do E'stado, entre a cada ensaio de refor-
nós. ma, essa verdade anti-
Embora tenha sido o ga remerge com ines-

agente cardeal da mo- perada força, e SÓ en

dernízação do país, ele tão nos damos conta
próprio não conseguiu de como à vasta e ínu
modernizarse ínteíramen- merável a rede de cum

te, em muitos aspectos: plicidades que forma o

continua patrimonialis-, teCido das nossas elites
ta, Dentro do Estado governantes, sem respeí:
há, pOr isso, uma contra- i tar sequer fronteiras de
dição que ninguém até' classe, de educação ou

aqui' pôde ou sequer ten- d� região.
tau resolver: () corpo de Ainda agora, diante da
tecnocratas e adminis inflação que o engolia,
IttJél!d1ore);;, a burocracia talvez o presidente Jo
profissional, comparte os sé Sarney tenha feito
privilégios e riscos da de propósito; talvez ele te
administração pública nha proposto ao país e ao

com Os ami'gos, família- Congresso a demissão dos
res e favoritos' do pra- funcionários (alguns mi-

, sídente : e maís Os amí- lhares de funcionários)
gos, familiares e favarí ' sabendo que com isso
-tos dos ministros, go- desmascararia seus adver
vernadorss e demais sários e críticos, e mos
chefes e chefetes poli- traria que Os brasileiros
ticos. A ' contradäção [os das elites) são afí
entre' essa sociedade nal todos iguais; clíen
cortesão e a burocracia tes e beneficiários de
profissional não imobi- uma concepção viciosa e

liza o Estado, mas tor: retrógrada da coisa pú
na certamente sinuosa e blica - - cídadãos con

difícil sua marcha (... ) ,tribuintes que na ver

Assim falava o mexi- dade nada mais aspiram
cano OctJavio Paz (EL senão tornar-se - ._ se
OGRO FILANTRO:PICO), já não o são - - clda:
tentando explicar a seus dãos contríbuídos, empre
compatriotas por que s:ão gados e subsidiados pe
frustrantes Ie tortas los dinheiros públicos ...
as coisas de governo em O número de funcioná-
nossa infeliz e encalora- rios e empregados esta
d"a Améríca Latina. So- tais, nos vários ramos e

mos vítimas de um dependência da admínis-
passado que Vem de tração, é escandalosa-
longe, vem das nossas mente alto. A grande
origens e raízes cul: maioria: não tem o que
turaís mais. fundàs, e do fazer (e faz greve) cer

qu�al a modernização das c.tada de privilégios, van:
últimas quatro Ou cinco tagens e garantias de
décadas não conseguiu qUe. os trabalhadores co

nos livrar 'inteiramente. muns, os verdadeiros,
No fundo do peito, não dispõem. (conclue próxIma semana)

Clínica 'Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWElT ZER

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

Rua Jolnvllle. n9 1.118 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 12 • 3268 - Jara�uá do Sul _ Santa' Catarina
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Jóias, relógios, alianças e

presentes finos é com a nove

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 _ Jaraguá do Sul.

E HORA DE BRILHAR

Lanznaster

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

As melhores pedras naturais pua sua casa.

Pedrast plpisos, piscinas, paredes e

r�vestlmenio em geral.

Rua Oltokar Doerffel. 1.957 - Trevo BR-I0l
.

Fone 22-8956 - Joinville.

SUBA NA RONDA

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÄO. CO
MiRCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA 1ÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI

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

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

CORREIO DO POVO
Fundação: 10 de Maio de 1919

CGC 84.436.591/0001-34
Diretor: Eugênio Victor Schmõckel

10m. Prof. ORT-SC n.9 729 e Dir. Empresa
Jornalística n.? 20. Membro Efetivo do Inst.
Histórico ,e Geográfico de SC. Redator: Flávio
José Brugnago - ORT/SC n.? ,214. Repórter:
Yvonne A. S. Gonçalves - DRT/SC n.? 219.

Redação, Admínístraçêo e Publicidade; Rua
CeI. Procópio Gomes de Oliveira n.? 290
Caixa Postal 19 - Telefone (0473) 72-0091 -

89.250 - Jaraguá do Sul Santa Catarina.
Impresso nas. oficinas da Organização Contábil

liA Comercial" S/C Ltda.

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 creden�iados:' �ruvê Veí�. C_?
munícação (Fpolis), Tabula VelC· Co�mumcaçao
(S. Paulo�, Propal ProE. Rspresentaçoes (P. A-

. legre) .

ASSOCIADO A ADJORI/SC E ABRAJORI ":'

Os artJgos assinados não refleteni a opinião
do semanário. As cartas devem ser legiveis
com assplatura; nome, endereço" telefone e nC}

da 'Céd .' de Identidade. A publicação depende
do, crlté�lo d� redaçãot que se reserva o direito
de resumi-las e a matéria não publicada não se-

r' devolvida.
.

.

CONFIRA A HISTÓRIA ... f, Barão de Itapocu

..• HA 70 ANOS
- Em 1919, Jaraguâ como dis

trito de Joinville. já se preparava p/ '

o seu grande destino. Naquele tem
po Santa Catarina era governada pe-
.Io dr. Hercilio Pedro da Luz, no

período de 28.09.1894 a 28.09.1898,
mas substituído temporanamente pe
lo vice governador dr. Polídoro O
lavo' de S. Thiago. em 1895 e, foi
nesse período, em 22 de. julho de
1898, elabcravarrrse atos governa
mentais que mandavam aneocar ,- esta
terra a Joinville . Resultou, então" a

designação de Um intendente para
admínístrar a nova gleba acrescida à
Cidade dos Príncipes, sendo empossa
do o 1.9 Intendente Municipal, sr ,

Victor Rosenberg. na versão- de Joín
ville. natural de Riga-Lituânia, vindo
à Jaragué, ém 1897 e estabelecendo
se com casa comercial ,em terras
compradas em 1890, na Estrada Ita
pocu-Hansa, atual Rua Georg Czer
níewícz, e vendida posteríormente p/
Czerníewícz, em 1900. Na versão do

Paraty, o 19 Intendente seria Maxi
miliano (Max) Schubert, natural da
S8xônia, Alemanha, vindo ao redor
de 1889/90 para o Itapocu (Jaraguá),
ajudando na construção da estrada
Jtapocu-Hansa, cem comércio, em

1891, no porto de embarque dos
colonos pare Hansa -Humboldt, na

região, hoje, onde .se situa o Salão
Amizade. Em 14.11.1896 foi nomea
do Intendente pelo Paraty. desempe
nhando a zeladoria da estrada e Con
selheiro Municipal.

tuando o movimento da 'cidade.. �E

dos empregados •

. ',' HA 30 ANOS
- Em 1959, reunia-se a nova

Câmara·Municipal com a presença
dos seguintes

-

vereadores: Vitórío
Lazzarís,

,
João Mathias Verbinnen.

Henrique Boeder, Brich Batista, Rai
mundo Emmendoerfer, João Hermílio
Cardoso, Victor Bauer" f'rancisco
Pavanello. Valeriana Zanghelíní, e
'Murillo Barreto' de Azevedo, que
na ocasião elegiam as várias comis-
sões do legíslatívo.

.

- Com. a criação do Município de
Carupä, desmembrando-se' de' Jaraguã
do Sul. realízaram-s., no dia 3 de ou
tubro de 1958, eleições para préfeito
e vereadores. que, tomavam posse no
día 31 de janeiro. instalando-se a prr:
meíra Câmara Municipal do novel
município e· a transterêncía do car

go do prefeito nomeado. sr. Francis
co Mees para o prefeito Willy Ger
mano Gessner. A Câmara Municip.al
de Jaraguá fazia-se representar pe
lo vereador dr. Murillo Barreto de
Azevedo.

L- Monta Zé Peca (José Vleira)
do folclore [araguaenss, ele natural
de Brusque, aos 55 anos, perdido na
bebida. Como boa alma que era

.

a

imprensa dedícava ao infeliz (?) ex

tenso necrológio de Ia. página.
.-. HA 20 ANOS

- Em 1969. falecia no dia 9, às •

15 horas o estimado cidadão Walter
Jans�en, despachante COmercial junto
a Coletoria Estadual e índustrtal. A
judou a construir o patrimônio da

HÁ 40 ANOS antiga SOCiedade dé Atiradores Jara-
� Em 1949, a seção local da' As- guá, depois Baependí, fof suplente

sociação dös Ex-Combatentes, em uma de vereador à Câmara Municipal e
de suas últimas festividades, elegía a participou do movimento de eman
Rainha dos Ex-Combatentes, na pes- cípação do nosso município, quando
soa da srta- Blvira Oaulke. hoje a distrito de Joinville, afinal tornado
Sra. Ernesto Joesting. realidade em 1934.

- Era sancionada a Lei n? 605, . .. HÁ 10 ANOS
de 05.01.1949, que dispunha sobre ° - Em 1979, no dia 10, realizava:
repouso semanal remunerado e o ss o casamento de Marcy Olga Mas-

,

pagamento de �lário nos dias feria- carenhas e Antonio Carlos Kalmín '

dos e religiosos, aqueles días decla- de Oliveira, ela' funcionária da WEG '

rados em lei federal, para ° primeiro e ele da Menegottí- Veículos, com'

caso e os días de guarda, declarados festejos no Grêmio Esportívo Juven
em lei municipal, de acordo com a tus.
tradição local e em número não su- - Falecia na residência de sua

perior a sete. Além da clareza mert- filha Alair, esposa do então prefeito
díane, em nosso meio e certamente de Rio Negro-PR, srl JOsé Müller, on
em outros, também, OS dias de guar: de . se encontrava em: tratamento, a
da por rnais que se quisesse, nunca sra. . Ellen Marta PUieta Rosenberg
Iícavam abaixo de 9 ou 10, leís con- Soares, mãe do super visor d'A Tribu
fusas que não queriam melindrar nln- nlli de Cíanorte, sr. .Reínaldo Soares
guém, especialmente as religiões e- Júnior. Ellen contava 'jl9 anos e era

xístentes, e não decidiam coisa ne- viúva do catannensg l�einaldo Soares.
nhuma, Nasceu daí a lei do telefone; DOna Ellen 'era a última filha do sr.

fOsse duvídoso o santo que estaria Victor von!i�RI@senbérg, um dos pio
sendo homenageado, telefomava-se neitos dt5,l'i����tlo Itél{po��, tendo si
para OS comerciante mais fortes da do ° ·l;9",lIf_�te Mjumclpal de Ja
cidade- Acontecia que, telefonando raguá, do MuhiCípio <l)e Joinville, se

para um católico, informaVa o santo pultada em Rio Negro., deixando 5
de su� devoção, enquanto que ligado íilhos .. 12 netos e 5 bi�netos, qUe es

para um comerciante "protestanteu, tiveram presentes ao rseu sepul1.'a
este dava a sua orientação. Muitas mento. A noticia de fseu falecimen
vezes aconteceU! ficarem a indúskia to vinha estampado· n·IA TribUna de
e comércio aheJ!tos pela metade, ca- Cionorte, do EstadoFà.o\ Paraná, ed,
da um guardando 'o seu dia, tumul- de 21.01.79, l' I
.. � /I , ..

� ,

t

liA História de nOl8il I_te Dlo pode ,ficar 86 na saudade".
O Passado '8'6 ó Importante" se 'o seu tempo foi bem empregado.

: f
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Chapéus, b9nés, ��r CUIlIsaS,· 1!IIhorle,'
.� -

�ud� � c�das.

Em frentE! à libr.lca, - Amp'lo estacioJiamento.

Posto de Vendas' MarcàHo

IIIIERIMOIEIS
Intermedi,ária de
Imóveis ltda.

R. Jeitão P1ccoli, lO-4 - fone 112-2t1� - Jaraguá do Sul

_ CREeI 643-J.
'

- mÚVEIs A VENDA .;_.
- 1 casa em alvenaria, fino acabamento, cl

350m2, com 1. 200m2 de terreno, na rua Curt
Vasel ,

- 1 casa com 170m2, terreno de 650m2,
na rua José Stulzer, próximo do C. A. Baepen
di. _ 1 terreno com 600m2, próximo da S. D.
Acaraí ,

- Vários apartamentos cOm 2 ou 3

dormítôríos. prontos Ou em construção, em vá
rios pontos cftl cidade. - 1 sala comercial com

62m2, no Edifício . Domingos Chíodíní .

LANÇAMENTOS DA SEMANA

,Je Vous Salue, Marie [drama]
· Temporada sangrenta: (suspense)
· De rabo preso no prazer [pornô]
· Romance mortal (suspense)
• As garotas de Playboy-vok 2 (erótico)
. As garotas de Playboy-vol-J (erótico)
• O justiceiro da Floresta (aventura)
.Desastre no trem da morte (aventura)
.Mínha vida de cachorro [drama]

.

. A vingança do Nínja (aventura)
· Correntes do inferno (policial)
.0 diabo na cama (comédia)
.Emmanuelie (erótico)

• "OPPU'S - Videomania Sem Pírataría •

Vlvênclà Hospitalar
�VI1-

Retomo ao 813 do HEC
onde ainda alcanço um

almoço tardio para sair
de um jejum desde a

noite anterior. Já refei
to da anestesia lembro
ainda da posição incô
modo em que me deitei.
de bruço-s na sala de
radíología. O enfermei
ro chega de mansinho e

diz: i \11
- Abra a boca, tio!

Obedeço a ordem e ele
aplica um spray verme'

lho alaranjado, de gos
to esquisito. E não deu
expücações. Paciente,
mesmo impaciente, não

.

tem direito a palavre. A
palavra é dos médicos.
Paciência!
Durante os exames que
se processam chego a a
cordar por momentos e

tenho
.

ánsía de vômito
qUe não aconteea, Que
ro cuspir e, não consigo.
Procuro engulír e tam
bém não sou bem sucedi
do. Tinha na boca instru
mentos que ocupavam
todo o espaço Ah! pen
sei - es,se taí de spray
fOi para evitar esses in
convenientes e não atra
palhar os trabalhos de
exame.
Por instantes acordo e

num determína.j., mo
mento, já quase no fim,
ouvia' alguém falando
muito alto' para outro,
qUe segurasse a posicao
dos aparelhos que esta
va cheg'ando exatamen
te no ponto maís pro
curado.
Diariamente a Yvonne
'telefona para saber do
estado de saúde e infor
ma também a boataria
que se espalhou em Ja
raguä.

- Pai. você não ima
gina Os boatos que se

espalharam desde quan
do se deu a cirurgia.
Amigos telefonam para
saber pormenores e

mandam dizer qUe es-

tão rezando pelo. teu
restabelecimento. Outros
querendo detalhes dessa
brusca mudança

.

para
Curitiba. Mas a boata
r.e chegou às raias do

o (IM) PACIENTE 00 813·
inverossímil - "abri
ram, fecharam e manda
ram embora -' chegou a

vez dos contadores, I
um

morrendo atrás do ou

tro >-- já tem Os dias
contados" - e por aí
afora, já antevendo o

momento do carro fú
nebre arrancar rumo ao

campo santo.
Tranquílízo a minha fi
lha com as informações
médicas que me chegam
dos exames complemen
tares. A situação ainda,
é de desesperança, mas

persevero com um pen
samento positivo, sen

tindo e vendo constan
tes melhorias. Digo a e
la o que lí no Jornal E
vangélico na coluna
"COisas de escola"
A vida é como o rio
que vem do passado,
passa pelo presente e

vai para o futuro". A
esperança é a última
que morre!
'Mesmo nos momentos
maís dífíceís a gente
procura apegar-se em

algo, nem que seja para
comparar situações já
vividas ou sentidas.
Não sei por qUe razões
meu pensamento é vol
tado pera uma novela
que Érico Veríssinio es
creveu ao redor de 1955
que ele intitulou NOITE.
Conte a história de um

homem de gris ou o Des-'
conhecido que num a

noitecer de verão se vê
perdido na tua principal
de Uma cidade imagina
ri\3. Perdeu a memória e

não reconhece nada nem

ninguém. Quem é? De
onde vem? Que lhe
aconteceu?
Sai a andar pela cidade
e duas aves noturnas o

carregam através da noi
te aos maís estranhos
lugares. Impressíona
mm-me, na época, as sí
tuações descritas em um

velório numa rua subur
bana: uma quermesse de
igreja e as situações cê
nicas de um Pronto So
corro.

Identifico-me
I por ins

tantes com esse persona-

gem, também numa ci
dade estranha, num lo
cal

.

estranho, guardando
o leito em quart., escu

ro. O silêncio é total.
O sono custa a chegar.
O pensamento povoado
de idéias estapafúrdias.
'Qu�m sabe produto das

.notícías que correm em

Jaraguá? Quase chego
a ouvir alguém dizer:

, "Estás mal, hein, ve-

lho?". Afasto essa idéia
,com veemência. Afinal
não devo estar tão velho
assím- Mas?
Prefiro pensar em ou

,tI\3S coisas, mas só em

me mexer na cama, fico
sabendo que estou preso
num. leito hospitalar.
Por cima, no 8.1? andar.
Neste hospital, nestes
poucos dias de interna
mento acontecem todos
Os dias histórias de ou

tros internados, que
busC'am numa interven
ção cirúrgica o prolon
gamento da vida. São
os safenados que bus
cam o recurso salvador
para sí ou os que em

melhoras condições de
sobstruem veias e, vál
vulas. Um batalhão de
homens lutando centra
o inexorável - a morte
,- prolongando a vir
da.
Eu já não' tenho a visí
cula. de que me livrei
depois de longos tor
mentos, mas persigo, a

gora, a ignorada indis
posícã., do pâncreas .

Por isto estou aqui en
tre OS internados? É
\3 esperança! e a espera
dos resultados dos exa-
meso

(Continua)

Papelaria'
Grafipel
Livros escolares,_

-técmcos, romances em

geral, d',donários e

toda linha de materi
al escolar. Rua Quin
tino Bocaíúva. 42 (ao
lado da Prefeitura),
Fones 72-0912, 72-0137.

_..,.,r
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,Co,••etitão de caDuDe. elilre·'Cor. e! laraDuá será dia 2 ile ab.,1
ros colocados nas 'pro
vas de- oaíaques de 3 e

4 metros, caíaques cor-,
respendentes a catego
ria. A Prefeitura de Co

rupé irá igualmente par
,

tícíper , Os 25 quilôme-
tros que separam os pon:

Será no día 2, de abril,
a Ja. Competição de

Caíaques, CaI10as e Ba
telras de Jaraguá do Sul.
Com promoção conjun
ta da Divisão Munícípal
de Esportes, Lojas Her
mes Macedo e Ciube de

Canoagem Kentucky, a

competição terá estilo
,

maratona, uma vez que
o percurso programado
é de 25 quilômetros pe
lo rio Itapccu, partindo
de Corupé, aos íundos do
Restaurants, Gruta- Ver
de, COm chegada sob a

ponte - Abdon Batista; em
Jaraguá do Sul, como

LJF elege na

seg'unda
A Liga Jaraguaense de

Futebol realiza segunda
feira, dia 20, às 20 M

ras, uma assembléia - p/
a eleição da nova dire
toria, para os três pró
ximos anos. Uma única

chapa foi registrada den
tro do prazo legal, ,que
expirou-se no dia 9, li
derada pelo atual pre
sidente, Walderaar Víei

ra, que concorre a ree

leição. Na assembléia,
serão discutidos assun

tos diversos, além da

.prestação de contas. O
atual vice, João Bizatto,
continuará no cargo.

em anos anteriores.
A previsão é de que

mais de meia centena
de canoistas participem,
representando Santa Ca
tarina, Rio Grande do
SuL Paraná e São Pau
lo. As mulheres parti
cíparãn em igualdade de
condições com os ho
mens, pois não haverá
categoria específica, se

gundo decisão dQS orga
nizadores, que se reú
nem nos próximos dias

para novas definições a

cerca ra promoção.
Para a inscrição não

haverá cobrança de ta

xa de qualquer espécie.

.Inscrições ao

Interbairros
Serão abertas na se

gunda-feira, dia 20, as

inscrições parta o I Cam

peonato Interbairros de
Futebol de Salão, na

Divisão Municipal de

Esportes, que vai reunir'
um número máximo de
trinta equipes,' uma por
bairro e até, quatro da

região' central. O cer

tame deverá contar com
a participação da Liga
Jaraguaense de Futebol
de Salão, 'que marcou

assembléia para o dia
23 de fevereiro, para a

renovação da diretoria.

Schrae,der: 'aça Jubileu de Prata
A Comissão Munici

pPal de Esportes de Sehre
eder, realizou nO dia
8, uma reunião com os

clubes de futebol de

campo, para discutir a

realização da "Taça Ju
bileu de Prata da Cidade
de Schroeder". que vai

iniciar no dia 02 de
abril. Deverão partící
par, a princípio, o Flu

minense, Grêmio Toma
selli, Comercial. Olímpi-
,co e Aliança.

O coord�nador da

CME, Arlindo Scheffler.
.Informou que no dia 08
de marco haverá nova

reumao n\1S dependên
cias da Biblioteca Muni

cipal, para -os acertos
finais do certame, E na

próxima terça-feira, día
21 de fevereiro; às 19h30,
a CME schroedense pro
gDamou uma reunião pa-

, ra tratar sobre o Campe-
onato Municipal de

Bocha, da temporada
1989.

Os convites começam a

ser expedídos', e pelo ca

ráter interestadual e ca

tegoria dos competido
res, deverá haver ínte:
resse redebrado na par
tícípação dos canoistas.
Quer-se qus um maior
número de representan
tes do Vale do Itapocu
integre-se à competição,
para também despertar
maior Interesse do pú
blico.
A premiação vem sen

do acertada e já está de
finido para os primei-

Nova diretoria
do Eslrella
Eleita no dia 5 de fe

vereiro, a nova diretoria
da Sociedade Estrella,
de Nereu Ramos, é cons:

, tituída dos seguintes:
presidente de honra
Gustavo Mathedi. presi
dente Antonio N. C.
Rossi, vice-presidente
RenatorDemathê, 19 e

29 secretários Marcos
Garcia e Laércio Dema
the, 1? e 29 tesoureiros
Germano [Bastos e Má
rio Bressani, diretores
sociais Sirilo Voelz. E
zío Enke' e Ivo, Fodi;
diretores esportivos Lori
val Demathe, Luiz Car
los Uber e Pedro Garcia;
diretores patrimoníaís
Osvaldo Bolduan e Lo-
'rival Tissi; conselho fis
cal Arno Zimmermann,
Lino Uber, Veríssimo
Garcia, Elcio Ropelato,
Valdemar da Luz e Arr

'

tonio Morettí- Men�
geiro: Marino Schuster.

A diretoria .reuníu-se
no dia 10, para traçar os

programas de trabalha
e as promoções para a

ano, junto com o calen
dário esportivo, que serão
colocados para os asso

dados na reunião mar

cada para este sábado,
dia 18, às 20 horas, em

sua sede social.

COO reuni u representante,s da Lestei, Ho,rte ,a,qui
A Coordenadoria de

Desportos, lig'ada a Se
cretaria de Cultura, Es

porte e TUrismo, req_li
zou na tarde de quinta
feira, no salão nobre do
Centro de Atividades do
Sesi de Jaraguá do Sul,

um encontro com r�pre-, .

sentantes dos munici�pi�
os da região Leste/Nor
te. Na reunião fic'aram

definidas qlgumas da
tas e locais dos Jogos

Regionais e Joguinhos
Abertos de Santa Càtari
na, além de alteI\lçÕeS
no regulamento geral dos
JASC. As cidades deve

rão inscrever as modali
dades para os JASC, em
tódas as fases, até 15 de

I ,,'

rrlarço, e para os Jogui�
nhos" até 15 de maio,.
As mOdal,idadep classifi- \

cadas parê!. os Jogo's, Re
gionais e �A5C deverão, ,.

eneaminhar inscrição a-

fé 15 de junho do ano
em curso.

No encontro da COD
,com' os municipios da '

região' Leste/Norte, fi
caram acertados os lo
cais dos Jogos Micror

re�ionais, dos Jogui-'
-nhos e Jogos Regionais,.
entre outras definições.,
A ACET.e a DMI;l -de Ja-'

.. l'aguá do Sul organiza-·
"ram,., '€om a COD, \l reu-
n_ião n� Sesi.",

'

tos de partida à chega"
da, dependendo o .nívél
do ' Fio, serão percorri ..
dos entre 2h45 e.' 3 .ho-
ras, segundo o presíden
te do Clube de .Cenos"

,

gem Kentucky;'Ruy Dor ...

val Lessmann .

'

. Kohlbach 'patrocina o vulibol F
" A Kohlbach ,

não vai
maís manter o volíboí
mascuiino, 'ficando ape
nas com o íemíníno. em

vísta da redução dos
custos. Na semana pas
sada, o diretor admínis-

, trativo Wilson "Bibe"
Kohlbach, definiu com

o prefeito Ivo Kónell e

com o assesssor de CuJ
ture, Esporte e Turismo,
Balduíno Raulíno.. o a

poio ao volibol femini
no, com a divisão de

responsabilidades entre
a empresa, através dO
adote'e o poder público
municipal. A modalida
de foi více-campeã dos

Jogos Abertos de Santa

Catarina, realizados no

ano passado em, Joaça-

ba.
A equípe deverá. ser

reforçada, provavelmen
te com atletas e ex-atle
tas da Hering de Blu
menau, campeã catarí
nense de 88, A Kohl:
bach ratificou o apoio
para o judô e o atletís ..

mo, que deverá contar

com a volta do barrei
rista Ademir Roesler,
que defenderá a '" cidade
nos JASC � demais com

petições do Est�do em

89"
"

Ö desfalque do atle
tismo vai ficar por con-

,

'

ta da campeoníssíma Cla-
rice Kuhn, que deve a

fastar-se das pistas face
a maternidade.

"Botalogo e JE�;.. fiZeram bom jogo
Um bom público com

pareceu domingo à pra
ça de esportes do Bota

fogo, na Barra do Rio
Cerro,' para a festa' da

entrega de faixas pelas
conquistas do bicampeo
nato dta categoria sênior
e da categoria principal
da Liga Jaraguaensa de
Futebol. Na partida pre
liminar, entre veteranos,
o Boíafogo derrotou o

Cruz de Malta, 2 a 1,
sendo vencido no jogo
de fundo pelo Joínville
Esporte Clube, por 2 a

O, gols anotados por Ju
linho aos 19 e Raul aos

22 minutos da etapa
'complementar. Além das
das íaíxas, o Betatogo
recebeu, as medalhas pe-
lo tercefro lugar da Co- deve acontecer 'a festa
pa Tupy ----' 50 anos. da entregq. das faixas.,
,,'� ..

SCHUETZ;ENFESTE: DISCUSSÃO NO
•· ar

A renda na portaria
sornou NCz$ 730,00. O
Botaíogo fOi de Djalma;
Felipe (Nagel), Negrí.
Renato e Nilton (joça);
Rogério, Gato (Mauro) e

Tôto; Bartó, Luizlnho
(Coelho) e Laranja .: Joín
ville: Gilmar {Sílvio) Ra
ul, Adílson (Leandro l,
Celso e Gilberto (Re
cha); Ademir [Toninho),
Nardela (Pingo) e Wag
ner; Geraldo. Julinho e

Lira (Claudínho) ." O âr
bítrc foi Rolf Manke.

De outra parte, o Grê
mio Gmlíbalcli 'comemo
rou domingo, . com UI11

almoço, a conquista do
Campeonato da 2a. Di
visão, de 88. Amanhã

DIA 25
"

A Assessoria de Cul- ma vez que o objetivo
tUfa, Esporte e Turismo é reunir o maior nÚmero
programou para o dia delas e reviver a tradi'
25 de fevereiro, próximo, ção, qUe apesar dos a-

sábado, um encontro c/ nos e da mud!'ança de
representantes da� so-. __ cQstllme�, mant�m-se vi"
ciedades ,esportiv'as 'e ,va.

r�crea,tivas ,que cultivam
a prática do tiro ao al

vo, para discutirem a

realização da I Schúet
ienfeste (Festa do T,tro)
de Iar'<iguá do Su}.· Rara
o' encontro estão" sendo
,convidadas as socieda-

,

des de toda a região, u-

A reumao vai aconte
cer a partir das 15 ·he ..

ras, 'nas dependências do
Salão Cristo Rei, A
Schuetzenfeste está pre-

(' vista para julho, mês da
comemoI"ação .. (lo ani
versário da ciàade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



as ."faCies di'Aí.Jist aMI. iIa.óra' e
.

eíciiliilla', Plali'MUlicipalie'Saue
dará para pagamento,
mensalmente, cerca de
NCz$ 4,5 mil";
O convênio. SUDS/

Prefeítiira, mantem ainda
quatro dentistas do
Inamps, com atendímen-

. to nos gabinetes da pró
pria Agência, durante 8

'

horas, de segundas às
, sextas-feiras. Dois pro
fissionais atendem aos

\ilunos das escolas muni
cipais e outro, COm o

equipo-odontológico vo

lante, presta as,s.lÍ.stência
à população carente.
No mês de março, de

vem InICIar a constru
ção de dois novos postos
de saúde, na Ilha da Fi
gueira e Jnraguá Es
querdo. Dentro des pla
nos dà Secretaria, está,
também, a, municipaliza
ção integral do Pronto
Socorro.

- Confirmado. Um novo. grupo. assumiu a. con

C�Sã0 da R�dg d,g Com�ni�as:.ã.p Pérola ;:.�o:, Vele, a

neva emissora de Jaraguã do Sul, frequêncja modu-
'lada.. 'O� nqvps �ro�ri�tários �ão José ;Wo�zins�i
(Z��), Aryberto Lée Bart\J:c.�.e�� e Valde�Ir ��llS
Freiberg�r (Tuti), Cilue a .adqUIn!am de ex-prefeIto.
Victor Bauer por quantia nâo revelada. ni�s. que co:

menta-ss em tomo de NCz$ 60 mil.
.

,
.....: 'Pelas informações, a. FM entraria no ar,

expt!i'lmentalmente, no mês de agosto e defbüt1va-'
Diente em setembro, A localização das antenas p'os
slvelmente será junto as rep'eUdoras de 1V, no que
abrtrá polêmica, posto que, por uma questão de coe

rêb.tla, se foi negada. a Bauer, pol;' que,tões poliU
cas, idêntico procedimento deveria ser ad()tado cl
qUém' ql1er que seja. Aguard�mósl.

,

- Até o final dó mês deverão ocorrer mudan

ças na Cânmra de Vereadores. Álvaro Ros,á e Guí
do Bruch, do PMDB, cederão suas vagas para os 1.9
e �.9 suplentes, Maríno Lenzt e Gustavo

,Mat?edi,
remanescentes da legíslatura anterior. Rosa vai es

sumir a secretaria de Agropecuária, há pouco cria
da e Bruch volta a condição de fiscal geral do in
terior. Assim, Nereu volt\} a ter vereador.

--os projetos que ,buscam autörfzaçãd para
a contratação de emp.,réstünos de 1,� mi'lhão de OTNs
jünte a Caixa Econômica Federal, para a Prefeitura
e samae, deverão ser aprovados sem matores pro
blemas. O prefeito Ivo Konell fQi ii Camara e expU
cou que desUnam-se ao custeio das grandes obras

que Q nlunlc1piO pretende realizar" no decorrer dos

próximos quatro anQS.
. .. . .

.

_

� O Prefeito defendeu o cOnVlVlO . ptlCIÍlCO
_

e

harmônico, através do entendimento e cooperaçao
entre os poderes Executivo e Legíslatívo. O apelo
sensíbílízou, a julgar pelas manííestações de verea

dores do PMDB, PDS e PFLl> inclusive do vereador
Menel, crítico costumaz e que rasgou seda. ti nova

postura que a admínístraçêo vem adotando. E ga
rantiu o seu apoie ao� projetos;

.

,

__ Os tempes parece que. estão mudando, e,
.

por ora, as diferenças politicas ;v'êJ;ll, sendo deixadas
de lado. Em relação· aos pI:Ojetos, .� explicação de

ltonelI, Jaraguá '. tein ca�c1dade para endividar-se,

pois o único émprést1mó foi con�aido, na ,adminis'
tração de Victor Bauer, para, o.: Mga.men!O do as:
falto, havendo ainda UIil saldo de 65: l;IlU dollft,res, pa
ra resgate até o ano de 1995. ':,' ' .. ,

'� ,J
- Ainda da Câmara. Como.i'SIJ.'g�st_a.o para al

gum vereador propor ao plenáJ.i)l"; ;§él�a. a C:_riação
da tribuna livre, abrindo espaçPi� Jl\utIClpaW.O po�
pular nos debates sobre os pyßblemas da c�d.élde.,
Isto democrati:z;aria a própria' atuação d\:l Camara,
dando condiçõe� do povo emitJ{ sUa opinião ou pro"
testar contra o que julgar éerto ou errado. A sU

gestão é de gl'\1ça. Quem se habilita?
- Com uin aumento de 1.231,4%, ar arrecada

ção do IJ;Il'posto sobre Circulação de Mercadorias

(ICM) do mês de janeiro, atingiu a cifra de NCz$
2.193.972,61, ,contra, NCz$ 164.786,3S( em janeiro :0ano passado. A diferença fOi de NCz$ 2.177.496, 5,

segundo a Exatorilft, Estadua.!. de laragu� 0.Sul.
- As licenças de habIte-se, em ].aneno, supe

ràI\im em metragem quadrada as licenças para cons

truÇ,ão em Jaraguá do Sul. Para 37 licenças de cons�
trução, a área requerida foi de 5.725,42!ll2, enquan
to foram expedidas 36 licenças de habite-se, para
8.151,59m2. '

- FINAIS: A Associação Comerical e Indus·

trial, elege segunda-feira ar nova diretoria. Sigolf
SchUnke vai continuar presidente.•-. A Secreta·
ria. da Saúde vai doar ao Hospital laraguá, uma me-,
sa. de parte. Já definida.

,.

cdllBAsal:
, fpergia'éóm gosto de café.

,

o secretário e coorde- 1êm de doís médicos no
nador da Comissão In- Sindicato Rural e um

terínstítucíonal Munici- profíssíonaí no Banco de
pal de S\iúde, Dr. Ama- Sangue do Hospítat São
ro Ximenes Júnior, en- José.
caminhou à Secretaria No día 9 passado, se-

da Saúde do listado, o gunda' (1) secretârío da,
Plano Municipal, pro-, Saúde, Dr. Amaro, toí

posto, dentre do pro- ürmade convênio com a

grama de munícípalíza- direção clínica do Pron-
ção, para a assínatura do to Socorro do'Hospital
Termo' de Adesão ao São José, ficando, a par-,
SUDS, para 89. Através tir de então, ao enc:\lrgo
do convênio SUDS/Pre- da prefeitura o pagamen-
feitura, os cinco pos- . to. tios plantonistas no

tos de saúde do. muní- horário das 19h às 711
cípío são dotados de di- da manhã seguinte, isto
nicas gerais, pediatras e diatiamente e, durante
todos. os serviços com- ,às 24: horas, nos sábados,
plementares cerno cura- domingos e feriados.
tívos, aplíeações de in' Nos demals dias e horä
jeções, pressão e nebulí- rios, os encargos contí-v
zações, gratuitamente. nuam do Jnamps. ,"As'
Afora isto, é prestado a- sim, é terminantemente
tendímento médico as proibida a cobrança
enancas

-

das três cre- alerta o secretário
ches institucionais e :35 pois o município díspen-

. E;;�a��;i��c;�, Concurso,: SE�E divu�ga aprevadas
A SecretarIa MUnICIpal na.), geograíía e CI-

tem" ,'transporte de Educação divulgou êncía um cada, língu�esta semana os nomes portuguesa 12, matemä-
dos candidatos que se tica 5, educação artístí
classificaram no concur- ca e iniciação pera o
so de ingresso e enqua trabalho '(IPT), um can-
dramento ao magistério didato cada quel,
municipal, cujas )provas As vagas abertas são
aconteceram no dia 10, 28 para la. à 4a. sé-
no Colégio São. Luís. ríes, 9 ao pré-escolar, 7
Todo o processo .do con- para estudos sociais, 7
CUrso foi coordenado pe- em matemática e cíên-
la Educacional Assesse- cías, 5 em língua portu-
ria e Planejamento, de, gues\1, 7 em educação
Porto Alegre. Foram física' e duas em educa-
256 inscritos, dos quais ção artística e 1FT. O
132 para enquadramen- chamamento para esco-
to e 124 para ingresso. lha de vagas deU-se du-
Foram aprov\idos para rante o dia de ontem,
la. à 4a. séries 22 can- 17, na própria Secret\:l-

. didatos, pIé-escolar 6, ria.
educação física 6, histó-

Em vista da precipite
ção de alguns, o trans:

porte' de alunos de Ja

raguá do' Sul à Escola
Técnica Tupy ficou pre
judicado. A Associação
dos Estudantes estava
negociando com a em

presa Penha a implanta
ção de, linha regular c/,
quatro ônibus para os

que estudam em loinvil
Ie, mas um elemento in

gressando ria' �ntid\:lde
precipitou-se e contra
tou um ônibus paraT 42
pessoas, deixando ou

tros 17 sem corídução.
No' início dá semana hou
veram muitos protestos,
inclusive envolvendo a

Associação de Estudan
tes de Jaraguá do Sul,
pois estes \ilunos tive
ram que depender de
carona ou de veÍCulos
.próprios, dificultando a

ida à escola.
,

A nova entidade, cria
da em outuhro do ano,

passado, marcou uma

reunião ptlrci este sábado
'dia 18, a partir das 9
horas, na Associação
Comercial, para a qual

'. convocá os· alunos das
faculdades e cursos téc
nicos em JOinville e BIu
menau, buscando soluci
onar o problema do
transporte e apresenta
ção de chapas par(\ for
mar a primeira ct1têiöHã.
Também foram� dôfi'Voéa
dos elementos dos seto-

'

res de treinainentcj'" d.is
empresas para, acompa
nharem a pauta dos as·

suntos.

PREFEItuRA RECONHECE NOSSO ACERTO
NAS OBSERVAÇÖES SOBRE O ART. 11.

.

LEI N.� 1.248/88

Art. 11.<:> - Não se restituirá o impostQ pago:
I - quando houver subseqüente cessão de pro
messa ou compromisso, ou quando qualquer
das partes exercer o diÍ:eito de \irrependimento,
não sendo, _ em conseqüência, lavFada a escri-
tura:

_

II � àquele que venha a peider o imóvel em

viirtl,lde de pado de FÊ�trovenda.
(É, hoje, o que foi o § 3.9, do Art. 10'.9)

Hummm! Por favor, não se considere isto um

'remendão.

A Lei acima foi republic:\lda num jornal lOcal,
no dia IOde Fevereiro/89, COm a� correções
necessárias.
No mais: Maria vai com as outras!

II
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