
pan6i:âmico:,',
.

Podef�$ert
ia construír .passarelas,
usufruindo, .do QQnitQ,;vi
sual que, :proporciÓAÇlJ.;;

NOVOS 'DESAFi(jä >

O Chefe do É.xecuti-\rà
de Jaraguá do Sul reve
lau a necessidade 'pre"
mente da construção de
maís três escolas. duas
creches ínstítucíonaís,
dois postos de saúde, ce
mitério municipal, cen

tro de exposições e

conclusão do Quartel da
PM e das obras da nova
ponte. Além disso, o re

capeamento total de to
das as ruas beneficiadas
com asfalto, que exigi
rão um desembolso, cal
culado "por baixo", de
NCz$ 300 mil.

Iniciado centro d'e exposiei'ls. Igropecuérl'o valia ao 'dom'lnio lâúôJCiPà"
o Centro de Exposi

ções de Jaraguä do Sul

já está sendo erguido
junto ao Parque Agro
pecuário, "Ministro João

Cleophas", cuja inau

guração deve \1contece'r
no mês de julho, com

â realização da 3a. Fei
ra da Malha. São. 2.100
m2 (70x30m) de área ú
til, que darão à cidade
um local para vários e

ventos de caráter co

mercial, sócio-cultural e

esportivo.

A Salvita, proprietá-
ria do imóvel, aceitou
devolver lao patrimônio
municipal, de forma a

migável,' todo o patri
mônio que em 1968 lhe
h\1Via sido doado, "He
galmente", na versão do

Jé\raguá do Sul..SC, de 25/02 a 03/03/1989 - Ano 70 - N.I? 3.527 - NCz$ 0.20

o. Murilo ordena nove diáconos domingo em Jaraguá
,A Comunidade Católi

ca de Jaraguá do Sul

assiste às 9 horas deste

domingo, 26 de feverei

ro, a ordenação diaconal
de nave jovens da Con

gregação 'dos Padres do

Sagrado Coração de Je-

sus. dentre Os quais o

jaraguasnss, Oswaldo Jo
sé Mabba. filho de Os
valdo e Inês Weínfurt
ter Mabba. A cerimônia
será conduzida por Dom
Murilo Ramos Krieger,
Bispo Auxiliar ,de Flo-

CV de Schroeder discute educação
A Câmara de Verea

dores de Schroeder. na

sessão de segunda-feira,
presidida pelo vereador
Hílmar Rubens Hertel,
foi solicitado as escolas
de 5a. à 8a. séries e ao

colégio de 2.9 grau do

município, um levanta
mento sócio-econômico
dos estudantes, com o

objetivo de conceder
'bolsas de estudos \lOS

carentes. A iniciativa

fOi considerada válida,
uma vez que os verea

dores estão .ínteressados
em diminuir o êxodo es

colar e, consequentemen"

te, aumentar o nível cul-
tural do povo schroe-
dense. O assunto está
sendo encaminhado pela
Comissão de Educação,
Cultura e Saúde, dirigi
da pelo vereador Hélio
Ronchi.

De acordo com o' pre
sídente Hilmar Hertel.
o Legislativo está aber
to para receber suges
tões que jenham por ob

jetivo 'IÍlelhorar ainda
mais o acesso e a con

tinuidade de contacto
do povo schtoedense cl
a cultura.

rianópOlis e farão os

votos os diáconos Alceu
Luiz Weber, Alceu Kuh
nen, Aurélio Pereira,
Oswaldo José Mabba.
Alfredo Silva Rios, Ma
teus Hellmann, Eugênio
Venzon, Odilo Hoepers,
José Irineu Victor.

o tríduo preparatório
vem acontecendo desde
o dia 2;), tendo como

tema de reflexão "0 vo:

to de castidade"; dia 24"
"O voto de pobreza" e

neste dia 25, às 19h, "O
voto de obediência". A
comunidade jeraguaen
se e da mícrorregíão é
chamada a participar
deste momento de graça
e de fé,' em sinal de a

poio a estes, religiosos
da Congregação SCI,
que irão assumir o

portante ministério,
colocando a serviço
Deus e dos irmãos.

Vereador quer retorno do transporte ferrovi,ário
'O vereador Álvaro Guaramirim, com plata-
Rasá, do. PMDB, solicí formas de desembarques
tau esta semana, via Cá- em pontos estratégícos,
mara, a Superintendên- para atender basicamen-

da Regional da Rede te a �lasse operária. Diz

Ferroviária Federal, em o vereador que na atua-'

Curitiba, estudos de via- lidade a ferrovia pouco
bilidade técnica e eco- ou quase nenhum bene-
nômíca para a implanta- Iícío traz à cidade, e 'con-
ção do transporte Ier- sidera que o projeto é

rovíärío regular ligando viável, pelo número de

Corupá-Jarazué do Sul- passag-eiros que levaria;

contribuindo para a di
mínuição dos acidentes

, de trajeto, além de bai
xar o custo do trans
porte e de fixar o tra
balhador na sua própria
origem.

Além da Câmara, de
seja o apoio da Prefeitu
ra e das entidades em

presariaís,

.

prefeito Ivo Konell, que
está satisfeito com o des
fecho da questão. Em
contrapartida, a munici
palidade deve ceder à

quela .socíedade, uma

saía para o funcíonamen
to da ,loja de produtos
agropecuários e, ani
mais.
Com o retorno do A

gropecuário ao mumci

pio, que já lhe pertencia
há 20 anos atnäs, é ln-
tenção promover um

melhor aproveitamento
da área,' demolindo \1 ca

sa e as construções à
esquerda do acesso prin
cipal, íundos da chur
rasqueira, para uma me

lhor urbanização e até
mesmo a construção de
um restaurante típico

se um crescimento de
4.796- veículos, de um

ano para outro, número
altíssimo, para uma ci
dade que possui no má
ximo 90 mil habitan
tes.

Jaraguá já tem 33 mil veículos

_-.,

,1°

IRTMOBIL

Quase i cinco mil veí
culos automotores fo
Tarn acrescidos ab trân
sito de Jaraguá do Sul,
no ano passado. A De
legacia Regional de Po
lícia, com base nos em

placamentos realizados
em 1988, expediu 32.906
licenças, das quais ....

23.347 automóveis, 6,925
motocicletas e 2·634
caminhões. Se consi-
derado que em 87 foram
licenciados 28.107 veí
-cuIas automotores .....

(19.955 automóveis, ".
5.919 motocicletas e '"

2.223 camínhões), nota-

Outro, aspecto a con
siderar é a relação ha�

, bitantes/veículos. São
um veículo automotor
(aqui não apenas auto
móveis) para menos de
três h�bitantes, média
que o próprio trânsito
mos t r a diariamen
te: cada dia maís com

plicado.
'

Nova 'licitação para' Ag'ência ' E C T

im
se

de

Ainda não será desta
vez qua a agência dos
Correios e Telégrafos se
rá ampliada. N� última
sexta-feira, dia 17, fo
ram abertas as propos
tas de preços de mão
de-obra pam a constru
ção e ampliação, com

três empresas concorren

tes, todavia, segundo o

diretor regional adjunto
João Renato Lascas, não
hOuve vencedor, uma

vez que o orçamento foi
cotado muito alto e no- I

va licitação vai ser lan
çada dentro de no má
ximo trinta dias ,

o diretor adjunto in
formou q/ existe dotacãe1#'(;,]; _-t
no orçamento para f
ampliação. A agé:neiti·
de Jaraguá do Sul é €On

siderada de porte, pelo
volume de serviços q/ ope
ra, mas funciona em ins-

talaçõe, acanhadas e
irreais. O projeto de
ampliação, que agora
retorna a divisão de en

genharia da ECT, em
Brasília, para preparar' a
nova licitação, prevê a

duplicação da área físi
ca atual.

Quando do início ci'as
obras, que espera-Se se

ja breve, a agência de
verá funcionar em novo

local, de acordo cam o

agente Tadeu Tubbs ,

PODE-SE MANDAR
UM JORNAL CALAR
A BOCA? A RESPOS

" «:tA SAIRÁ QUAL
,

�,tJER DIA. CONTAN
: "iJ1)O COISAS DO SÉC.
'�XI_ DE ESTARRE-

CER!

CHÁ-DE-COZINHA - CASAMENTO

PRESENTEIE COM CABIDES
Ao lado da

Loja Marlsol
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,'ARAGUÄ 00 SUL' - SEMANA. DE 25l02' A >C}3fi03 DE .1989 CORREIO. DO POVO
--'-"'--�-'I

PÁGINA ·02
,. ,.A Rede .' F�minina

.

{i' combate'· ao Câncere, .

de' Jaraguá do Sul, rei-

riiciantl9 OS trebalhos,'
me:tcou r�uniãG) com as

voluntárias no dia �8
de' fevereiro, às 9 .ou as

14 'heras, na Associação
Comercial. A entidade

tem como meta princ�p_al
para ..o ano. a co�struçao
'da sua sede social, .na

Coronel Procópio. Gomes.
• Pteside.ntes de so

ciedàdés de'�Uro do-Vale

do Itapocu reúnem-se.na
tarde deste . sábado, para
discutir a realização da

181.
. SChuetze�feste,. .. OU

ii. Festa do nro, que a

Assessoda de (Cultuir'a
e Turismo pretende rea

llzar todos os anos. ·.As

definições como data e

localização ' já deVej1'ão
acontecer.

. O ex-Vigário de
. J'araguá do Sul, Padr�
João Heidemllnn,' esta

retornando à região e

iassumindo a 'Paróquia
São José, de Corupé. Ele

se encontrava. em Cía

norte, no Paraná. O vi

gário Rudi José Koch

Gente" & Informações
. foi trsnsíerído .para .Río

Negrínhro. ' Corupá .jsó
vai ganhar ceare ':V:in
da do Padre .Joãe.:

'

• Comemoração sím:
portante está marcada
para as 9h de domingo,
na Matriz São Sebasti.�o,
com a .ordenação .de .no

ve diáconos, ..dentre .os

quais -o [araguaense.: Os
waldo ;José _Mabba, .. ' .tt-
lho' -de Osvaldo 'e· Inês
Weinfurter Mabba. . A
ordenação diaconal será
presidida por Dom �uri
lo Ramos Kríeger.>: .de
Flol'�n�Us. C

...O 'Coral da .SCAR,
que comemora em junao
os seus 15 anos e que
serão, devidamente co

memorados, reinicia. os

ensaios' na quarta-feira,
sob a regência de Luiz
Fernando Melara. Novos
coralístas estão sendo ad
mitidos

.

e' ínteressa
.

dos devem contactar pe
lo fone 72-l2{)_7, COm o

C,omunic'ado
DR. LUIZ CARLOS BIANCHJ) comunica a -seus

clientes e amigos que estará ausente da cidad�
pelo período de 10 meses, fazendo uma' espe

cíalízação na USP (Hospital das Clínicas �e
'São Paulo]. retornando em dezembro. Agrade
cendo a compreensão de todos.

.

(Dr. Luiz Carlos Bianchi)

I,

.. _.

a�, . -

�

.

�. '..., • (i)•.., ,••

Joao eMarua '
�

,', ,7�, '

Moda lnianto·juvenU para realçar a

. eleglncla de seus filhos. Um carinho,
.

especial para ° seu bom !l0sto.
Na Marechal Deodoro. 819 _ Jaragua do Su� !T

Be.

SEMPRE O MELHOR PRESENTE.'
AGORA COM MAIS UMA OpçÃO pl vocE:

ÓCULOS DE SOL

PRESENT�!'

,�. .

Sr, Luiz Lanznaster.
,.Casamentos. Na

Matriz, às I1h-Dejair .da
Silva/.Marileuza de Me
lo . e .Antonín Donízete .

Nunes/Luzia Frehlích: às

lS·hWanderley Vieira!
Silvana Mello e, na Com.
São .Jndas, às 20h15-Na
taltno Bernardíno e

Nella Maria Lenzt.
· O

. cirurgião-dentista
Dr. Osny. Cubas D'Aqui
no, pessoa por demais
conhecida e -e.�timada na

-cidade, 'comemorou no

día 23 os seus 60 anos de
idade, ao lado da esposa
Erecê, filhos e netos. Ao
Dr. Osny, os nossos cum

primentos.
• Quem' aniversaria

neste sâbades dia 25,· é
o, prefeito Dävte Leu, de

,

Massaranduba; ,p.residente
da Amvalí- Nesta ..mesma

data, o ex-deputado Oco
tadlio Pedro Ramos, con
selheiro ido' TTibUIi,aJ:
de Contas também troca
idade. Parabênsl.

· Serão nos dias 27
e 28, às matrículas para

.

o Cl!lrso de alemão do Ins
tituto' Cultural Brasil
Alemanha .das 17h30min
às 20h, no Centro Edu
cacional Evangélico. As

.

aulas iniciarão no día
06 de março.

· Sob a direção de
.. Sílvana Bertoldl" inicia
as atiVidades em ma·rço.
na ma João Piocoli 57

(antig,a, Schuh,aus). a

Kiluxo·Móveis e Decora-

ções Ltda, com modelos
exclusivos. Amote na

agenda e faça uma vísí
ta. Saeesscí-

.. ..os Pracinhas da .

FEB de Jaraguã, Corupá,
Guaramirím e Joínvílle,
foram . homenageados.

no 62<? Batalhão de In
fantaria, na terça-feira,
pela passagem do 449
aniversário da tomada
de 'Monte:Castelo, na

,Itália, na 2a. Guerra
Mundial.

.A promoção APAE
. NOEL, que conoorría a

cinco Gol CL, no dla 31.
12.88, teve como ganha
dores de Xanxerê, Si·

deröpolís, Preso Getúlio,
Herval d'Oeste e Porto
União. A APAE de Ja
raguâ agradece aos que
adquiriram es bilhetes.

. O colunista Moa-
cir Gonçalves [Môa]. de
A Gazeta, reuniu a ra

paziada ontem, sexta
feira, na recreativa da
Lux, pare comemorar o

seu aniversário, que a

contece no dia 28. A

gradecemos ao MÔa pe
lo convite. Valeu!.

. Rosane Jahnke Vai,
Iattí informando que a

Rede Femimna de COm
bate ao Câncer terá no"

vaménte representante
no Concurso Glamour

. Girl de Santa Catarina •

em Floripa. No ano pas·
sado a representante
foi Adriana Vieira.
Miss Jaraguá 88/89, par-

ticipará no. .äi\:!.-.lL __de
março. em Blumenau. no

Galegão, do Concurso
. Sandra MUller, a

Miss Santa Catarina. Em
88, Margaret Denise
Schmídt (sempre linda!)
foi a segunda colocada a

nível estadual.

Dr. Alfredo Guenther

As . gerações se suce"

dem. A renovação .bio
lógica caminha ínexora
velmente, Conheci o

"Fredo" quando menino,
buscando emprego. De
pois de "offíce-boy", au

xilíar de escritório d'A
Comercial, carregou por
vezes Os maços de jor
nais do "maís antigo" de

edições que eram pos
tadas no Correio. Fez o

primário, ginásio, Escola
Técnica de Comércio S.
Luís. Depois foi pra Cu
ritíba onde ingressou' na
Faculdade de Odontolo
gía, enquanto trabalha
va um período nos

bancos Locais, para ga
rantir .

a subsistência.
Formado, estabeleceu

se nesta cidade, onde aín
da exerce as suas ativida
des de renomado cirurgi
ão dentista. Com alguma
experíêncía -na vida ro

tária, encontra tempo
para os trabalhos da
comunidade, ligando-se
as ações desenvolvidas
pela sua igreja e é' o

presidente do Centro In
tegrado de Profissionais
Liberais, 'preocupado
com a construção da se

de social. Este "meni
no", no dia 22 de feve
reiro, completou os seus

50 anos de existência.
E' para cQmemor'ar a

passagem do meio sécu
lo, ele preferiu aprovei-,
tar o final de temporada
de verão para VlaJar
COm 'd SUa família ao

Rio Grande do Sul, a

esposa Zilda e os filhos
fernando e .Guilherme.
Por isso não foi possível
o cumprimento pessoal
a� ilustre aÍüversariante

que, como homem . reto
e cumpridor de seus

deveres de cidad.ão, es

·taria· a merecer um 'a�-

plexo I'echeado' de

muitas palmadas nas

costas.
De qualquer forma

buscamos o caminho mais
curto. pekl imprensa.
Parabéns.!

,
.

COPIADORAS

Triunlo
Minolla

A melhor cópia do seu original
Revendedor exclusivo: Fones - (0482) 23-6273,
(0473) 22-9664 e (0473) 72-2527.

I Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças,
prataria, arttg08 em ollro e tudo o mals para
presentes Da

Reloioaria avenida
Mareehal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nQ 9

.

A -melhor opção em· artigos infanto-Juve-
nis e behi� par" estação Verão-Outono.

.

�.,Rio Branco 168 - J.ara.guá, dO,Sul - fone 12-0695

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

.

A ROUPA INFANTIL

Avenida Getúlio Vargas, 97 _ Jaraguá do, Sul

·i. -'.i. ,

Coruja
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Scllinke' :"reeleito, na . DElIS
" � .,... 1,..1 .. �'';'. •

•

à .di.�ânda,' que" ',grad��
':".

tívameate. �râ o.. teíe:x.r .:

que já -não é .:maisJns�,··'
talado.: ,Segundo ,,':i:nfor�,
mações, devem exístír
em Jaráguã apenas qua-
tro destes aparelhos;,
instalados: iem empresas
dê maior porte.

o empresário' Si'goff
Schünke (Metalúrgica'
Erwinó Menegbtti), foi
eleito para o segundo
mandato como presiden
te da Associação Co
mercial e Industrial de

Jaraguá do Sul., Além
da eleição da diretoria,
o Conselho Deliberativo

zendo nomes expressí- .'
vos do' 'cenário nacíorral,.
A ínstalação de' um

teleíax na Assocíêção,
pera atender os ,116 fi
liados consta nos pla
nos, sendo na atualída
de o último nome em
termos de comunicação

'Alidor Lueders
.

(indús
tria), Alcides Bertoldi-'
(estudos e pesquisas),
Mauro Koch (treinamen
to), Roberto Raposo de
Olíveíra (pequenas e

microempresas). O te..!
soureíro é João Batista
Prim, secretário Flávio
José Brugnago e o con

selho fiscal, até feverei
ro de 1990 é: ErraI Sas
se, João Carlos Ventu'
rellí, Luiz Carlos Sarfí
Garcia, Ronald Köhntopp,
Raul Dríessen ,e Rufino
Schulz.

." ,,'

O Presidente da ACHS
deseja realizar um- me
lhor trabalho do que nc

primeiro ano, com a

participação decisiva do
empresariado, para le

v�r avante questões co

mo a falta de moradia,
que a entidade, eni con

junto COm ; a Prefeitura
estão desenvolvendo, pa
re atender basicamente
as famílias de. baixa
renda.' Schünke pretende
incrementar o programa
de treinamento e dar
continuidade aos encon

t(ros \de ' lempreséríos,
mal1�, regularmente, tra �

foi renovado em um

quinto des ,I
seus membros

e o relatório e balanço
financeiro foram apro
vados sem restrições.
Além, de Schünke, os

vke-:presidentes . são:
Luiz José Nicolodellí
(comércíoj, Alfeu Tarci-.
sio Garcia (serviços},

Saú'de ,divulga 'o' relatório ." d,e 88,Iliciado projelo do, Tealro SCAR
Com objetivo de dar corpo à pretensão de se'

construir um teatro com capacidade para seiscentos
espectadores em Jaragué : do Sul, para dar guarida
as promoções culturais, fOi formada 'uma comissão pl
a elaboração dos projetos, integrada pela arquiteta
Lídia Maria Pena Bastos, empresário Gílmar Moret:
ti e pelos engenheiros civis Aristides Panstein e

Márcio Mauro Marcatto, presidente. da SCAR. O

teatro será construído na rua Jorge Czemiewicz, on

de está previsto também o passeio público muní

cipal ,

A SCAR tem recebido apoio da Prefeitura Mu

nicipal, da Associação Comercial e Industrial e da
comunidade, além de exemplos beneméritos, como o

do diretor-presidente do Grupo Weg, Eggon João
da Silva, que se comprometeu a destinar todas as

verbas dedutíveis pela Lei Sarney, das, empresas que
dirige, para o tão decan-ru.do empreendimento cultu-
ral.

'A diretoria da SCAR reitera que todos se

engajem no objetivo comum que é o de dotar Ja

ragué do Sul e região" de uma casa digna para 'a

realização de eventos artísticos, culturais, congres
sos, entre outras.'

,,' A Secretaria Muni
cipal de 'Saúde, 'prestou,
no ano passado, 70.017 :

atendimentos nas unida
des sanitárias da perifei
ra 'da cidade, em número
de cinco.' o número
consta do relatório di
vulgado pelo secretário
Amaro Ximenés, Júnior
e pela chefe'da Divisão
de Saúde, Ivaila Bruch,
que aponta o mês de
agosto 'coino o de maior

atendimento, 9.131,. se

guido de dezembro, com
9.101 'atendimentos. '

No -servíço médico fo-'
ram 10.243 consultas,
3�.960 no serviço de en

fermagem (atendimento
básico), 2.591 atendidos
com vacinação, ,1.926
'famílias visitadas ' e

4.673 exames ,laborato
riais requisitados, A de
manda reprímída e infor
mações totalizam 12.624.

HOJE EM. JARAGUA., JPMDB/SC REÚNE·SE

A Executiva Regíonal
da Juventude, do PMDB,
marco,u

.

para este sâbado,
día 25' de, fevereiro,
reunião, do diretório �s
taduaí em; Jaraguá do
Sul, a partir das 14 horas,
nas dependências do au-'
ditaria do Sindicato dos
Trabalhadores nas, In
dústrias do Vestuârio.
Da pauta consta a dis
cussão de novas propos
tas para a Subsecretaria
da juventude e a escolha, ,

entre Os seus militan
tes, aquele que irá subs
títuír Aguinaldo Feli
pe.

.

Os jovens peemedebis
tas vão discutir também
a posição de santa Ca-'
tarina em relação à con'

venção nacional do par
tido 'e dá própria luven"
tÚde Nacional, em mar

ço . próximo. E debate- /

rão,
,

ainda, a estratégia
de uma campanha para
cadastramento' e 'filiação
de jovens com mais de
16' anos, tanto na Justi
ça Eleitoral quanto na

JPMDB; o que incluirá,
ígualments, uma 'discus
são sobra a participação
da juventude nas ' elei
ções

.

municipais de abril;

Coleta de lixo vai ser estendida a novas ruas
diária de 20.044' tonela
das. 'Três caminhões
recolhem o lixo de día e

outros dois à noite, nú
mero que deverá aumen
tar. E a partir de t '?

de março, a grande mai
oria des garis noturnos

passarão a trabalhar
durante o dia. para que
o trabalho de limpeza
das ruas e calçadas seja
melhorado. A noite, so

mente limpeza nas ruas

que compõem o sistema
binário central, disse
Panstein.

ria de Serviços Públicos

possa íníctar a coleta

em um veículo kombi já
adaptado e pronto para
operar, de acordo com o

secretärío Aristides
Panstein.
O títular da SSP in

formou que serâ refeito
o trajeto dos caminhões
qUe recolhem o lixo do
miciliar, para que mora

dores de novas ruas se

jam beneficiados. A
tualmente' são recolhidas,
por semana, 100.200 to
neladas, ou uma média

O serviço especial de co

leta de lixo hospitalar, de

consultórios, clínicas, la

boratórios, unidades sa

nítárías e outros que
manipulam medicamen
tos e instrumentos para
a saúde pública e animal,
começa em março. A

Secretaria Municipal da
Saúde j á cadastrou cer

ca de cinquenta estabe
lecimentos, dos maís de

cem pontos detectados e

aguarda os demals na U

nidade Sanitária do cen

tro, para que a Secreta-

SESI ABRE CURSOS E O PDI PARA lJ9

o Centro de. ativida
des do Sesi de Jaraguä
do Sul iniciou no dia
20, segunda-feira,. onze

cursos populares, distri
buídos no próprio CAT,
nos bairros e em indús
trias com as quais o

Sesí mantem convênios,
São de corte e costura
básico, modelísmo em

tecido plano e malha ,e

tricô. O Programa de
Desenvolvimento Infan
til (PDI), segundo o �'Ö·
ordenador Leônidas :Nb.
ra, conta com 43() 'çrV
anças entre dois anos
e meio a seir anos,

. funcionando no Centro
d!O Atividades, no Rio
CI"Tr(\ TI. na CODah e no

Jardím São Luiz.

, Nora informou que
irnciam-se em breves
dias cursos de ginástica
estética e artística, no

Centro' Esportivo, por
professora de educação
física contratada . pelo
Sesí. Ele acrescentou que
foi realizado levanta
mento altimétrico na

área ao lado do Centro
do Atividades, adquirida
no final do ano passado,
·ttWie vai ser construido
,um parqué' infantil, dois
bosques com com' .chur
rasqueíras, campo de Iu
tebol suíço de areia e

quadra de volíbol de gra-
ma·

'

spézia & Cia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS mf TRATQR

; Madeiras para constfução .. ;e' se rVlços (Je t:ri1t)l-
. ·::om profisólönais' altafnente eSpi:>cldllzados '

. ,

·Rllá.'.l()ãô �a�uá:ri()"Ayroso. ,'n _ Jaragua ''Es::'
.quercio'....:.Fone 12�Ö3:00 _ .1f1fiWl'lâ rio SÍ11 2,st'·':',

Rua 7 de Setembro, 525, Fone (0473) 22 5475
B;l:lmenau SC

. i:'
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Edltal 16.490 "- .14�02.89
Cópia receblda elo car-

_ "t6rto G-.ramlrtm, 0"-
Ce Estado
�atollllo Cavlquloll e E·

leonora A1�bIldre
Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico de manuten

çäo, natural de .Joínvíl«
le, nesta Estado, domi
ciliado e residente na

BR-280 Km 60, em Gua"

NASCIMENTOS

'��rsa"'" hoje: 25
, Sr • Octa�U.io Peclro
RamOS. sr.. Olinda sn
va .de .Olíveíra. Sr. Dá
.vío Leu, Prefeito de Mas'

saranduba; Sr. Lauro
César Radtke Braga. Sra.

Hertha Piske Gosch, Sra.

Clara Moretti Floriani,
Sr. Alceu Simas, Sra.
Edit Gerent, Venâncio
Darem, Horst ErdI;llann,
,Waldir Maas. 03 de Fevereiro

Dla 26 de fevereiro Luís Ricardo. filho de

sr. Gelásio Campes- Luiz (Valéria) dOS San"

tríní, Sra. Mansa Pavanel-· tos
�,�"'- '

10 Spézia, srta. Ingrid. 07 de Fevereiro

Fischer, Dra, Darli da Gabriela. filha de Gil-

Costa (JUe), Sra. Ursu-. berto (Célia) Güths: Thí-

Ia Krause RadÜllz (JUe). ago, filho' de Pascoal

srta. Solange Doster, (Mírta) Cavallerí
Sra. Carmem Silva Schi- 08 de Fevereiro

ochet, Sra. Ema Trapp, Ana, filha de Carlos

Irene Eger. (Marli) Barzenski
Dia 27 de ifreverelro 09 de Fevereiro

Sra. Claudina Zim- 'J()Siane, filha de Jo-

mermann Mendonça, sé (Bernadete] Luz

sra. Verônica Jagel$-ki 10 de Fevereiro
.

Pavanello, Sra. Lúcia ' Maícon, filho de Nel-

Chaves, Sra. Rosa Luis son (Herta) Jansen

Rossio (Guaramirim), Sr. 12 de Fevereiro

Beno Fischer, Sra. Rosa Ismael, filho "de Car-

Ribeiro Kochel�a, Sra. 'los (Janete) de Borba;

Elsa Koehler Vieira, Tarcísio, filho de llde-

Sra. ' Erica Reif Horst. lor (Lindamir) Maisen

Leonida Kniss, Sra. Bli 13 de Fevereiro

Alcíoli de Barros (Blu- Jaqueline, filha de Lu-

menau), Giovana Patrí- íz cbarlos (Cacilda) Val-

cía-fílha Valérío (Edel- canaia

traud] Kezmíerski. 14 de Fevereiro

Dia 28 de fevereiro Paulo, filho de Raulí
.

Sr . Vitorino Pelles, (Malvina) Machado; Die-

Srta. Adelina Laube, go, filho de Almir (Ana
Sra. Ema K. Marschall, Maria) Fernandes; Lee ..

Sra. Fritzi Fiedler, Sr ,
nardo. filho de Gaudên-

Martinho José Henn, Sra. cio (Sandra) Marcellino;

lngrid Radünz Homburg, Eduardo, filho de Almi·

. Fernanda Emmendoerfer. char (Heloisa) Junkes;

Sra .. 1ris Krause BarteI, Karina, filha de Nedeu-

Sr. Cláudio Maffe�IU., mar (Erondina) Martins;
Sra. Tereza tennert Jaqueline. filha de Aris-

Franceschi, Ivete Ceci- tides (Áurea) MineI;

lia Franceschi, Antonio Monique, filha de Silvi-

R. dos Santos (JUe). no ,(Marli) Tissi

Dia. 01 de março
15 de Fevereiro

sr. Victor Bernardes
. Eleverton, filho de A-

Emmendoerfer, Sra· Le- velino (Clenir) Kanigos-
'onisia Cisz Losi, Sra. A- ki; KaroUne, {ilha de

na Maria RozU!-, Sr. ,0- Mauricio (Maria) dos An-
J'ossório José Schreiner, Sr.

Ronivaldo Hoffmann, Sr. 16 de Fevereiro

Alfredo Blank, Sr. Bd- Mayara, filha de Nery
son Orlando C. Mül1�r, (Rosana) Spézia
Sr. Waldem.ar R�eck, 18 de Fevereiro

Sra. Janete Gramkow, Rodrigo, filho de Ju-

em Rondônia.
.

't.,
randir (Noemia) Spiee-

Dia 02 de m�ço
!. kert; Carlos, filho de Cé-

Sra. Marize Liane lio (Teresa) Pött; Solan-

Marschall 'Schültze EJI- ge, filha de Fedr0 (Ju-
Ie), Sr. Waldir Warhaf- dite) Correia; Maico. fi-

Hg (Ctba), sr. Gúnt1i�r lho �e Joãosinho (Vilma)
Ewald Bossi' Sr. Joao' .d:a:S:ll:v:a:,======Girolla, Sr. Wilsthn·.
Schmitz, .5ra .. Iara B�l-
lock "at·" 'nder

Luis B�zC\ ",áu-
, rieio Lidt4!lttJIY." ';',
filho Evandr,0;' o:(t�i,al::,' pe-1".""'.i'W�.+ ...

feira.
'

"

Dia 03 Ide m"r�o'! ,,'
.

Srta. NâiadetPitt.e. Sr.
Ernesto Silva, Sra,;, Cla-

ra Albus. ' Sr. 'Oldaii
Dal'Ri, Sra. Anésia Bor
tolini Dal'Ri, Srta. An
dréa Jaqueline Prooöhl,
Aline Rozza, Kátia Apa
recida Bonomi,ni, ·Bee...
triz Mehler, ,Lueimar Fu
si, Cláudio Karam (Curi-

. tiba).

CORREIO DO POVO

ProelalDlS de CasalRentos
MARGOT ADBlJA GR.UBaA LBHMANN. Oficial do it..

aiI1Ió �,do 19 DiItrito ela ec.arca de JaralÚ do Sul �
fado d� Su!� CatariDa, BnIi1. faz �ber que co� .,

�110 eubiDdo OI -documrGtoe GJaidoI pela lei. a fim de ICI
babßltarem pU'a CUK. _ 1IJIUiatN:

ramírím, neste Estado, Lima
filho de João Cavíquíolí Ele, brasileiro, solteiro,
e Ester Rosa Cavíquíolí. servente, natural de Cu-
Ela, brasileira, solteira, rítíba-Paranã, domícília-
recepcionista, natural de do e residente em Aguas
Itoupava, Massaranduba, Claras, neste distrito,
neste Estado, domícílía- filho de Pedro Manosso

- da � residente na Rua Vaz dos Santos e Maria
Germano Wagner, 310, Julio .de Ramos Santos.
nesta cidade, filha de Ela. brasileira, solteira,
Calíxto Feder Alexandre do lar. natural de Pa-
e Anna Dorothea Císz pagaios Novos, Paraná,
Alexandre. domícílíada e residente

em Aguas Claras, neste
d.istrito, filha de Brasí
lio Neri de Lima e Romíl-
,da Padílha de Lima.

Editai 16.495 de 16.02.89
Orlando da, Silva e Rosa

Frances
Ele, brasileiro,' VIUVO,

motorista, natural de Ja

raguá do Sul, domicilia
do e residente na Rua
João Carlos Stein, nesta
cidade. filho de Domin

gos Severino da Silva e

Antonía Ribeiro da Silva.
Elá, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jara

gl!lá do Sul, domiciliada
e residente na Rua JOão
Carlos Stein, nesta cida
de; filha de Ernesto
Frances e Isabel Fran
ces.

Edital 16.4�)6 de 16.02.89
Valmor Fuzi e Zeneide
Klpe5chi
Ele, brasileiro, solteiro,
operador de

.

máquina,
néj.tural de Rio dos Ce
dros, neste Estado, do
miciliado e residente na

Rua 233, n.9 226, em Ja

raguá-Esquerdo, neste
distrito, filho de Walde
mar Fuzi e Ana Borges
Fl1�i, Ela, brasileira, sol
teira, operária, natural
de Corupá, neste Estado,
domiciliada e residente
no loteamento Vila A
rriizade, 211, neste distri
t0, filha de Ad.ão Kines

cpi e Paulina Kines
c�i.

, Edital 16.491 de 17.02.89
,ÁJclr Paulo Franzner e

M,arilene Mauricio
EI�, brasileiro, solteiro.
téçnico text�l, natural de
Jaraguá do Sul, domici
li4do e residente na Rua
Pàp.re Aloisio· Boeing,
nesta cidade, filho de
Lauro Franzner e Hono
ria Tecilla Franzner.
Ela, brasileira, solteira.
costureira, natural de

Florianópolis, neste Es
tado, domiciliada e re

sidente na Rua Francis
co Hruschka, nesta ci
dade, filha de Braiz Mau
ricio e Bernardina Schütz

Edital 16.491 de 14.02.89
Walter Renato Macha
do Urbim e Cílene Gor
ges
Ele, brasileiro, solteiro,
comercíärto, natural de
Sant'Ana do Livramento,
Rio .Grande do Sul, do
miciliado e residente na

Rua Horácio Pradi; 250,
nesta cidade, filho de
Walter Avíla Urbim e

Marina Machado Urbim.
Ela, brasileira,' solteira,
balconista, natural de
Luís Alves, neste Estado,
domícíliada e residente
na Rua Walter Mar
quardt, 2.063, nesta ci
dade, filha de Leão Gor

ges e Bdwirges Gorges.
Edital 16·492 de 14.02.89

- Benedito Dalvino ,Alves
e Marciana Harmeí

. Ele, brasileiro. solteiro,
soldador, natural de A
ral'ufia, Paraná, domicili
ado e residente em Es
trada Itapocuzinho, neste
distrito. filho de Manoel
Dalvino Alves e Maria
Ramos Alves - Ela, bra
sileira, �olteira, do lar,
natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e resi
dente em Estiada Itapo-
'cuzinho, neste distrito,
filha de Erwin Harmel e
Mariana Eggert HarmeL
EditaI 16.493 de 14.02.89
Nelson ':Machado Junior
e Jeane R.mualdo
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Rio
Negro, Paraná, domicili
ado e residente no Con
junto COHAB, Rua da
Abolição, 111, quadra
07, lote 07, nesta cida
de, filho de Nelson Ma
chado e Maria Sqfia Ma
chado. Ela, brasileira,
solteira, do lar, l).atural'
de Jaraguá do Sl.!l, db
miciliada e resi&ente na

Rua Victor Rosenber�,
597, nesta cidad�;.: ,fithä
de Eurides Rom"

,
"

.

k ��
. �'""'''''

Anair da Silva.,r �tP·
aldo. 'i',:::: .• ' .

Edital 16.494 de ISio2:rl9
Natalln Antonio Vilt (los
Santos e Juclane Neli dê

Mauricio,
Eclltal 16.498 de 17.02.89
Marc».s Ana�tO FIlho e
Anlldes Feder
Ele, brasíletrc, solteiro,
soldador- natural de Ja
raguá do Sul, domícilía
I

do e residente em Ilha
da Figueira, neste dis
tríto, filho de Marcos
Anacleto e Marísa da
Rocha Anacleto , Ela,
brasileira, solteira, ope
rária, natural de Garu
va, neste

:

Estado, domi-'
ciliada e residente na

Rua Heleodoro Borges,
,65, nesta cidade, filha
de Anibal Feder e Mi
randa Feder.

Edital 16.499 de 20.0:uf9
Marcllio Mauríeíc da
Cruz e Carmen Apareci
da Venêra
Ele,

.

brasileiro, solteiro,
comerciário, natural de
São Bento do Sul, neste
Estado, domícílíado e

residente em Nereu Ra
mos, neste distrito, fi
lho de João' da Cruz e

Maria Rosa da Cruz.
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jara
guá do Sul, domícílíade
e residente em Nereu
Ramos; neste distrito,
filha. de -Protasio Venêra
e Nési& Pizetta Venê
ra.

Edital 16.500 de 20.02.89
Cópia recebida do OIJ'

tório de Rio Negrinho,
neste Estalo
Vilson Przysíní e Lecí
Aparecida Pavosld
Ele, brasileiro. VIUVO,

.

metalúrgico, natural de
Porto União, ne�te Esta
do, domiciliado e resi
dente na Rua 624, p.. 9

62, nesta cidade, filho
de Americo Przysini e

Necia Przysini. Ela, bra
sileira, solteira. do lar,
natural de Irineópolis,
neste Estado, domicilia
da e residente em R-�o
Negrinho, neste Estado,
filha de Darcy,Pavoski e

Clementina Pavoski.

Edital 16.501 de 20.02.89
José Waldemlro Perel�
e Rosa Volpi
Ele, brasileiro, solteiro.
operário, natural de Ma
fra, 'neste Estado, domi
'ciliado e residente na

Rua Victor Rosenberg,
1 .050, nesta cidade. fi
lho de Antonio Pereira
� Ernesta' Gonçalves.
Ela. ,brasileira, viúva,
do lar, natural de Luís
Alves, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua Victor' Rosenberg, .

1 .050, nesta cidade, fi
lha de' JOSé Morbis e

Narcisa Morbis da Sil
va .
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'eread."•.
·

�Iscutem�capela mldUAria e Ia" cemitério pa"a Jaryu�
A . falta de uma capela Câmara de Vereadores. final-de-semana. quando mítérto é realmente uma valdo Maccari a insta-

mortuária. e � necessída- A questão foi lev�nta�a do falecim.ento do. seu necessidade imediata, no lar o IML em J�r,aguá do
de da atívaçãc, dentro pelo vereador Jose' GIl· sogro. HOle, para quem que o vereador Álv.aro

. Sul.
de poucos meses, do no- berto Menel qua comen- mora em apartamentos, Rasá informou que já
vo cemitério' municipal, tau a situação desagra o único local pera ve- existe área para tal, cl
suscitou discussões na dävel sofrida no último lar os mortos-é na críp- 55.000 mil m2, no final

ta na Matriz sso Sebes: da rua Onélia Horst (Vi-
tíão. "mas aos sábados e Ia Lenzi), "na qual. nos

domingos os Padres, próximos meses, a Pre-

para não atrapalhar \l feitura implantará toda
programação de· missas a ínfra-estrutum neces-
e casamentos, não fa- sana para o funciona-
zem questão. de ceder o -mento do novo campo
local", disse Msnel , sento municipal" �

.

Cllerciários exigem a UHP de 02/89 o Sindicato dos Con
tabílístas de Jaraguä do
Sul - presidido por lii
lârio Bruch - reuniu
associados no dia 21, na

Associação COmercial, pj
a discussão de

.

vasta
pauta. Foi repassada na

'oportunidade a infor
mação de qUe no dia 28
de fevereiro expira-se
o prazo para '0 recolhi
mento do imposto síndi:
cal da categoriá,· assim
COrno outras' categorias
autônomas. Os conta
bilistas voltam a se reu
nir no dia 21 de :

mar

ço. f

o Sindicato dos Empregados no Comércio de

Jaraguä do Sul, está exigindo o cumprimento do

decreto-lei 2.335/87,. ou seja, o direito dos traba
lhadores do recebimento da URP de 26,05% de feve
reiro, bem como nas rescisões de contrato de tra:
balho efetuadas durante este mês e subsequentes.
Segundo o presidente Irrneu Junkes. a revogação
do decreto-lei pela Medida Provisória 32, atingiu
um direito adquirido dos trabalhadores, consagrado
na Constituição, sendo a Medida, portanto, incons

titucional. O Sindicato alerta que usará de todos os

meios jurídicos ao seu alcance para acionar na jus
tiça as empresas ,que não pagarem a referida
URP.

'

O sindicato patronal, reuniu as associadas no

dia 22, pera apreciar a posição dos comerciários an

te a exigência do reajuste salaríal; assim como dis
cutiu a aprovação da instituição de mensalidades,
entre outros.

IMt
A polêmica indicação

de José Ramos de Car
valho, que solicitava a

SecreParia de Segurança
Pública a implantação do
Instituto' Médico Legal
(IML) para atender o Va
le do Itapocu :t:L3.0 foi
reapresentada, apesar do
PMDB ter reconhecido a
má interpretação, n\l ses
são do dia 17. Ramos
defendeu a necessídade

'

e disse que procurará
outros meios para sen
síbílízar o secretário Ri�

o vereador deseja a

construção, pela Prefei
tum, de uma capela mor

tuária, antes mesmo da

ativação do novo cemi
tério, para qUe fato cons

trangedor semelhante não

seja repetido com ou

tras famílias, sem ter on
de velar seus defunâos.
A vereadora M'drilze
Marquardt disse que a

implantação do novo, ce-
LEIA, ASSINE, DIVULGUE
E ANUNCIE NÓ
"CORREIO DO, POVO".
VOCE E. �MPORTANTE
PARA NOS.Guaramirim ganha ambulância e conclui posto de saúde

Guammirim recebeu
do Inamps, em regime de

comodato, uma ambu

Iãncía Chevrolet- mede
lo Perua, para a Divisão
de Assistência Social e

que vai substituir a a

tual, em precário estado.
A Secretaria da Saúde
do Estado liberou recur

sos da ordem de NCz$
20 mil, repassados ao

Departamento Autôno

mo de Edificações (DAE),
para a conclusão da U
nidade Sanitária de Gua-

1�.11I1Ür'i,m, cujas obras

foram retomadas na se-

gunda-feira, dia 20 após
vários meses de parelf
zação.

parte" .

lCM:. lOB esclare,ce as alteraçõesDe outra parte, come

çam á ser entregues no

día lOde março, os

carnês do WfU para
89. A primeira parcela
ou para pagamento a

vísta com desconto de
20 por cento vence no

día 31 de março e' as de
maís parcelas nos' dias
30 de junho e 30 de a

gosto., São 2.890 car

nês , Os alvarás de li
cença para localização
devem ser pagos até 30

de abril.

A, atual Constituição
criou novos caminhos e

fechou outros no que
diz respeito à tributação
de impostos, consideran
do mudanças. substanci
ais em alguns deles, co

mo é o caso do
. ICM,

que agora passa �a ser

Imposto sobre Circula
ção de Mercadorias e

Serviços de Transportes
e Comunicação (ICMS),
criando Uma. nova rea

lidade tributária para
os Estados. Para levar
Os esclarecimentos so

bre as mudanças havi
das, o Grupo lOB inici
ou um ciclo de seminá

rios em 123 cidades bra
sileiras, consideradas de
grande importância para
a economia incluindo
entre elas Jarraguá do
Sul.

O Grupo está contan
do com sua equipa téc
nica e alguns especialis
tas contratados 'para
prestar esclarecimentos
sobre o novo sistema
tributário, de forma 'me

todológica. E'm Jàra
guá. do Sul, o seminário
será no dia 1.9 de

r

mar
ço, com 8 horas dê' du
ração e informações po
derão. ser tomadas pelo
teléfone (0482) 2:)�7811.

O Poder Executivo de
Guaramírím reuniu-se
Com o Conselho Delíbe
rativo do Hospital San
to Antonio e médicos,
quando colocou a sua

posição em relação ao

problema que a autar

quia enfrenta. de dívi
das que chegam a NCz$
180 mil. Foi solicitado
o apoio � a união de

esforços, garantindo que
"cumpriremos \l nossa

Blunk retoma reuniões comunitárias e anuncia obras
ral, que substituí 'al que
foi arrastada pelas á

guas. Fica na divísa en

tre Corupá e. São Bento
do Sul.
E dentro do programa

de reuniões comuadtâri
as, o prefeito Braesto
Felipe Blunk já realizou
treze, em escolas mUÍlÍ
cipaís, levantado os pro
blemas e descentralizan
do a admínistração. le
vando-a às bases. As

próximas estão progra
madas para a Estrada
Pedra de Amolar (salão
Carioca), Bomplandt (sa
Ião Soares) e Guarajuva
(no galpão dé fest'ds).

das confeccionar pela
municipalidade corupa
ense, que através do

departamento competente
está retificando e a

largando a Estrada
Pedra de Amolar, Estra
da Bomplandt e Estrada
Rio Novo, esta qUe dá
acesso as cachoeiras on

de se pretende desenvol
ver um projeto turísti
co.

A viga que dá passa
gern aos agricultores, no

lzabel Alto, sobre o rio
Izabel, foi recuperada,
assim como a ponte pên
Sil, entregue à comuni
dade de Oswaldo Ama-

Dentro de 45 \l 60 días

começa a ser erguido o

pavilhão que abrigará a

. garagem municipal de

Corupá, em. laje prémol
dada. junto com o almo

xarifado, departamento
de obras e serviços ur-

.

banas, gabinete do' vi

ce-prefeito, refeitório, o

ficinas e posto de lava-
I ção . A revelação é do

prefeito Ernesto Felipe
Blunk- que rnaugurou no

domingo, dia 19, o novo

prédio da Escola Isolada

Municipal Oswaldo Cruz,
no Izabel Alto, construí

do pela administl'ação
anterior, a um custo to·

tal de NCz$ 3.639,00,

possuindo sala de aula,

sala dos profel;lsores, co

zinha e sanitários.
Até meados de mar

ço, inicia-se a impl�anta
ção de 185 placas indi

cativas de ruas, manda·

Em breve

Jaraguä do Sul
contará com uma nova e moderna loja de
móveis e decorações, móveis modernes e

coloniais.
Finas decorações.

Esperamos sua visita

..

KILUXO

Mó.veis e. Decorações Lida.
Despachante Fiedler

Rua JOã$'�
Drogaria i

",,\

I

Emplacamentos em Geral
Rua Domingos da NOva 316

Fone 72-1417 (recado)
,�� Catarinense.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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laraQuá 'apóia 'Willecke
,

Comércio' de à Federação de ,SC
'para o, mês de 'junho. '

O nome apontado para
a presidência e que con

ta com o incondicional
apoio de Bruno Brei

thaupt, presidente do
Sindicato do Comércio

.de Jaraguá' do Sul; 'é o

do empresário Ruy E�

duardo Willecke. de Blu
menau, apontado, no a

no passado, como o Lo

jista do Ano e com gran
de atuação nas setores
comercial e comunitário.

Bruno vê grandes pers
pectivas desta chapa
sair vencedora, pois a

renovação, segundo de-
,. clarou. é necessária, ra

zão pela qual sindicatos
de várias cidades estão

Os sindicatos do co

.mércío da região estão
se mobilizando para o

lançamento da .chapa re

novação à Federação do
Comércio do Estado de
Santa Catarina, prevista

'apoíandó a chapa' de
Willecke . Os sindicatos
dtas indústrias (vestuário,
alimentação, construção

. e mobiliário e metalúr
gicos) já decidiram pelo

apoio a Milton fett, à

reeleição na Federação
das Indústrias do Estado
de Santa Catarína, pelo
bom trabalho realizado
na Fiese.

RÉu :E ABSOLVIDO
Pedro Neves foi acusa
do de dupla 'tentativa
de homicídio, nas pes
soas de Plácido Nunes de
Almeida e Jorge dos
Santos Padilha , A acu

. sação ficou a oargo do
Promotor de Justiça, Dr.
.Arísteu Xenofontes Len
zi.
Na defesa. funciona

ram os advogados Dr.
Alexandre, DeUagiustina
Barbosa e Dr. José Al
berto Barbosa. Os ju
rados, por maiori-a de
5x2 e 6x1. acolheram a

tese da defesa, de que o

crime foi de prática de le
sões corporais. Pedro
Neves foi então conde
nado ta seis meses de de

tenção. Já tinha cum

prido esta: pena, de mo

do que recebeu o alvará
de soltura.

Sob a presidência do
Juiz de Direito, Dr. Ar
thur Jeníchen Filho,
em sessão do día 20 de
fevereiro passado, o Tri
bunal do Júri julgou o

réu Pedro Neves, no Fó
rum de Jaraguá do Sul.

o i á I O UD.' S
CONFUSÃO'

. Meu amado, tuas lutas tem sido inúteis.

ITeus esforçOS terminam em nsda. Teus pensa
mentes não conseguem produzir soluções. Teus

problemas continuam· Tua ansiedade te domí

na sabes que teus planos se frustraram. Olh�s
para a frente e não consegues visiumblllr, a

esperança. Tudo é tão confuso, tão inquietante!
Estás perturbado. Estás. cansado.·.

Por quê continuar assim? Por que prolongar
esse sofrimento que ,te atormenta, que te ré tira

o sono? Será que não percebes o que quero te

dizer através de todas estas circunstâncias? Volta

para mim! Tenho te esperado .ansâosameatel
Meus -olhos estão continuamente à tua espreí
ta.: Tenho -tentado falar-te, mas tu tens preferido
dar. crédito às palavras dos homens. É chega
QQ o momento de reagires. Tudo que precisas
é me dar ouvidos. Abandona todo o teu ser

€m Minhas mãos, então ... 'poderei trabalhar

dentro de ti e através de ti. Quero ajudar a

resolver cada um dos teus problemas. ' Co

locarei todo M.eu poder à tua dispos.ição. A

girei na vida daqueles que estão te prejudican
do. Despertarei a sohdaríeâade de outros

Meus filhos para te ajudarem. Se tu, realmente

Me confiares' tuas lutas e ficares atento as

Minhas instruções, então verás o livramento.

,Segura em Minha mão. Deixa-me conduzírte.

Conheço o caminho da vida. Vem! Não fiques
aí parado. Segue-me. O caminho é longo demais

mas em Minha companhia não sentirás o tempo

passar. "Entrega o teu caminho ao Senhor, con

fia Nel�, e o mais Ele fará" (S1 37:5).
(Paulo Solonea]

I G R E J A. BAT IST A,

Rua Emílio Stein, 120 - Fone: 72-1925
CuItos: Domingos (9 e 19:30h)
S E J A M B E M-V I N DOS

Associação de Advogados de Jar'aguá do Sul
"- AAJAS -

'

EDITAL, DE CONVOCAÇÃO
O Pre,sidente da ASSOciação de Advogados

de J\1ragua do Sul-AAJAS-no uso de suas fun
ções e tendo em vísta disposições estatutárias,

co�voca a tO'dQs os associados para a Assem
bléía Geral Extraordínäría, \l realâzar-sa no

.dia 09.03.�9,. às 19h em primeira conv;ocação,
com a maioria dos seus assocíados. e às 19h:;ü,
COm qua�qu�r" nú�ero, na 9lla dos Advoga
dos, EdIÍlCIO do Forum local, para deliberar
o seguinte: a) Alteração do Estatuto' b) Pres

tação jurisdicional; c) Outros assunto�
Jaraguã do Sul, 21 de fevereiro de 1989
Clêusíe Baratto-Presídents da �AS

--�-------

Estado de Santa Catarina
Préteítura Municipal de Corupá
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NI! 01i89 (RESUMO)
. , �aço público, que estão abertas, pelo prazo de quinze días, as

mscnçoes. para o CONCURSO PúBLICO destinado ao preenchimento
de 06 fS€IS) vagas pare o quadro de pessoal do magistério Municipal
a sab:r: Professor SPM - 20A para lotação como protessor de ia. a

4a. sene nas Escolas Isoladas Municipais de "BOMPLANDT", "ISA

�EL ALTO DO SUL", e "LAURO MüLLER", como professor de Pré
Escolar nas Escolas "BOMPLANDT" e "ALUISIO CARVALHO DE 0-

LlVEIR�'.', e ainda de Jardim de Infância "ANrrA GARIBALDI".
. Cópia do Presente edital, e maiores ínforraações poderão ser

obtI�a� _Junt? ao Departamento de Educação, Cultura e Esportes (lo

MU�IC1PIO, SIto à Rua Dr. Jorge Lacerda n51 85, no horário de ex-

pediente ,

"

'

Corupá, 17 de Fevereiro de 1989.
ANTONIO CARlOS BLUNK - Diretor do Departamento de Adminis

tração - Presidente da Comissão de Concurso.

Homologo o Presente Edital.
.

Corupá, 1 t de Fevereiro de. 1989.
ERNESTO FELIPE BLUNK - Prefeito Municipal

-

!. I!!!��!i�FO���-!�!� R. Exp. Antonío C. Ferreira, n? 68
ENGETEC
U

VENDE:
Casa miSta com terreno 2. 900m2, rua 25

de Julho (V. Nova). Preço NCz$ 15 mil. Casa

mista (130m2, 3 qtos.), rua João Doubrawà

238. Preço NCz$ 12 mil. Casa mista (160m2)
na rua Piçarras. Oasa alvenaria na rua José

Menegotti. Apartamento em construção corr

domínio Atenas ,(Mar�chJal). Apto , Edifício

,Miner COm 2 quartos. 100m2. Lotes frente pl
José Emmeiil,ctÇlerfer, com 450m2, preço NC:z$
6.500,00. s;lttb ,�tri Nereu Ramos com 176.000
m2. Área cQ.l'Íl�rcíal, rua Joínvílle. 3. 470rp2,
com casa em alvenêria e de madeíra , Preço
NCz$ 80 mil Três totes rua José rr. Ribeiro (I
da Figúeira), preço NCz$ 10 mil. Terreno de

,

700m2, px. Móveis Pradí . Terreno 1. 360m2,

px. Weg \11, preço NCz$ 35 mil. Lote na José
T, Ríbeiro, valer NCz$ :>.300,00. Em BLUME-
NAU, apt:o. novo, 130m2, px. FURB, preço
NCz$ 40 ruíl ,

ALUGUEL:. Sala comercial rua Venâncio
da S. Porto com 420m2. Preço NCz$ 300,00 .

....................................

Agora, com Filial em Jaraguá do Sul
--------------------��=--=����

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

mais nova filial.

Contando com a frota própria de 125 veiculas e mals de 40
anos de experiência em transportes, a MAY E R ' está preparada pa

)

ra transportar o progresso desta importante comunidade.

I,

li

Utilize os Serviços dá MAYER

, Rio de Janeiro
São Paulo
Pi;lI'aná
Santa Catarina
Rio Grande do

I'

O BOM TRl\.NSPORTESul

.

Telefone: n-062QRua C. Procópio Comes de Oliveira, 1626

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sociedades de tiro discuteIl neste a 'I Schnelzenleste
Presidentes e/ou re-

, presentantes das socie
dades de tiro ao alvo de

Jaragué do Sul, Corupá,
Schroeder. M�ssarandu
ba e Cueramírím reú
nem-se nesta sábado, dia
25, a partir das, 15 ho

ras, no Salão Cristo-Rei,
para discutir a realiza

ção d\1 ta. schuetzen
feste (Festa do TirO). A

coordenacão do encon-
,

tro é da Assessoría de

Cultura, Esporte e Tu
rísmo . Balduino Raulino
íníormou que a data não

está definida, tanto po
'dendo acontecer em ju
lho, para mercar o aní
versário da cidade, co-

j

mo em setembro, no ini
cio da primavera.
O títuler da ACET

confirmou a realização,
no mês de abril, do Fes
tival Sulbrasíleiro Bretz
ke de Vôo Livre, com

o patrocínio da empresa
alimentícia. E em rela
ção ao arquivo histórico,
que causou polêmica na

Câmara, OS documentos
hoje se encontram jun
to com o museu muní

cipal. uma vez qUe as

salas no andar superior
da estação ferroviária
foram requísítadas pela
RFFSA.
Balduino Raulino dis

se que o único lugar

, E. V. S. - 02.89.
/, ,-

I

onde os documentos po·'
dem ser guardados' é

junto do museu. apesar
de não ser o ideal, até
qUe sê tenha um local
definido, nó Caso, o pré
dio da Prefeitura, haja

vísta que o prefeito Ivo
Konell tem propósitos de
abreviar o' início da
construção do novo Pa

ço Municipal, assim que
ta Caixa Econômica li-

berar os financiamen
tos que o município es
tá pleiteando, de até 1
milhão de OTNs, em

préstimo já aprovado pe
la Câmara.

Microrregião mobiliza-se para o movimento econômico
té 30 de abril.
No Vale do Itapocu.

de acordo com o secre

tário-executivo da Am

vali, Jair Tomelin. os mu

nícípíos dstão· se mobí
lízando e até já contra

taram empresa de asses

soría e consultoria para
o ICMS-DIEF Anual, a

través do tributarista
Romeu Koeníg "Os res-

ponsáveis pelo movi
mento economico vêm
se .empenhando muito",
comenta Tomelín ,

RETORNO DO 'ICM
O valo- retornado aos

municípios da microrre
gião, na segunda, quin
zena de fevereiro, de
um montante global de
NCz$ 1.207.702,37, é
este: Barra Velha NCz$
1.385,2:)';' Corupé

'

NCz$
2.872,76; Guaramírím
NCz$ 4.413,54; JJ�ra-
guá do Sul NCz$ .

46.521,77; Massarandu
ba NCz$ 3.382,41 , e

Schroeder NÇz$ .. , ..

1.265,89.

LIVROS

DiciDlário Básico Latino· Partuluês
o nosso estimado Padre Hilário Raulino Bussarello

e Professor da Universidade Federal de Santa C�
tarina. acaba de ver publicado o seu importante 11-

vro Dicionário Básico LATINO-POR;TUGUES, pela

Imprensa Uníversítéría da UFSC.
A

No mês de janeiro o distinto e culto conterraneo n�s
procurava para dar a auspiciosa notícia d� adesa�
de duas empresas jaraguaenses a. este projeto �ul
turaI. Contava-nos cem uma aíegna qu�se p�en1 .0

feito de ter conseguido à. participação fma�ceu� ,n?
empre�ndimento, sem que o que seria muito dIÍlCII

a impressão do dicionário.
_

Eis que, agora; numa nova visita à nos�. r��ça�,
faz-nos a entrega de um �xemplar do �hc1�n�no b -

sico LATINO-PORTUGUES, com a dedicatória: "Ao

Eugênio V. Schmöckel, dinâmico comunicador. . �e
minha terra, com muita ami�ade oferece P. Hüano

Raulino BussareIlo, Jaragua do Sul, 21.02.89.

USUS TE PLURA DOCEBLi'''.
.

Na apresentação o prof. F�l,�cio _Wessl�ng M�rgoth,
Diretor do Centro de Comumcaçeo e Expres�ao, en

tre outros, diz: "Há duas razões íundamentaís para
.

o estudo do l�tim: uma é a leitura das obras de s�a
rica literatura que tanto influenciou a cultura OC1-

dental, representada por Ovídio, Vírgílio, Cícero,

Horácio Quintilhano entre muitos; outra e a com

preensã� do latim básico qu�. subjaz à estru�u��
morfossintálica e lexical de varias línguas r-omam

cas e modernas, como o inglês, ou que sobrevive na

terminologia científica. Constatando a escassez de

publicações na äres do latim,
.

mormente nas obr�s
didáticas acessíveis eos estudantes, o Professor ,�au·
lino Bussarello, que há vários anos tem-se dedIcado

com �mpenho crescente ao ensino do latim aos ,alu
nos do Curso de Graduação em LetIras da Uf/Se.

decidiu elaborar um dicionário básico Latino-Portu-

guês." ..

A participação financeira foi deClsIva. para que esta

obra se transformesse em gItata realidade. E por

uma dessas felizes coincidências, coube a .duas �m
presas jaraguaenses, participar com o ind1spensa':,el
apoio cultural, n6.o deixando faltar recursos para tao

nobre finalidade.
.. , .

Queremos nos referir à compreensão do empresan,o
;Eggon João da Silva do Grupo WEG e o empres�
rio Wander Weege, da Malhas Malwee, qu� cobn-

ram a parte financeira.
, . .

Os estud�ntes de nossa terra, em numero cada vez

maior, certamente haverão de ·saber avaliar, o quan:
to é valiOsa a obra no ensino de uma língua e ate

que ponto logreram atingir o objetivo.
,

Merece destaque o lanc.:amento deste, livro que, sem

sermos nacionalistas, é produto genumo da terra.

Parabéns a todos e mil abraço fraternal no seu rautor.

Valeu!

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

Com o slogan "A sua

Cidade merece", a Se
cretaría da Fazenda es
tá lembrando o empresa
riado da importância do
preenchimento anual das
DIEFs (Declaração de

Informações Econômico
Fiscais), que serve de
base de cálculo paro o

retorno do ICM aos mu

nicípios. Os formulários
das DIEFs já estão sendo
entregues e as microem
presas têm prazo para
entrega da declaração
até 28 de fevereiro. As
demais devem fazê-Io a-

Col,una
Evangélica·

CULTOS: (3.9 domin

go da Quaresma) às 8h
em alemão e às 9h30
em português. CURSOS:
De b�atismo dia 4 de
março às 15 horâs. De
noivos dias 18 e 19 de'
março, iniciando no sá
bado, dia 18, às 17h.

Inscrições e informações'
na secretaria da COmu
nidade. DIA MUNDIAL
DE ORAÇÄO: A progra
mação do Dia Mundial
de Oração .no centro, se

rá a 3 de março, às 16
horas. LEMA DA SE
MANA: Ninguém que,
tendo posto a mão no

arado, olha para trás, é
apto para o reino de
Deus. Lucas 9.62.

'CORREIO DO POVO' 72-0091

Chalé
IMOBWÁRIA E.
REPRESENTAÇÖES LTDA:

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

CASAS: em alvenaria e! 150m2, terreno 400m2,
rua Padre l\'Iirandinha, px. Posto Marcolla; em

alvenaria cl 100m2, terreno 450m2, rua João
Samí Tavares, px. Marisol [Iílíal], em alvenaria
cl 125m2, terreno 364m2, px. trevo de Schroe
der; .em madeíra- 162m2, terreno 915m2, rua

Fco. Hruschka, Jaraguá Esquerdo. TERRENOS:
.

Área de 364m2, Jardim Flávio II; área de 3,90m2,
rua Victor Rosemberg (viaduto); área de

4.000m2, na Ilha da Ptgueíra: área de 2.230m2,
na Proc, Gomes, px. Famac; área central de
360m2, na Exp. Antonio C. Ferreira, cerca de

400m do Besc. APARTAMENTOS: Área de
114m2, Edit. Jaraguá; área 11011)2, EdU. Jara

guá; área 400m2. cobertura Edif. Jaraguá: á

rea 10m2, EdU. Honduras e área 112m2, EdU.
Bérgamo.

DR. WALDEMAR SCHWElTZER

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

Rua Jolnvllle, oe:> 1.178 (em frente ao Supermercado BreHh,Hi;ili
Fone 72 .3268 - jaraRuá do Sul _ Santa ,CcHnrinii

,.

.'.�,,''".'" ;+ �
•.

.

, ..... rSI&�i
Confecções Süéli I�lda

ARTIGOS FABRICAÇÃODE PROPRIA,

A PREÇOS DE CUSTO.

Postos de Vendas' na Marechal Deodol1o, L085 e no

Rua Reinoldo Rau, 530 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QuestãoI

Como caminhos para se' tentar
, minimizar .Q problema nível 'IQcal, a-

ponto:
"

'

- Execução de um loteamento

popular - A' Prefeitura executaria
úm loteamento popular dotado de to

da a infra-estrutura urbana, em área
de terra já disponível, de 80 mil m2.
Gerando somente lotes, Estes viriam a

ser, comercíalízados ,com prazo de ca

rência, amortização dilatada e pres
tacões bastante acessíveis. O lote
COm casa encarece o custo e gera
conjuntos habitacionais monótonos e

repetttívos. A casa seria construída
pelo adqu,irente, dentro de suas pos
síbilídades, em regíme de mutirão,
auto-construção ou com mão-de-obra

paga, sendo portanto mais valorizada
pelo seu dono, pois este teria parti
cipação em todas as etapas da cons

trução. A Prefeitura e
I

a Associação
dos.'Arquitetos e Engenheiros entra
riam com projetos, isenção de taxas
e assístêncía técnica. A classe em
presaríal e Os clubes de serviço en

trariam na formação de um estoque
de materiais de construção que se

riam vendidos a preço de custo. A
Secretaria de Bem Estar Social cadas
traria' e selecionaria as famílias ne

cessitadas e interessadas. A implan
tação poderia ser feita por il!termé
dío de uma COHAB local, cujos atos
seriam controlados pelo COMHAB -

Conselho Municipal de Habitação, cl
ampla participação comunitária. Po
deria-se 'também criar um fundo mo

netärío 'para ,o setor, embora modes
to e dentro das dísponíbílidades fi

nanceiras da Prefeitura. Qualquer
'pIoposta 'de lote comercializado pela
iniciativa privada com sacrifício de

padrões básicos de urbanização (á
gua, luz, iesgoto) deve ser descartada,
pois o contrário seria favelização e

sub-habitação.
- Revisão da legislação tributá

ria mnaícípal -,.- O lP'ru progressivo
no tempo, para áreas ociosas, subu
tilizadas, constituindo estoques espe
culativos. em regiões com Infraes

trutura, deveria ser instituído. Tan
'to ele, como o parcelamento, e a edi

ficação compulsória s.ão mecanismos

legais assegurados pela Constituição,
com: base na função social da pro
príedade , O IPTU também deveria
ser diferenciado por destinação de e

dificação. Hoje, quem tem uma casa

para morar paga o mesmo tributo de

quem tem uma obra destinada à pro-

Habitacional (II)
(Eng.� Osmar Günther),

dUÇ.ãQ do lucro, o' que, na minha ccn

cepção não é justo. Falta também
uma Planta Genérica de Valores e a

tualizar-se o valor venal dos imóveis,
dentro de critérios técnicos.

Promulgação de legislação de
zoneamento - A Lei de Zoneamento
e Uso e Ocupação do Solo Urbano,
a ser baixada após a Lei Orgânica
do Município, adaptada à ela, repar
tindo a cidade em zonas de uso de
finido e ocupação. pré-fixada, 'contri
buiria para equilibrar preços distor
cidos hoje praticados no ramo imo
bílíãno.

- Estabelecimento de uma polí
tica municipal de desenvolvimento
índustrtal - Politica esta voltada pi
um crescimento equilibrado, que le
ve em conta aspectos ecológicos e

sociais, requisitando mão-de-obra qua
lificada e aperfeiçoamento tecnológi
co, que vise fundamentalmente a qua
Iidade de vida do cidadão jaragua
ense, sem causar inchaço urbano, A

instalação de uma indústria não po
de só ser enfocada em termos de
impostos' que traz aos cofres públicos
ou de empregos que produz, mas

também em termos de custos sociais
e urbanos que acarreta. Se estes fo
rem maiores que aqueles, a instala"
ção da indústria não é recomendá
vel. Com relação aos empregados de

empresas' que encontram dificuldade
de obtenção de moradia na cidade,
deveriam ser induzidos a instalarem
se em cidades e localidades próxí:
.mas, com as indústrias colocando

transporta à sua disposição. É uma

maneira das empresas locais contrí
buirem inclusive para o desenvolvi
mento comercial destes pólos urba
nos próximos e, evitar a concentração
em Jaraguá do Sul.

FOi minha intenção trazer con

tribuição na busca de caminhos que
venham a amenizar o grave proble
ma do déficit habitacional em nossa

cidade. 'No entanto, como disse no

'início, entendo que a causa principal
do problema é de natureza econô
mica, de ordem estrutural,' envolven
do política habitacional, salarial e

descontração de renda, e isso com

toda a certeza não está nas mãos de
nenhum prefeito. (N. da R.: O auter
é engenheiro civil e Secretário de

Planejament.o da Prefeitura Munici·

paí de Jaraguá do Sul).

�w , �

t��I'!t.,;ES CÁRGA SECA, ISOT:eRMICOS, FRIGORIFICO�f'
,

E CARRETAS DE 1,2 e 3 EI��S
,Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Fone 72-1071
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Estado de Santa Catarina
Preíeítura Municipal de Jaraguá do Sul

COMUNICADq

A Prefeitura Municipal de Jaragué do Sul;
por seu Prefeito Municip'al, Sr. IVO KONELL,
faz público QUE FOI CANCELADO O EDr,I'AL
DE' CONCORRENCIA PÚBLICA N9 04/89, PA
RA AQUISIÇAO DE 500.000 (quinhentas mil)
UNIDADES.DE PARALELEPlpEDO E 3.000

(três mil) METROS DE !\1E'lOFIO PARA CAL

ÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS,
publicado neste jornal na edição do dia ·18 à
25 de fevereiro de 1989.

Jaraguä do Sul, fevereiro de 1989.

IVO KONELL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

COMUNICADO

Acatando despache Ministerial,.a Pre-

"feitura Municipal de Corupá, não antecipará
OS feriados aSsim declarados. pela Lei, Mu

nicipal n? 590/f37 de 09:-12-87, nos termos da
Lei n? 605/49, por �ntender não serem os mes

mos afetados pela antecipação ordenada pela
Lei n'? 7320/85.

O mínístérío do Trabalho. publicou no

D. O. d\1ndo-Ihe caráter normativo o parecer
CJlM:TD n? 202 de 11-09-87, que analisou o

texto do. artigo 11 da Lei 605/49, que dispõe
sobre Os feriados Municipais no ambito muni

cipal.
Confrontou-o com o artigo 19 da Lei n?

7320/85 que ordena a antecipação para as

segundas-feiras dos feriados que caírem no

meio da semana, concluindo que a' Lei n?

7320i85 não derrogou a Lei 605/49 no que se

refere, a autorízaçêo para declarar 04 (quatro)
feriados por ano.

Estes são fixades de acordo com a tradi

ção local e como expressão do sentimento re

ligioso que' se incorporou' aos usos e costumes
de cada comunidade de tal modo que a altera-í
ção do respectivo dia da comemoração pode
ria afastar A significado do evento já inserido
nas aspirações populares, sendo ilógico pois
dar-lhe caráter compulsivo para obrigar os

municípios a deslocarem os feriados por impo
sição Federal, afetando Sua autonomia con

s�agrada na constituição.

F E R I A DOS \M- U N C I P A I S
01 - SEXTA FEIRA DA PAIXÃO - 24/03
02 - CORPyS CHRISTI - 25/05 - (QUINTA
FEIRA)

,

O;)' - 07 DE JULHO - ANIVERSÁRIO DA
CIDADE - (SEXTA-FEIRA)
04 - 02 DE NOVEMBRO DIA DE FINADOS -

(QUINTAc.........FEIRA)

Corupã, 10 de Janeiro de 1989.
.

ERNESTO FELIPE BLUNK
- PREFEITO MUNICIPAL.

,�ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras _ acidentes de tränsíto - In
ventários - cobraaces e advocacia em geral.

Rda r�inoldo Rau, 36 - sala 4 - Fone 12-2711
....Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Barra Velha projeta a
A. admínistração rmr

nícípal de Barra-v- Velha
tem projeto para a

construção de uma a

venida beira mar, para
lela a BR-l0l, desde o

Cestão até Itajuba, que
irá desenvolver em

etapas, face aos 'altos in
vestimentos para a sua

ímplantação, A informa'
ção é do prefeito José

Brugnago, acrescentando
que no mês de abril se
rá lançada a pedra fun
damental da nova Prefei-

neárío. uma das priorida
des do atual governo.
Outra obra de vulto

Ja com data definida
para inauguração (7 ja
neiro de 1990), é a Praça
Lauro Carneiro de Loy
ora, que es:tá sendo
construída anexa a lago
a, onde somente o pro
jeto técnico e paisagís·
tico custou NCz$ 15
mil. A praça, qua serä
ponto de lazer aos vera
nistas e comunidade de
Barra Velha, será uma

doação da família do
ex-deputado federal.
Q Chefe do Executivo

Municipal de Barra Ve
lha, analisando a tem
porada de veraneio, con

síderoula uma das me

lhores dos últimos anos,

a ponto de todas as a-

tura, uma vez que o

prédio atual foi cedido à
Secretaria da Justiça, pa-
Ta o funcionamento do
Fórum da Comarca. O

projeto está em faS'e de

elaboração, assim como o

programa de pavimenta
ção de ruas daquele bal-

Informe Paroquial
PARÓQUIA SÃO SEBASTIÄO

MENSAGEM: o projeto de Deus é vida e li

berdade para todos. Por isso, onde quer que haja
sofrimento, Deus se solidariza com quem é fraco e

oprimido. A solidariedade de Deus, no entanto, pas
sa através de pessoas comprometidas. Em Jesus,
Deus manifestou-se plenamente bom, paciente e ge
neroso, dando ao homem a, possibilidade de sempre
converter-se. Cabe a nós, cristãos, colaborar com, o

projeto de salvação, produzindo abundantes frutos,

-para não nOS tornarmos "árvores secas".
1

HORÃRIOS DE MISSAS: Sábado às 18h em

São Pedro e São João; 19h na Matriz, São Luiz Gon

zaga, São Judas Tadeu e São Francisco e às 19h30,
em Santa Cruz e São José. Domingo às 7, 9 e 19' ho
ras. Às 8h N. Sra. de Fátima, 9h30 - Santa Luzia

e às 16h - N. Sra. do Perpétuo Socorro.

ORDENAÇÄO DIACONAL: Neste domingo,
dia 26, na míssa das 9 horas, ·acontecerá a ordena

ção diaconal d� nove jovens religiosos, da Congre
gação dos Padres do Sagrado Coração, de Jesus.
Dentre eles está o jaraguaense Oswaldo José Mab
ba. Convida-se a todos a participarem deste mo

mento de graça e fé.

Ora. Scheila M. N. Henriques Anjo
.

DOROLOGIA CUNICA

Tratamento de dores crônicas (dores
do "Câncer", lombalgias, enxaquecas ... 1-

acupuntura aplicada a dor.

Rua CeI. Procópio Gomes 285 -' Fone 12 - 2500

Jaraguá do Sul Santa Catarina

nlva , preleitura e avenida Itajuba
comodacões, sejam em

hotéis e residências, es

tarem tornadas Pelos tu
ristas. Para Brugnago,
o número surpreendeu'
e já existe uma carência
.de 400 a 500 leitos em

hotéis, razão porque a

municípalídade mantém
contactos com empresérí
os do ramo imobiliário,
incentivando-os a cons
truir na cidade, dando em

contrapartida, isenção de
impostos por dez anos.

Ferj
•

Inscreve

até

A Fundação Educacio
nal Regional jaraguaense
prorrogou até o dia 03
de março o prazo para
inscrições ao curso . de
pós-graduação de "Es
pecialização em Educa
ção Psicomotora", com

390 horas/aula, desti
nado a favorecer a me
lhoria do nível técnico
científico do pessoal em

atuação nas áreas de e-

,
ducação física, pré-esco
lar e séries iniciais, do
1'C? grau.

Para a inscrição, o

interessado deve portar 'o
currículo, fotocópia do di
ploma de graduação e his
tórico escolar. A seleção
dos candidatos será no

dia 3 e as matrículas, de
6 a 8 de março. O inicio
do curso será dia 17 de
março.

Defenda O seu patrimônio contra $lolstro.s, �:a:e· .

ventndo·se. Estamos as suas ordenst

Exlinbrás
Comércio e recarga de extintores em geral

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

José Alberto Barbosa
- DEFESAS clVEIS E CRIMINAlS -

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua Jo,ão Marcatto n.? 13 - 2.9 andar

sala 204 - telefone: 72-1869

Jaraguá do Sul - SC

FISIOMEO
Fisioterapia e Reabili tação Médica Ltda.

Atendimento especializado em recuperação
de fraturas, paralísías. reumatismo, problemas de
coluna, doenças neurológicas, asma e bronquite.
CONVENIOS. Unimed. Banco do Brasil, Caixa

Econômica, Ipesc, Inamps e Acidente de Traba

lho
CORPO cUNICO: Dra. Rifa - Fisioterapêuta,
Dra. Joice - Fisioterapêuta, Dr. Francisco -

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

Hospital São José - Fone '72-1811 - Jaraguá do

Sul-SC: '

,

Iméric'a Latina Compa'nhia de Seguros I
Fundada em 1887

Há maís de um século:
Nosso prêmio é sua confiança

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

I, Corretora de Seguros A. Garcia lIda.
"

R. Exp. Gumercindo da Silva, 90 1 Q andar - sala 02 Fone: 72-1788

,,(.i" -,,)
Novo telefone:

,�'tJ.���· /' .

;��,�{ l 72-3764

111111111#1'1(1 rElcHl"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Uma ínsídíosa faLta de
saúde de quase catorze
anos abrevíou a sua vi

da às 6h30m. de 17 de
fevereiro de 1989, no

Hospital São José, em

Joínville e seu sepulta
mento deu-se no Cemi
tério Municipal desta
cidade, às 9hs., com

grande acompanhamento
de Iamílíares. amigos e

conhecidos-
Nasceu Il\1 "Cidade dos
Príncipes" no día 26 de

agosto de 1930, filho de
Leopoldo Gustavo e He
lena Driessen.
Depois da escola, o tra

balho. Primeiro como

Office-Boy da firma ma

. deíreíra Kupsch & Cia.
- Em seguida um perío
do :mi Companhia Cer

vejaria Catarínense. No
vamente na firma Kupsch
& Cia desta vez como

reperesentante exclu
sivo para as praças de
S. Paulo e Rio de Janei
ro. Em meados da dé
cada de 50 Iígou-se à fa

mília de Max Wílhelm.
que foi transformada em

sociedade anônima e

dela foi seu diretor até

quando Os Wilhelm se

retiraram do empreen
dimento. Foi ser di
retor da ·WEG Moto
res, de Jaraguê e da a

tual WEG Transforme
dores, em Blumenau. Fi
nalmente dedicou-se aos

seus empreendimentos
e ao tratamento da

saúde.
Viveu os momentos da

transição de Jaraguä do

Sul, que a fizeram

grande e pujante nos

dias de hoje. A consa

gração SÓ vem depois
da morte.
Sócio fundador do Corpo
de Bombeiros Voluntá:
,rios de Jaraguá do .sul,
para proteger o cresci
mento empresarial. Na

Assocíação Comercial e

Industrial bateu-sé na

implantação de uma es

cola .superíor, na admí
nistraç,ão Mayer/Schmöc:
kel, de que resultou a

FERJ e os cursos de ho

je. Participou dos Con
gressos que reivindica
vam a integração do Va
le do Itapocu à BR-1Ol.

FALECIMENTO'

Nelsol Leo,llda Driessen
a atual BR-280, o prosse
guimento Jaragué-Corupã
e, serra acima em dire

ção de São Bento do
Sul. O 19 Encontro Nor
te .Caterínense das As

sociações, Comerciais e

Industriais, em 11/64,
com a presenças de

. Álvaro T. Díppold e João
C. Moreira, de S· Fco
do Sul; Dr. Hans Dieter
Schmidt, _: Presidente
do Conclave; João Viei
ra Lopes, Arnoldo da
Costa e Oarlos Borges,
de Garuva; Dietrich
Hufenuessleã, Nelson
Driessen, Eugênio Victor
Schmöckel e Gerhard
A. Marquardt, de Jara

guá do Sul; Helmuth
Hertel e Paulo R. Gnei

pel, de Schroeder; 'Raul
L. Níebísch. Walter
SchuItz e Herbert
Schuster, de Mafra' e

Artur Pfuetzenreuter,
Kurt Behr e Otair Bec

ker, de São Bento do Sul.
Dez anos, de 1961 \l 1971,
foram determínantes pa
ra a região. Homens que
não constam em bronze,
mas exerceram

.

opapel
reservado aos anônimos
e despidos de vaidade,
para alcançar os seus

objetivos.
Servir desínteressada
mente é o apanágio dos
que querem o progresse
de sua comunidade, já
naquela época envolven
do áreas mícrorregíonaís.
Temos lembranças do
seu tempo. Ao sabor
da memória lembramos
Q seu interesse pelos
cursos profissionalizantes.
Em março de 1955, as

sistia no antigo Salão
Cristo Rei, a solenidade
da eula ínaugural da la.
turma' da Escola Técni-
ca de Comércio S. Luís,

prestigiando o empreen
dimento dos Irmãos Ma
ristas. Em 1970 foi Pa
trono da Turma da �
cola Técnica.
E também havia os mo
mentos alegres. e des
contraídos, Ex-Socio do
Az de Ouro.
FOi no começo da déca
da de 50 i (1953-;1955).'

/

Havia uma festa na re:

sídêncía do dr. Fernando
A. Spríngmnn, no então
antigo prédio onde hoje
mera José Hermelo Mar·
chi, ao lado da Celesc.
aí na Epitácio Pessoa,

. Muitos aperitivos, uma
cerveja espertamente ge
lada e fartura em comi
da. Os anfitriões Spring
mann e Yara, recebiam
um mundo de gente que
veio "expontãneamente",

.

entre eles a patota com

posta de Dietrich Hufe
nuessler e Renata, Pache
co (Bartsch) é a Lilly,
Willy Sonnenhohl, Ru
dolfo Hufenuessler e o

Nelson. Havíamos com

prado recentemente um

Simca francês, usado, e

a Brunhilde me ensina
va as artes da direcâo.
Resolveram pregar uma

peça. Os solteirões da

época, saíam sorrateira
mente da sala e calçavam
uma das rodas do pos
sante e, naturalmente,
esperavam a nossa saída.
Ouando nos despedimos,
todos saíram até a calça
da para assistir o espe
táculo. Embarcamos e,
mesmo com o motor li

gado, o carro não saía
do lugar. Como neófito,
não sabia a que atribuir
ao estranho fenômeno.
Pediu O' grupo que se

divertia, para €'ntregar
ti direção à Brunhilde.
Ela, irritada com o meu

fracasso, mais do que
depressa sentou-se dian
te o volante e Imprimiu
todo o gaz possível e o

carro teimava em não
sair do lugar. Foram os

momentos meís hilarian
tes da festa. Eis que

'

o

Nelson e o Willy pedem
pra minha mulher pe
gar no volante que eles
iriam empurrar o carro.

solicitando que' aceleras
se o motor, Desnecessá
rio dizer que, quando li
vraram o calço, o veícu
lo saiu em louca dispara
da, quase provocando
um acidente. Depois do

episódio voltamos sãos e

salvos em casa,
Muitos anos depois, em

1981, estamos em Ma
naus, hospedados no

hotel Amazonas.
Quando saímos da por
taria, vemos alguém en

costado num carro, bem
na entrada do hotel. A
puramos melhor Os o

lhos e constatamos que
estávamos na frente do
Nelson, em traje espor
tivo, que depois nos

acompanhana numa ex

cursão de barco até o

encontro das {,guas com

o Madeira, o lago que se

formou e o passeio de
canoas pelos igarapés,
fartamente documenta
do com fotos feitos com

os índios da região. Um
passeio inesquecível. En

quanto ele partia para
São Paulo nós rumáva
mos para Belém do Pará.
Depois nos vimos menos.

. Por vezes no Restauren
te da Represa. Depois a

morts o colheu, para on

de todos iremos, algum
dia.
Certa vez Roquette Pin

to referiu-se à morte e

disse: "A tristeza da
morte não deve ser a do
desespero; deve ser a

tristeza das saudades
que são amargas mas

consoladoras" .

Condolências acs enluta
dos.

E. V. Schmöckel-02/89.

Walter Luiz Ribeirl
Alexandre Dellagiustina Barbosa

ADVOGADOS
Rua João Marcatto n9 13, 29 andar - sala 206,
Fone 72-2815 _ Edifício Domingos Ch.odiní
Jaraguá do Sul-SC.

'.
-,
,

Coiuoa' do Idoso
Perspectivas
Atendendo ao clamor

dos cídadâos idosos, a

nova Constituição bra
sileira contém dísposi
trvos quer permíttrão
concretizar polítícas e

programas para a ::>a .

Idade. Houve grande
pressão das entidades

que congregam aposen
tados e idosos. Pela pri
meira vez os veteranos
testaram sua íorça. Esse

"Iobby" dev " continuar
funcionando utívamen
te. Exíste Muita coisa
ainda a ser conquistada
na área jurídico-admi
nistrativa, além da atue

lização da aposentado
ria e·pontos que humani
zarão a velhice.

Abertura para os técnicos

Para milhares de téc
nicos que se desgasta
ram em instituições e

serviços, numa luta in

glória, surge excelente
oportunidade para que
se efetivem medidas rei-
"'vindicadas cara-acara

com o governo, em

Brasília (1976). Pela pri
meira vez uma Constí
tuíção. no Brasil, focali
za Q assunto: - A famí
lia, a sociedade e o

Estado têm o dever de
amparar as pessoas ido
sas, assegurando sua

participação na comuní-.
dade, defendendo a sua

dignidads e' bem-estar
.

e garantindo-lhes o di
reito à vida (Art. 230). -
Os programa de 'amparo
aos idosos serão execu

tados preíerencíalmente
em seus lares (§ 19) e,

aos maiores de 65 anos é

garantida a gratuidade
dos transportes urbanos

(§ 29'). (Tempo & Vida)

Yenha conhecer um carro iovem�--êsportivo, exclusivo.
Escort L , Série Especial. ,- EI�txposição na

, ..

Barão do Rio Branco, sala 4
.

FONE: 72.2607

[I",�II,-----
Jaraguá ao Sul/SC - Av. Mal. Deodoro, n.C? 158 - Fones 12-1111, 12.1995 e 72-2614

� �� ------ �
"

-- --.!,.-"'_ -

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.
I
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Curiosidades com' homes . políticos
D� ontem, de hoje, de amanhã... (4)

O DNER tem um diretor que é Canabrava
O Maldauer não faz _o que o Miguel Fausy
José Genoíno (PT) quer ° couro do Dirceu
Carneiro (PMOB)
Os Sindicalistas vêem tudo e a Ministra Doro
théa Werneka
O Ver. Içurití queria a Presidência. Tàva doi
dinho da Silva
Todos querem preço lá em cima. O Ver. Ri
cardo Baratíerí
No "Nego Querido" agitaram guizos. O Ver.

(PC do B) Ghizoní
Da em cuida o Meneguelli , do Grêmio (coí
tado!) o Minelli
O Victor Schmidt (PT) é vermelho. Do PCB
Q Vilson, Rosalino

- A Câmara Pederal olhou pra Cabral, mas fi
cou P6€s de Andrade
Martinho Ghizzo contesta o 'Euclides Quaresma
O BESC no reino dos altos e baixos de Paulo
Prisco Paraíso
Allan Indio vai de Serrano, e Anita de Pires
O

-

Senado sorriu pro divorcista Nelson, que é
um carneiro

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Relojoaria AVENIDA
As maís finas sugestões pará presentes.

jóias, relôgios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão DI

RELOJO� A�A

Na Marechal e •• Get6l1o ,Varpl

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

Tubos de Polietileno (mangueira preta).
Päbrícae Rua Joínvílle, 1016 _ Fone 72-1101
Escritório: Rua CeI. Procôpío Gomes, 99

Ff''ile 12·0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

«}FHO··
.

. VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _
Fone 72-1422

Ortopedia e Traumatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas' _ ortopedia ínían.

til e adulto. .
Membro títular da Soc. Brasileí,

ra de Ortopedia. � Traumatología.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.221'8

---_.-....----,- ,
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Cobris & LagarIos
I � --

OS prefeitos 'Ivo' 'Konell (JS),
Ernesto Felipe Blunk (CO) e Antonio
Zimmermann (GN), em animado bate
papo durante almoço de contraterní
zaçãe no IÚ.ltimo sábado, no Costelão.
,Em pauta: polítíca e admínístração
das respectivas Preíeíturas- O al

moço fOi dos Pracinhas da FEB, que
. assim reiniciam esses eventos, que
acontecem de dois em dois meses.

FOi lamentada e comentada a ausên
cia dos Prefeitos de Schroeder e de
Massaranduba também convidados.
X - X - X - X - X

Está no ISC do dia 21. que os

seguintes ilustres pais da Pátria, ca

tarinenses de nascimento, aprenderam
a engordar o orçamento doméstico:
Eduardo Pinho, Renato Vianna, Arte'
nir Werner (este faturou um horror
de votos em Jaraguä] e Roberval Pi
loto, têm suas esposas empregadas
na Câmara dos deputados Valmor de
Lucea, dá emprego à filha dele;
Henrique Córdova. a mulher. e uma
irmã e Ivo Vanderlinde, dois filhos.
'ludo somado, NC$ 8.270,00 ii me

nos nos cofres públicos, sem retorno
em termos de serviços prestados. pois
certamente as ilustres damas não
vão trabalhar no Congresso. né? ...
X-X-X-X-X

Falando em senadores e depu
tados, um passarinho verde nos con-
tou que o senhor Sarney não vai
demitir nem noventa, quem dirá
noventa mil funcionários. Explica
ção dada por um "representante do

1 989
100 ANOS DA REPÚBLICA
70 ANOS DO "CORREIO DO pOVO"

Escritório Contábil Garcia

Confira a eficiência de n08SOS serviços.
I

Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

Escritório Con táhil Barni
Oferecemos serviços de contabilióade em geral'

_e assessoría especial às micro e pequenas em-

presas, ,

Rua Venâncio da Silva Porto. 365 - 19 andar
Fone: 72 - 1492

Marcenaria Sac, JJosé
Portas e Janelas de Madeira
de Prlmelrlssima Qualidade

Faça.nos uma visita

Persianas José Emmendcerjer
Rua Jacob Buck, 46 (ao lado' <lo Bradesco)

.

CRC-SC sob nQ 0075

- . Escritas fiscais e contábeis
- Imposto de Renda
- Registro de Míero-Bmpresa

!

(Ferdlnanda Piske)
povo": Se Sarney se atrever demitir ml
nha mulher ou qualquer. um �os (:q.
pinchas que empreguei, votarei con
tra tudo o que ele mandar ao Con-
gresso".

.

X - X - X - X - X

Segunda-feira viajamos a Cu
ritibà, acompanhado dos Vetera
nos . da ,FEH Estephano . ,Maier
Bruno Scherbel e Henrique Jacobi,· a
fim de proferir palestra sobre nossa

participação da Segunda Grande.Guer
ra MundIal, como integrantes. mI, . For·

ça Expedicionária Brasileira aOS' ona
cíaís, Subtenentes e Sargentos do Quar
tel General da Quinta Região MiUtar.;O
Comandante da 5l.l RM, Gen. Arman-

.

do Patrício, dístínguíu, assim a se

ção Regional de Jaraguá do Sul,
integrante da Associação Nacional
dos Veteranos da FED, -eom o privilé
gio de realizar esse. tipo de palestra.
A lhaneza como fomos. recebidos, o
respeito e o carinho como fomos tra
tados por S. Ex' e pelos oficiais da
Região, demonstraram, maís uma vez

"\ pois estávamos acostumados i,á
. a esse tratamento sempre que va

mos ao Nosso Batalhão em loinviIle'
- o respeito e a consideração que
os militares de hoje' ainda têm pelos
Pracinhas da FED. Tanto assim. é

qua em todas as Unidades do Exér·
cíto, datas como a conquista de Mon
te Castelo (21.02.45) e outras grandés
batalhas vencidas pela' FEB, são
rememoradas em tocantes solenída
des.

Papelaria
Grafi'pel.
Livros eácoiar�s,

técnicos, romances em
geral, dicionários e

toda linha de matert
al escolar ..Rua Quin
tino Bocaíúva, 42 rao
lado da Prefeitura),
Fones 72-0972, 72-0131.

Cursos' de
Confeitaria
Cursos de tortas,

docínhos, bombons e

congelados. Maiores

informações cOm Mé
ri, na rua Adé1ia Fis
cher n'.1? 299, após � a

Menegotti Motos, tele
fone 72-2693.

II ou
consulte-nos pelo Fone: 72-0247 1"

.--:: !','l ,':-<",Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFOItMATIVO ROTARl()

,O Quatrl-Meia
Cinco'

'•_:"',-
Dê vld. ao Rotary: Viva-o Intensamente

XXIXa. CONFE�NCIA DISTRITAL
, O Presidente da Comissão d\1 29a. Conferência
do Distrito 465, Camp. Lother Díeter Maas, es

tá dirigindo aos clubes do distrito expediente,
eonvídando ps sócios para o grande evento a

, s,e realizar de 21 a 23 de abril de 1989, em Rio
do Sul.
Anualmente realíza-se em cada distrito uma

.conferêlilcia dos rotarianos, que desta, vez reca

iu na simpática cidade catartnense de Rio do

Sul, escolhido de comum acordo pelo governa
dor e pelos presidentes da maíería dos clubes'

que 'compõem o dístríto,
O objetivo fundamental da conferência é a de

,

fomentar o programa rotário através do compa
ahetrísme, de' discursos motivadores e de de

bates de assuntos relativos aos interesses dos
clubes que se agrupam em torno do distri-
to.

,

Vele dízer que a conferência ocupa-se de
'

as

suntos especíaís que forem apresentados às su

as sessões plenárias, pelo Conselho Diretor,'
.

bem como' de assuntos suscitados no próprio
distrito.
A coníerêncía não é um órgão Iegíslatívo: não

obstante, às vezes, são apresentados ao Conse
lho de Legislação, para exame, propostas de

matéria qu� possam surgir no decorrer dos
debates.
Na preparação dos programas das . conferências
os governadores devem fazer com que predo
mtnem os assuntos rotários e, quando orado
res .não-rotaríenos torem incluídos, deve-se pro-
curar fazer com os temas de seus pronuncia-

. mentes sejam diretamente lígados a9 'Objetivo
do Rotery ,

O plenejamento também leva em conta dé se

manter os custos da conferência a um mínimo,
a .fim de que Os rotarianos e convidados não

1, deixem de comparecer por razões financei
ras.

(Da Comissão de Relações Públicas do
Distdto 465, Ano 1988/1989)

SAVIO MURa0 PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

AdvoQados
"Direito'Civil _ Criminal _ Comercial

I •

Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço _ Mal. Deodoro da Fonseca
110 91 _ Sala 1

A PEDII)Q - F�rna:Ddo '�dretra (ConClusão) turalmente ela -pio"1'a .

A':maDla"
-

, Pl' .. NoS' quatro /Glin"OS da" No·
" 'yQO gera. -

va República, a�f()lha -:tle
.

.

pagamento de pessoal 'do
mico. Quem, não tem Esl!'ado dobrou, em ter
padrinho - dízía-ss mor mos reais. A� reparti
re pagão. Quem - tinha... ções, as uníversídades, a
Ainda há quatro Ou ein- prefeitura, as empresas
co décadas, o Brasil na estatais estão entupidas
verdade era. mais o país de funcionários. Trata-st
Ido passado do que o do de um conúbio sinistro
futúro. Excetuados os e perverso, Quanto
terratenento, e uns pou- maís Os políticos nomeí
cos grandes comércían- am, mais fortes ficam.
tes, a pobreza e a mo: Quantos maís numerosos
déstía de meios eram a Os nomeados, maior é
regra. Pouquísslmas a sua influência política
grandes empresas, quase e a torça dos seus lob
sempre estrangeiras, po- bíes, ESsa enorme massa
díam pagar a seus pro- de funcionários (a maio
físsíenaís salários, dig\1- ria mal pagos, o que é
mos, modernos, decentes. ainda pior) representa,
E a conseqÜência é que, num país ainda tão ca
.ao Iongo da primeira rente' de quase tudo, um
metade do século, raros monumental subsídio ao
eram os ministros do cínsumo, Um desproposí
Supremo, Oll os catedrá tado estímulo à ämpro
ticos das gra:ndes esco: dntívídàde, à ínefícêncía
l\1s, que não fossem (ou e ao desperdício. Faze
tivessem sido) advoga-. mos precisamente o a
das da velha Light. Não posto do que hOje pro
se pode dizer que o curam fazer os paízes
País de então fosse, por maís ricos e mais bem
isso, mOralmente pior administrados; imitamos
que o de agora. Certa- ou outros, Os que afun
mente não era. Mas era. damo
Joutro, afundado até as De quem é a culpa? De
orelhas nUm regíme 0- Sarney e Ulysses? O
ligárquico e retrógrado Sancho Pança e o Dom
ao qual o patrimonialis- Quixote da NOva Repú
mo da velha 1 herança blica são hoje com cer-

portuguesa caía come teza Os culpados mais
uma luva. notórios, mas a culpa
E eis aí porque a lição verdadeira é um pouco
de Octavio Paz

. parece de todos nós; é desse re

agora tão pertinento gime patemalísta e pa
também .Paim lOS brasi - trímonialísta que pene
leiros, Nos últimos trau tão fundo na soei:
tempos, à medida qUe o edade brasileira e fez
país novo se fortalece das nossas elites (vale
e procura romper o ca-

. dizer: nós mesmos) cúm
sulo antigO em que se plices e benefícíãríos, di
formou, mais viciosa retos Ou indiretos, da
,e crusj vai se tornando vasta mamação geral.
a contradição entFe os Para não sufocar o país
hábitos e' apetites da de novo, para romper o

"sociedade cortesã", a' velho casulo que oprime,
vasta clientela que sus- é preciso dar agora um
tenta as cúpulas do nosso basta (quando menos,
sistema político, e as uma meia trava) nos

necessidades de uma crescen-tes abusos .da
economia moderna., em- nossa República clien-
preendedora e produti- telista. O que não se
va· fará enqu'anto Os braS'Í-'
O que a receÍlte experi' lei ras não ouvirem o

ência 'democrática tem conselho do velho Ca
mostrado é que essa e pistra.no e não tomarem
uma contradição que vergonha na cara.

não se resolve 'natural- (Transcr. Est. de S. Paulo,
mente. Ao contrário, n\1� 29.01.89)

NoOS tempos antigos; os

jornaís pagavam mal
(quando pagavam) aos

seus redatores, e a com

pensação, no melhor dos
casos, era \1 influência
política para conseguir
cargos e vantagens, Ern
conseqüência, ainda na

minha geração, virtual
mente todos os jornalis
tas de alguma importân-
cia. (e até os sem nenhu
ma importância) tinham
empregos públicos. E

não só eles, mas seus fa
miliares também.

.

O
maís difícil, na verda
de ,não er\1 ser nomeado,
mas, ao contrário, de
pois de nomeado demí
tirse, deixar o empre
go' público, Talvez por
isso, talvez porque desse
mais trabalho sair do
que ficar, a' grande
maioria não deixou,
..coisa nem' outra, nem

jornalismo, nem o funci
onalísmo, e permaneceu,
(muitos permanecem
ainda) até o fim presa
às generosas tetas do
Estado. N\1 verdade, Q

emprego público era

(contim1a a ser) na gran
de maioria dos casos,
um espécie de subsídio
que o Estado dava ao

profissional moço (e não
ao jornalista, mas ao

-médico, advogado,' con

tador, engenheiro, da

tilógrafo), que a atívída
de prívada remunerava

mal. Um subsídio, em ge'
ral modesto, mas qJ tende
a crescer cem o tempo
e, no caso dos influentes
ou bem apadrinhados, as

"candelãrias'', Os "mara
jás" acaba o equivalente
burocrático de uma pe
quena e vitalícia refina
ria de petróleo ...
Talvez se possa dizer
que, até 1950 Ou 60, e

ainda m'.:lis tarde nas á
reas mais pobres e a'

trasadas do. País, essas

nomeações eram menos

o produto da corrupção
ou d\1 cupidez dos inte
ressados, do que conse

qüência do estado de
coisas cultural e econô-
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HORA DE BRILHAR

Lanznaster
Jóias. relógios, alianças �

presentes finos é com a cova

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 _ Jarazué do Sul.

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

melhores pedras naturaís para sua casa.

Pedras p/písos, piscinas, paredes e

revestimento em geral.
Ottokar Doerffel. 1.951 - Trevo BR-101

Fone 22-8956 - Joinville.

BA NA BONDA.

CESSIONÁRIA QONDA DA kEGIÃO. CO
CIO DE MOTOS, ASSIsrENCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

El\í1RE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI

TOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
ua Adél1a 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 Schmöckel

. Prof. ORT-SC n.? 729 e Dir. Empresa
nalístíca n.? 20. Membro Efetivo do Inst,
õríco e Geográfico .de SC. Redator: Flávio
Brugnago - ORT/SC n.? 214. Repórter:

nne A. S. Gonçalves -. ORT/SC n.? 219.

ação, Administração e Publicidade: Rua
Procópio Gomes de Oliveira n.? 290

xa Postal 19 - Telefone (0473) 72-0091 -

50 r- Jaraguá do Sul Santa Catarina.
resso nas oficinas da Organização Contábil

HA Comercial" S/C Ltda.

mero avulso NCz$ 0,20

merö atrasado "
. . . .. NCz$ 0.30

inatura semestral local NCz$ 3,00
ínatura anual local NCz$ 5,00
ínatura anual outras cidades '.. NCz$ 6,50
resentantes credenciados: Bruvê Veic. Co

meação (Fpolis], Tábula Veic- Comunicação
Paulo), Propal Prop. Representações (P. A

e).

ASSOCIADO A ADlORI/SC E ABRAJORI

s artigos assinados não refletem a opinião
semanário. As cartas devem ser Iegíveís

m assínatura, nome, endereço, telefone e DI}
CM. de Identídade. A publicação depende
critério da redação, que se resérva'''OI�,ttaUi()
resumi-las e a matéria não publícada :Dão �e

dev()lvlda�

"A Hlst6rta ele DOISa I_te Dlo pode Hcar s6 na saudade".
O Passado 86 (t ImportaDft! *e o seu tempo fOI bem elDprejado.

CONFIRi\ A HISTORIi\ ... Barão de ltapocu

.•• HA 70 ANOS
- Em 1919, todo o �lto rumo ao

progresso não deixava de estar li
gado a um fato anteriormente acon
tecido. Assim é que Victor Rosen
berg ficou na Intendência por cerca
de 13 anos, de 1898 a 1911. sempre
prestigiado pelos' admínístradores e

leitos por Joínvílle, enquanto no Es
tado se revezavam o Gov. Major
Felipe Schmídt, o Gov. dr. Lauro
Severiano Müller, o Více-Gov. Vidal
10sé de Oliveira Ramos. o Presiden
te do Congresso CeI. Antonio Perei
ra. da Silva e Oliveira, o Více-Gev.
dr. Abdon Batista. '(amigq de .Iara
guá), o Gov. Gustavo Richard e par:
te do Gov. Vidal José de Oliveira
Ramos.
Paltavem estradas e notadamente pon
tes para escoar a produção, princi
palmente das regiões dos rios Jara
guä, Geríbaldí, Luz e Serro. Frederi
Co Bruestleín, Superíntendente Muni
cipal de Joínvílle encaminhava ao

Governador Hercílio Pedro da Luz
um abaixo assinado, desses colonos,
expondo. as dificuldades de vender
as suas produções de manteiga, ba:
nha, ovos, . galinhas, quantificando
t5.000 arrobas de açúcar, 50 pipas de.
aguardente, 4.000 �cos de milho e
1 .500 arrobas de fumo, no valor de
90 a 100 contos de réis. que não po
diam esperar senão a 5a. parte da
quele valor. cfe. Frei Aurélio stoi
zer expõe em seu livro O PRIMEIRO
LIVRO DO JARAGUÁ, a que se re

feriu, também, o Pastor Ferdínánd
Schluenzen, \ em escritos publicados
no "Correio do Povo" d€ 16.11.1929.

..• HA 40 ANOS
- Em 1949, Frank Max Anders,

norte americano, requeria à Prefeitu
ra a transferência do imposto de um
terreno sito à Rua Rio Branco, vendi"
do a Isabela Gehring .

- A malarte aparecia com mui
ta freqüência em Jaraguã e o prefei
to Waldemar Grubba publicava avi
so que no dia 31 de janeiro teria

, início a dedetização predial em todo
o município, pelo Serviço Nacional
da Malaria e solicitava a cooperação
de 20 homens, para serem contrata
dos, na realização do referido servi
ço, Os quais deveriam saber ler e es
crever.

- Roberto Grandberg, Chefe do
POf:tO Classificador- de Produtos Ve
getäis, avisava aos produtores é ex

portadores, que por recente lei era

tornada obrigatória a classificação
de todos os produtos já padronizados,
qUe demandarem mercados internos
€' externos.

- O prefeito Walderaar Grubba,
assinava Portaria n.? 2, designando
Alfonso Buhr, Guilherme, Wackerha
gen. Gustavo Redel, Bruno Beseka e

. Guilherme Raduenz, para constitui
rem comissão, a fim de regular o pre
Co a ser pago por grau de gordura
do leite, no munícípío ,

•.. HÁ 30 ANOS
-,- O "mais antigo", tinha séde

num prédio dos Freygang, aí na M\l
rechal. 210, de Um lado o .escritório
de "Chico" Fischer e de outro a Li
ga Jaraguaense de Desportos, hoje
um moderno edífícío do a�iat� Jo
ão Bíssler , Naquela época o "Correio
do Povo" também tinha colaborado
res polêmicos e não raro acabavam
nas banas do tribunal, por questão
de opíntão. O órgão de maior pene
tração no interior do nordests cata
;rinense já lembrava no seu expedíen:
te aos seus leitores: "CORREIo DO .

POVO" não endossa os conceitos e
mitidos em artigos de seus colabora
dores" .

'" HA 20 ANOS
- Em 1969, nos dias 21 a 23/02

realizava-se no Pavilhão Artur Mül
ler,' no Parque Agro Pecuário Minis
tro "João Cleophas", o Congresso Bí:
blíco das Testemunhas de Jeová, com
a visita do sr. Gerherd Germer su

períntendento regional da denomina
ção religiosa à redação do, "maís an

tigo". Em suas declarações informa
va ser "uma das associações de mi
nistros cristãos que mais cresce no

mundo nunca "'gradua" os seus mí:
nístros , O curso cristão nunca termí-

_

na e o ministro sempre pode apri-.
morar e progredir em suas' habilida
des para o ministério. Convidava p/
todas as sessões; todavia questão es

pecial f-azia para a principal confe
rência bíblica, sob o tema: POR QUE
SERÁ DEUS PERMITE A INIQUIDA"
DE?"

- Um homem mordia um cachor
ro em Santa Maria, na Colômbia. O
homem era um mendigo de 8:)' anos,
de idade, Alcebíades Rodriguez, e o

cachorro era chamado de Nabucodo
nosor. O castigo foi imposto por de
sobediêncía do cão, que ficou caído,

.

esvaíndo-ss em sangue, com as ore-
. lhas despedaçadas pelas mordidas do
mendigo. Alcebiadeg chorou prínci:
palmente pelo fato de o seu cachorro,
fiel companheiro, ter aceito o casti
go sem nenhum sinal de resistência.

•.. ·HÁ 10 ANOS
-Em 1979, Arnoldo Alexandre

colaborador ch:! imprensa jaraguaen
se, hoje residente em Curitíba-Pfc, co
mentave ° '''honroso'' convite do pre
sidente da Acadêmia Maçónica de
Letras, do Rio de Janeiro. "Aconte:
Ce que nós, dizia -, honestamente,
não temos vocação pera atingir a i
mortalidade. Preferimos continuar
assim como somos, sem artifícios, ma
conícamente esquecido e literaria
mente humilde. A dita Sublime Or
dem já está saturada de vaidosos e

_

de donos dos Poderes. Os Templos
Macônicos são' como sacristias de
beatos. Cada um tem a sua patota.
Não se .. aGlInite idéias novas que pos
sam ditl&mi�r as atividades, uma'
vez qtf.,� 14. tQ_ll'lDallismo não pode ser,
prejl!tl�Mlbl�if):ue meia dúzia de pa
lernf'�'�lIiados não permitem
sombras às"�süas nulid\ldes. A vaida
de ainda não nos corrompeu".

,i.
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A ZERO HORA, de P('r
lo Alegre, que trsz a

Constituição, retrate
também o caso de So

lange por 'ela vi vido:
"Acabei ficando num

corredor, pois o nené
já estava para nascer:

"Para ela SÓ existe um

desejo: o fim da espera
nas filas.
Lembro-me

.

dos noticiári
os qua Os jornais Jas
grandes cidades traze:rv.
A sirene da ambulância.
anuncia pelo seu' gemi
do um desastre de auto
móvel. Duas morreram.

Um rapaz com fratura
da base do crán.o, fe:
Timentos leves, mas em
estado de choque. Ou
tro com fratura exposta
de fêmur. Também a

contecem coisas enquan
to i'l população dorme:
tnsufícíêncía cardíaca; a

cidentes cerebrais de
sastres de autcmõveís,
gente atropelado"< nas

1'1 t�lS - as insolações, os

suicídios, uns trágices,
outros grotescos, ingerin
do cianureto ou arsénico,
ou os que se metem riu
ma banheira de água
quente e cortam as vei
as dos pulsos com uma

navalha. Também um

comerciante, sem conhe
cida. razão, morre com

um tiro na boca. Uma
criadínha. desesperada,
despeja uma garrafa (je
querosene nas vestes e

toca fogo, uma tocha
humana que se apaga.
Existem igualmente os

acidentes de tráfego ou'

Os domésticos - os in
fartos, intoxicações ali-

, mentares . ou as cólicas
renais. Eu tive as famo
sas cólicas biliares. Fi
nalmente' um crime
bárbaro que acabou com

outro, da surra diária
-que a

.

mulher recebia.
Um dia, não aguentando
mais, a esposa acabou
'COm o'marido, dando-lhe
três ou quatro marreta
das na cabeça, enquan->
to ele dormia embriaga
do.
Que horror!

(Continua)

Posto' de Vendas-' Marcallo
ÇhaJ!é�, bonés, vtseíras," càm�sãs,

-

shorts;
.

bermudas e cºrdas.
Em frente à fábrica, - Amplo estacionamento.

IITERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.·

R. JQão Píccolí, 10-4 - fone 12-2111 - Jaraguá do Sul

_ CREe! 64,3-J.;
".

- IMúVEIS A VENDA -

- 1 casa de fino acabamento corri 350

m2," terreno 1: 200m2. na Curt Vasel .

- 1 casa

em alvenaria, 195m2, terreno 500m2, na- rua

Donald Gehring. - 1 casa com 170m2, terreno
650m2, próximo do c. A. Baependi., - 1 casa

mista com 2 banheiros e 100m2 de area (preço
de ocasião], próximo do Portal. - Aparta
mentos com 2 e 3 dormitórios prontos ou em

construção em vários pontos da Cidade.

OPPU'SVíDEO
,

.

CLUBE "E'LOCADORA
.... ,,'

LANÇAMENTOS DA SEMANA

. Amantes de Verão '(aventura)
Mad Max 2 (\1ventura)
Loucademia de Polícia 5 (comédia)
Impacto FUlminante (policial)
Presente de Grego (comédia)
Um Tiro na Noite (suspense)
Conexão Chinesa (polícíalj
Eleni (drama)
A criatura da Mão Azul (terror]
Um' Minuto Antes da Morte (suspense)
Cicciolina My Love (erótico)
O casamento dos Trapalhões (infantil)
Bradock III >- O Resgate (guerra)
Penitenciária (policial]
Os Batalhadores {drama]
Mistério na Bavária (policial)

OPPU'S VIDEO.
PIRATARIA'

VIDEOMANIA SEM

.. - � ..
-.

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

-'VivênCiâ "lfospltalar ..

- VBI- o (IM) PACIENJE' DO 813
._ VQltQ _� p.ensa_r na __ vida.
e na morte. . A .primeíra
que :já 'aconteceu 'e a se

gunda que está 'por acon

tecer. Depende do tem-
: po que Deus nos conce

de. E a medicina, tam
bém. Afinal, \1 medicina
tem dado passos espan
tosos nesses últimos a

nos. Lembro-me da jo
vem Virginia Denise
ÁRRAGA de Malherbe.
a

..

jovem' arquiteta for-
mada pelá Universidade
Federal de Santa Cata
rina, brasileira nascida
no Uruguai, que vai em

1989 para um curso de

pós, -graduação, como

bolsista da Fundação Ro

täria, para freqüentar o

Instituto Europeu de

Design, voltado para
os deficientes físicos, na

cidade de milão. Foi pro
posta' pelo Rotary Clúb
Florianópolis-Leste, pelos
meus companheíros.. e

sínto neste Instante \1

importância que e�ta jO
vem vai representar
para a medicina brasí

'lerra, principalmente pa
ra Os deficientes, quando
a natureza já não pode
regenerar, a mão" de

fada dessa jovem ha-

_ verá de desenvolver
moldes que ajudarão a

melhorar a vida dos pa
cientes. Orgulho-me de

ter ajudado nesse proje- .

to.
_

Mas o pensamento e

desviado' para o Desco

nhecido da novela, que
também se preocupa
com Os vivos. No seu

delírio ele olha os seus

circunstantes:" Olha es

ses homens e mulheres. I

Nenhum deles está com

pletamente vivo. Todos

já começaram a morrer.

A gente não sÓ compra
coisas a prestação como

morre a prestação. O

qua varia é o prazo da,

dívida de cada um. O

plano do negócio é o

mesmo. Cada um· terá o

seu plano de negocia
ção. Um deles tem um

'câncerzinho que p�me<:a
como um tí�d0 "botão
até desabrochar em

flor que continua a cres

cer, alimentando-se do
resto do organismo, que
vai definhando enquanto
ele viceja. Outro luta
com uma srtéria que
endurece ou tem um rim
que vai sendo corroído
por uma inflação, ou,

ainda tem uma bela co

leção de bacilos que
se instalam e se multi
plicam nos pulmões."
Subitamente vem à me

mória o osso dos pobres
e necessitados, dos cha
mados "salários mínimos','
que não vivem e não
morrem. Vegetam!
Já estamos no alvorecer
de um novo século e

ainda estamos a mendi
gar o direito à saúde.
As longas filas que. se

formam defronte dos
INAMPS ainda mostram
as ,chagas de nOSSa in
dígêncía social. Para
procurar a medicina
que lhes cure Os males,
precisa antes de tudo
um papel autorízatörto.
Como se isso fosse o

mais importante na me

dicina curativa O go
verno ainda não chegou
à conclusão de que SÓ pro
cura médico e hospí
tal quem está doente.
Ninguém deita no leito
hospitalar pelo prazer
àe passar o dia,. inge
rindo alimentação in
sossa, nem mesmo os

subnutridos.
O coitados são tratados

.

como verdadeiros párias.
Em outtlbro/88 entrou
em vígor a Nova Cons
tituição, qua define
que a saúde é direito de
todos e dever do EStado,
assegurado mediante po
líticas sociais e econô
micas que visam \1 reda
ção do risco de doença
e de outros agravos e

ao acesso universal e

iqualit_�no às ações e

serviços para a sua pro
moção, proteção e recu

peração. Comó fica bo-
nito isso no papel!
Quanto tempo levará a

Constituição para acabar
com o fim das odiosas

..

filas?
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Lila de· fulebal· desculRpre. eligeleia legal e· pade lIaver i"erV�lçãa
A assembléia da Liga tal de convocação, que disso existe determína' trar em regime de fnter- chapa,' uma' vez->·que .es:

Iaraguaense ·de Futebol, por estatuto, a ;exigência ção do CND, que exige venção a partir do .

se-
.

tava sendo ;()rque.strâda
-m'arca para segunda-feio é .de -no mínimo cinco ti

. convocação. entre 30 gunda-feíra, dia 27. O uma manobrá 'pár'a '" ti"
ra. dia 20, acabou, não .dtas. mas, que, na ver- a 40 dias antes des diri- 'interventor poderá 'ser rä-Io da: presidêÍitiâ: '

acontecendo, pela falta dade. foi publicado so- gentes das entidades o . próprio Vieira àté que 'A nova assembléia -de-
de cumprimento .Iegal mente no dia 18, portan: desportivas deixarem OS nova assembléia seja' ve aeön�ecer elll m�!ço;
na publicação do edí- to, fOra do prazo. E além cargos, também descum- marcada e eleita a díre: onde alem . dá Walde"

prida. .toría. .mar Vieira e,' Durval

O fato invíabilízou a
O assessor jurídico da Borba Neto,', po.de-�á, sur:

assembléia, onde, de 25 FCP, Jens Prochow .Fi- ·gir un;.ta .terceíra- chapa,
filiados, apenas 9 tinham

lho compareceu a assem"
.', alternatíva, líderada.cpor

direito a voto. Duas cha- .pléia,·e mando de Del-' Rolf Manke, atual--díre

pas concorriam" uma,
'fim de Pádua u Peixoto;. ; tor de ãrbit;os' á:, ·Úga.

liderada pelo presiden- que concorre a reeleição � Não está descertada., a

te atual, Waldemar Vi na Federação, marcada hipótese de haver uma
eira e outra por Durval para

'

2 de março. Wal-' composição.
Borba Neto, "lançada

. demar Vieira disse ao "'�!

pelo deputado nuwe".
"Carreie> do Povo" que .EnquantO' isso,' Cl; bi-
o retardamento da pu- lendärío da: ];,:JF, conr.: osDiante do ímpasse, .

a

Liga encaminhou a Fede-
' blicação do edital' foi crrbi\tnús programados,

-

C' A propositado, assim' COIllo nai)' sofrerão ;faltéÍ., ; - de
raçao atannense ae

Futebol 'a cópia da ata, o p'róprio registro da· contim:J:iàé}.de.

para o parecer jurídíeo, JARAGUA DEVE SF:pIAR OS REGIONAIS
- .

.

- .� '. . ,,', "",.

devendo a entidade en-
A região Leste/Norte Uma das micro: dos

tem praticamente defini- JASe deverá Jiêar entre
do o calendário para

c'

as. BIumenau é 'Tímbó, Nos
disputas clessífícatôrias Joguinhos, a' 'ta'; mitro
\:lOS Jogos Abertos e Jo- terá· disputas em Guara-

guinhas. A' reunião ha< 'mirim" ficando em aber
vida em Jaraguá do Sul,' to a 4a; micro, Os Re
l�O �dia �11(),; :com repre- . gíonaís

. dos v Joguinhos
sentantes dos municípios, acontecem' em setembro,
estabeleceu datas e dis- enquanto Os Mícreêre-
cutiu alterações nó re- gionaís dos JASe devem
guiamento geral dos sE1r realizados entre 14 de
JASe. Os Jogos Regío- abril e 30 de maíó. -Pa-
naís dos JASC aconte ra os 'lASC a inscrição
cem em agosto, em Jara- de novos atletas encerra-

guá do Sul, cujo pedido se no dia 15 de março -

foi formalizado na últi- podendo assim' parti-
ma quinta-feira. Os mi- cipar dos Microrregio-
crorregionais dos Jogui-' nais. Para osRegionais a

.

nhos acontecem em In- . última data de inscri

dSlial 3a. micro, 2a. mi- ção é iS de junho. Para
cro em Baln. Camboriú -' os Joguinhos a ihscrição
tanto dos Jbguinhos co- termina a- 12 de maio, da-
mo também dos lASe.' ta do Congresso técnico.

LJFS ilicia a I Cupa Urbalitos
A Liga Jaraguaense

de Futebol de SaLãO, que
realizou . quínta-Ieira,
dia 23,' assembléia para
eleição da nova direto
ria, prestação de contas
e assuntos diversos, na

Arweg, mlCIOU sexta
feira (ontem), a Copa
Urbanitos, patrocinada
pela Cerealístá Urbano
Ltda, que breve lança
o novo produto na pra:
ça , Participam do cam

peonato' extra-oficial a

, \

'Urbano, Lulímar, Brei-

thaupt, Arweg, AABB,
Bangu, Armalwee e Rei
dos Botões. A rodada

ínaugural reuniu Arweg
x Urbano e Lulímar x

Armalwee ,

Na terça-feira, dia 28,

jogarão Rei dos Botões
x Breithaupt e Bangu x

AABE e no dia 03 de
março, Breithaupt x Ban

gu e Rei des Botões x

Arweg.
.

Suaramirim elabo:ra seu caleldário
.

A Secretaria de Es

portes da Prefeitura Mu:

nicípal de Guaramirim
reúne todas às quintas
eiras os desportistas do

município, para a díscús-
_

são do esporte, como

um todo. No dia 16, um
calendário prévio para
a temporada foi criado,

prevendo-se torneios de

'Volibol, handebol, fute

bol 'de salão e futebol de

campo, este último ce>m

início programado para
abril. Antes porém di

versos torneios, acon

tecerão nos finais-de-se-
mana, nas diversas regi
ões do mu.nicípio.

Guaramirim, devidó
a ,falta de estrutura não

. deverá participar dos

Mícrorregíonaís e Regio
nais seletivos aos Jogos
Abertos de Santa Cata

rina, todavia, é provã
vel que inscreva equipes
para o Joguínhos Mícror
regionais, disputados en-

tre crianças de 10 a

16 anos, devendo in-

clusive sediélos, . ,O
secretário Nilson By-
laard� 'informou que
foi renovado· o cORtrato
com o professor Síl
VIO Acáciol ,Bo.rges, do

judô, que dará, çurso
no giRásio' de esportes
às

.

segundas e quintas
feiras, das 8 às

.

9h e

das 1:)'h15 às 15h15.
As· inscnçoes estão
abertas e as aulas co

meçam dia 27. Toudo
g'ratu'ito .

Tlro-Rei
.

M'uaicip.al·
'A querta fase 'do

Campeonato de Tiro-
.Reí Municipal de Gua-
-ramirim aconteceu do-

.

mingo, dia 19, na So
ciedade Diana. São

quatro sociedades par
tícípantes e será -encer

rado com o baile de

coroação do rei muni
cipal, na Diana, com

música d'Os Clarins de
prata, de ".rimbó. As

etapas faltantes do

Campeonato são: 1!)/3
- SER 'Comercial �la-
cu-Açu), 16/ 4 �

-

SER
Ouro , Verde (Bananal
do Sul), 21/5

- .

SER
Catari,neruse (lBfÜder-
·thal) � 18/6 .-'- Socieda
de Diana, na. sede mu

nicip:al. (T@PICOSJ
Sesi ab'fe aio esportivo com torlei'o ab'erto d:e belão

O Centro de Atividli
des do Sesi de Jaraguá
do Sul vai realizar nos

dias 10, 11 e 12 de mar

ço, no Centro Esportivo,
o 19 Torneio de Integra
ção de Bolão Màsculino

e Feminino, bolas 16 e

23 centímetros, aberto a

traba:lltadores da indÚS

tria, comércio, autônomos
e órgãOS públicos. As

inscrições, indj,vidual ou

pOr equipe deverão ser

entregues até o dJa 28,

terça-feira.
A equipe será de até

cinco atletas, podendo
também estes disputar�m
\3., . classificação individu
al. O certame será dispu�
tado por produção com

uma passagem de cinco

holils e!D cada' pista

(total de 20 bolas), sen

do o pFimeiro arremesso

em' cad\). série opcional.
O congresso técnico es-

.tá programado para, o
dia 06 de março às

19h30, no Sa130 Nobre
\ do SesI, constando' a

premiação de tràféu� e

medalhas. Não há co
. brança de taxa de inscri-

ção.
CALENDÁRIO

O calendário ' espor
tivo da temporada, sujei-

,

to a modificações no de-
correr do ano é este:

Março _ eleição do
Conselho Desportivo' Se-
,siano (25 de março), tOf
ne10 de bolã9 m�saulino/
feminino, totneio de

nesca de c�a:niço e iniciO

da fase classifi�â,tória de

.Nos próximos dias 04 e 05 de 'março,; acontece
no C, A. Baependi, ö Campeonató Estadual Juvenil
de judô, categorias A e B, entre jovens de 13 a' 17

futebol de salão, futeboi anos. !'.,J:os mesmos dias haverá exame de faixas
suíço livre e veterano.

. pretas. A promoção é do C. A Baependi e da
Abril _ CampeonatQs de Kohlbach S. A.
Volibol e Handebpl Mas- .Adernar 'F. Du�e é, desde de 20 de janeiro" o no-

culino/Feminino. vo presidente do Cruz de Malta. Os vice·presidentes
M!a,ia - Torneio. Início são Evanir Schwanz e Arno Marquardt, seeretários
de Futebol de Campo Valério, Buttgen .. e Rudiberto Kroeger, tesoureiros
e Campeonato Classi- Marlene Duwe e Elia Duwe·e diretores esportivos
ficatório para o futebol Curt Rahn e Celso Konell.
de campo e bocha M/F. ; Estão abertas até 17 de marçQ as inscrições pa-
Junho _ Jogos Sesianos Ie o 19 Torneio Interbairros de Futebol de SaVio,
de Salão (mesa). Julho·'- coordenado pela Divisão Municipal de Esportes e

Torneie> do Bolão e 'Pro- Liga Jaraguaense de F'L!tebol de Salão. O atleta ins'
va Rústica M/F . .Ago�to cí:ito deverä Recessariarriente residh no ba:rro.
- Festiv·al do fe>lclore. .Neste sábado, dia 25, nas dependências 10
Setembro _ 8a. Olímpía- Salão Cristo-Rei, haverá encontro par� tFatar sobre
da Sesiana. Outubro - à realização da lia. E$ilfif;a do Tiro (Schuetzenfeste),
Campeonatö Mirim' de '

.

reunindo presidentes, ,:ç< ,ou. representantes de socie-
Futebol Su-íço. No;vem· dades de toda Ia, m_sr"

'. "<'-0.. .

brõ --- Olimpíadas Re- .Está sendo v i. à realizaç.30, para o

gional e Esmdual., De- mês de abril, do' F. .' ulbrasileiro Bretzke de
zembro Colônia de Võ.o LivFe, com .patrocihio.' d'a' Bretzke e apoio da
Férias. Pr,efeitura. através da, Ass8$soria de Cultura, -Esporte

e 'Ilúrismo.·
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Is 1IIIaçies de 'Flávio Jlsi Pellidas-;de melhorias' marcai as sessões da Câmara
.A díssoíução do diretório do PFL de Jaraguá do

.

Sul, cQIIl a renúncía coíetíve dos seus membros vem

'sendo discutida. É que no diretório atual nenhum
dos candídatos a vereador e a prefeito e tampou
co os eleitos fazem. parte, situ�ção� no mínimo curio
sa. O diretório; foi' reatívado e esta dando apoio
técnico a sua

.

bancada 11\1 Câmara, integrada', por
três vereadores;

.

,.D�ve acontecer em março, sem data prevista,
a vinda a Jara.guá do Sul do "presídencíâvel" Guilher-
"me Afif Domingos, deputado federal do Partido li
beral. Além de uma palestra' aos empresários, deve
.vísttar :WlIs,on "Bibe" KQhlbach e dar apoio �,
diretório local na campanha de ,filiação ,cem o- ob

jetivo de criar seu (tirétõr1o deflnitlvo no muníeípío;

· prefeito Antonio Zimmermann, de Guaramírím,

ínformando que empresa de porte deve ínstalar-se
no munícípío, criando em torno de trezentos em

pregos diretos, ligada ao ramo de metalurgia, a msí-

. ,ci, no ramo, cm. América Latina. .Aß negociações
estão sendo conduzidas, devendo a Prefeitura rea

lizar '.a terraplenagem e interceder na Celesc sobre
� energia.

.A Câmara de Vere.adores de Corupá transíeríu
as sessões da tarde pera as 19 horas" Todas às

segundas-feiras, o' prefeito Ernesto Felipe Blunk

reúne-se com as bàncadas do PDS e PFL, que lhe
dilo sustentação e às sextas..i,ieiras o encontre é com

o colegiado da admímstração municipal. '.
· Sem platéia. Afora a imprensa, de vez em quan

do algum secretário municipal e maís constante o
, Olavo, marido da vereadora Marilze Marquardt, as

sessões da Câmara estão sem platéia. Aliás, o aca

nhado recinto, com umas dez cadeiras, não é nada
convidativo. Quem sabe não, seja melhor. assim?

.0 PDS também entrou Pa onda do êba-ôba
, "

{merecido até agora) ao prefeito Ivo Konell. O

presidente Errol Kretzer declarou esta semana que
confia e acredita numa boa admínístração, a partir
da abertura que vem proporcionando, COm es 'dife
tentes

.

segmentos da comunidade. Que assim contí-

'nuel.
.

..Sobre o ex-maior partido do Ocidente, aliás; os

ex-filiados Florisval Enke, Heinz Bartel e outros,

corrigindo informação da coluna informam que dei

xaram a agremiação depois das eleições e não ago
ra, junto com o Strebe. Questões íntestínas. devem
levar outros a tomar o, mesmo caminho.

· Pode dar zebra a instalação d.a lunta do Tra
balho em Jarag.uá do. Sul. Na divisão das responsa
bílídades- os sindicatos dos trabalhadores estão de

c1didos a não colaborar, �Iegando falta de receíta
e não ser atribuição deles o equtpamento; qUe ca

beria ao Governo Federal. Vamos aguardar.
. .0 prefeito José Brugnago, de Barra Velha, é

de opinião de que cada prefeitura não deve gastar
elém do que tem condições ou da capacidade de
endívídamento- Omtrolar os gastos e priorizar 6S

obras é a receita que tem para uma boa administra

ção. E'm termos de conceito, IJ Zé começou bem.

· Anote esta. Trinta e dois i partidos polítícos
estilo habilitados pela justiça para lançar candidatos
à eleição presidencial e outros dois podem conseguir
o 'registro provísõrío até o final de março. :e o

maior número de siglas já visto no Pais e quiçá no

mundo. Hajam candidatos e eleitores ...
. 0 Departamento Regional do Senat ·receberá

até as 15 hora día 1:)' de março, a documentação
Ie .

,,! as propos , ços de mão-de-obra para a cons�
trução 'e.� �:� o Centro de Treinamento de

Jaraguá .do_ Sul, agU\irdada há meses pela classe

empresarial. Isto é bom.

CAI'BSASSB
Energia ,com gosto de café�

O vereador Almíro Fa
rias Filho" requereu, na

Câmara, estudos para a

pavimentação da rua dos
Escoteiros e rua Aguí:
naldo José de Souza, as

sim como a conclusão
da rUa Maria Ubelína da
Silva, ligando-a a Henri-

. que Nagel. Solicitou
também a ampliação em

mais duas salas, à Esco
la Municipal Padre Al
berto Jacobs, em Três
Rios do Sul e votos con

gratuletórros a Luiz Hen

rique da Silveira, pela
sua assunção à ta .. Se-
cretaria da Câmara Fe-

deral, De Alvaro Rosá,
a construção de bueiros
e o alargamento desde
a divisa de Schroeder
até a Vila Chartres, bem
como, a instalação das
luminárias fall\1ntes nó

bairro João Pessoa.
José Ramos de Car

valho pediu medidas
urgentes para a conser

vação dOg documentos
que compõem o arquivo
histórico, bem como re:

manejsmento de funcio
nários para a triagem da

.

documentação, E solici
tou, ainda, a pavimenta
ção da rua Friedrich

t NO,ta de Agradecilento
Os familiareg enlutados de

VICTORI� RASSWEILER

falecido no dia lOde fevereiro, agradecem
as manifestações de apoio e solidariedade rece

bidas dos amigos, parentes e pessoas de suas

relações, as que enviaram flores e coroas e que
.acompanharam o sepultamento no Cemitério
Municipal de Jaraguá do Sul. Agradecem tam
bém ao Pastor Carlos Bock e especialmente ao

Pastor Ingo Piske. pelas palavras proferidas e

convierem para o culto às 31:1 de domingo, dia
26, na Igreja, Evangélica Luterana-Centro.

Sonnenhohl, n\1 Vila La
lau.

Luiz Alberto Oechs
ler, a construção de 'um

reservatório de água
na Tifa Schmídt. Ilha' da
Figueira e Heinz Thei
lacker, a dírssmítação
das pedras que obstroem
.o Ribeirão

/ Rodrigues,
assim 'como o alarga
mento e macadamízeção
daquela estrada .

O -Legíslatívo realizou
nova sessão ne noite de
ontem, sexta-feira.

OSNY CUBAS D'A
QUINO (cirurgião
dentista) avisa a sua

distinta clientela que
após ter estado an

sente nos meses de
janeiro e fevereiro
voltará a atender no

dia 19 de março (quar
ta-feira), nos horári
os das 8h30 às 12h'
e das 14h30 às 17h30
min . Consultório no

Edifício Miner, lÇ an

dar (defronte a Pre
feitura Municipal).

Comunicação

I'

I'

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

lilda a Lei I� 1.248/88
Reparem os leítores OS incômodos
que geram na vida do Município
quando uma leí não é bem manipula-
da.

'

Não era nosso desejo voltar ao as

sunto, pesado, tenso e cheio de com

plicações.
Acontece, no entanto, que cOm a

circulação do último número, a par
tir desta semana, recebemos diversos
telefonemas de pessoas q/ foram aler
tadas pl o assunto q/ gerou a republi
cação da lei. Querem saber, agore,
como fica a situação que, parece ter

ficado ainda maís confusa. Um esta�

giário em direito nos questiona como

deveria agir, tendo na mão uma lel,
publicada, em órgãos de imprensa ai
ferentes e com, redações diferentes,
isto é, uma lei que não tem o art. 119,
mas tem o art. 109 com 3 parãgrafos
e outra lei que tem o art. 119, que
trata da matéria do § 39 e que, agora,
não consta mais do art. 109 •

Diz o futuro advogado, que foi pior
fi emen.da do Cl,bll7 o söneto.
Não é sem razäb, ,ttuê se diz que a

� .... 1 f" .'.
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pressa é a mã� ttta."imperfeição. Salvo
melhor juizo, dentrq de nossos parcos
conhecimentos :como, üornaliSita for.!

mado na escola da, vida, tem toda

razão os que nos telefonaram. Nin

guém pode alegar a ignorânciia
'

da

lEi. Mas como fica aquele que, subi

tamente, é surpreendido com a pu
blicação de uma lei, no caso, a de
n<? 1,248/88, com duas redações di

ferentes, embora o assunto esteja

incluído no bojo dela, devendo ser
interpretada literalmenteê Agora es

tão valendo as duas! Cremos que
para sanar esse novo cochilo dos
assessores q/ COm ela se ocuparam e

reconheceram legítimo o engano na

primeira publicação, que se deva'
republícar pela terceira vez a acima

referida lei, com a observação, entre
parêntesis, de que Se trata' de lei
corrigida, publicada nos örgães tais e

tais, de tal e tat data. Mas deve men
cionar qUE foi republioada. Mesmo
que isso Importe em mais uma des
pesa aos cofres públicos.
O episódio 'da nova publicação da
leí veio evidénciar o valor das leis
que devem ser acatadas pelos que

• por ela forem alcançadas. E' cOmo
ninguém paga sem ser obrigado (no
caso, por lei] o chefe do executivo
municipal Ivo Konell precisa ter cer

teza da eficácia da leí e não pode se

expor à sua, contestação em litígios.
E que .nínguém dos subalternos se

tOmem de melindres pelo fato de
terem sido flagrados publicamente nu

ma correção infeliz, por que todos
estamos sujeitos a errar. E errar é
humano, mas não se deve persistir no
erro, Como certo homem pÚQlico que;
querendo jU!1tificar o erro teria dito
qUe "errar é' humano e persistir na
erro é divino".

, Com a palavra os advogados da cidade.
Um grande abraço fraternal do

Fritz von Jaraguá - 02/89.
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