
I,nstalação . da Junta do Trabalho em 15 dias

,Ieeriada; a compra do im6vel para' cOlslrucão:>da,' 'lI'Ova ralllvliria

.'

Dentro dös próximos quinze dias
será instalada a Junta de Concilia-

.

ção, Julgamento e Justiça do Traba
lho de Jaragué do Sul. Ameaçada
de não sair, as quinze entidades par
ticipantes no rateio dos custos che

garam, a um acordo e' todos os mó
veis e equipamentos foram adquiri
dos. De um total de NCz$ 8.860,00,

45% (NCz$ 750,00) couberam �os
Sindicatos patronais, 30% (NCz$ ...
540,00) aos sindicatos de trabalhado
res e 25% (NCz$ 450,00) para cada
uma das cinco prefeituras da micror-

. região. A Junta será instalada pela
presidente do 12.9 TRn-', Dra. Ione
Ramos, no prédio da Kohlbach, ao

lado do Cine Jaraguá ,

- - -
� -- - _ _.-- - -- - - ---

Os custos doj, equipa
mentos para a instala-

o Coordenador de For ção da UTI, em duas sa:
mação Profissional An- las .no Hospital 5.30 JO-
tonto Gustavo Jorge e sé já são conhecidos:
o Diretor de Ensino do (

NCz$ 45.000,00. O Se-
Departamento. Regional cretário Municipal de

O Banco Bamerindus Norte Oatarinense . tadores e previsão de do Senai, João Paulo Saúde, Dr. Amaro Xi
do Brasil, através do seu Segundo o presidente término em um ano e Machado, junto com o menes Júnior, iniciou
diretor regional para da SCAR, Dr. Márcio meio. A preços atuais,

- Diretor do Centro de contactos com varios

Santa Catarina, Estanís: Mauro Marcatto, esta é o custo está estimado Treinamento de Joara- segmentos da sociedade,
lau C. Bartezak, entre- a primeira doação rece em' NCz$ 600 mil. O guá do Sul, Alcino de buscando apoio para a

gou na quinta-feira, dia bida este ano, mas a . en- teatro da SCAR vai ser Araújo, discutiram na compra dos equíparnen-
2, à diretoria da Socie tidade tem promessa de erguido anexo ao pas- quíntafeíra, dia 2, o tos, dada a necessidade
dade Cultura Artística empresas que transferi- seio público munici- Iay-out da nova escola. d�a melhoria para a re-

de Jaraguá do Sul, ehe- rão à entidade \3. parte pal . � qua vai ser construída gião. De outra parte,
que no valer de NCz$ dedutível do imposto de a ampliação do GY do assumiu' no día 1.Ç de
9.385,00, como doação renda, pago este ano, Com \3. mobilização que Senaj em m\iis 1.272, março, a Secretaria de

para a construção' do através dos incentivos está havendo em torno m2, cujo prazo para en- Agropecuária, o verea:

teatro, na . rua Jorge oferecidos pela Lei Sar da obra, o presidente trega da documentacão dor Álvaro Rosá, que
Czerniewicz. O Diretor ney. de apoio a arte e Márcio Marcatto acredi: e proposta de preços foi tem a incumbência de

Regional do Bamerindus a cultura. ta que o teatro se ter- prorrogado até o dia 20 buscar meios de incen-
foi homenageado com As obras devem come- ne realidade dentro do de março, às 15 horas, tivo à atividade e fixar
um almoço, no qual com- ç\3.r em julho, de cerca prazo previsto. Atual- na sede do DR do Se- o homem do campo, íní-
pareceram a diretoria da de 2.500m2, com capa- mente está-se desenvol- naí. em Florianópolis. bindo o êxodo rural.

M;i�í;i;pr��c�o s�ib;;d�r� ;;�Sb�bit��e�P;���lareS Weo Mat.res oauha Prêmitl Cacex 88
Para estimular e re- cex. na categoria "con-

conhecer o esforço ex- quista do mercado 'ex-

portador das empresas terno" .

e entidades brasileiras,
foi criado pelo Banco O prêmio a esta cate:
do Brasil o Prêmio Oa- goría destína-ss a em-

cex. Os participantes presa que tenha desen:
concorrem em oito ca- volvido e implantado
tegorias, de modo a dis- plano estratégico para
tinguir não apenas quem recuperação de antigos
exportou maís e melhor, canais de comercialize-
mas os diferentes tra: 930 Ou para conquista
balhos que ajudaram a de mercado de difícil a-

estimular ou iluminar o cesso, seja pelo número
desempenho do Brasil de concorrentes, seja
no coméwio ínternacío- pela falta de tradição na
nal de bens e serviS:9�;.._.. of. p,ossa pauta de exporta:

,

Uma empresa jaraguäêif- '�es. O troféu e diplo-
se --

a Weg Motores - ma serão entregues 0-

conquistou o Prêmio Ca- portunamenta.

Jaraguá do Sul-SC, de 04 a 10!Março/1989 - Ano 70 - N.!] 3.528 - NCz$ 0,20

SCAR recebe duação e vai iniciar teatro e·m· iulho

Para a busca de sub
sídios ao projeto de ha

bitações populares, o

prefeito Ivo Konell e os

secretários Afonso Pia-

zera Neto (Obras e Via

çãO) e Osmar Günther
(Planejamento), estive
ram em Curitiba obser
vando protótipos e os

processos de fabricação
e montagem de casas de
30m2 que a empresa Co
test desenvolve e que
se pretende trazer para
Jaraguá do Sul, para o.
atendimento as famílias
de baixa renda, onde se

concentra o déficit ha

bitacional, em maior es

cala.
O

. processo, é revolu
cionário, de fácil ''1Iion-

tagem e díspensa mão
de-obra, onde quatro ho
mens montam por díe
duas casas de ::'üm2, dan
do-lhes condições de ha

bitação. A princípio, do
acordo com o Chefe do
Executivo, qus aprovou
o processo de fabrica
ção e construção, pelo

. baixo custo que repre
senta, pretende-se, mon

tar um' protótipo em Ja
raguá; para observação,
com 33m2, duaS' ágoas,
constando de cozinha,
banheiro e dois quar:
tos.

Com a aprovação do
Departamento Estadual
de Terminais Rodoviá
rios (Deter/Sq, órgão
da Secretaria dos Trans
portes e Obras, a Pre
feitura de Jaraguä do
Sul concluiu as negocia
ções para a compra do
imóvel onde se 10(.\3.li
zarã a nova rodoviária.
A área 'útíí é de 13.041
m2, maís duas ilhas no
río Itapocu, que serão'
ocupadas para área de
lazer, totalizando 22.711
m2, udquírtda de Eggon
João da Silva.

O prefeito Ivo Konell
revelou a transação. O
município cede uma á
rea de 76. 000m2, na

Estrada Itapocuzinho,
maís NCz$ 80 mil, pera

:

pagamento parcelado,
de acordo com as diS,-

poníbílsdades Ifinancei;'
ras da Prefeitura. Se
gundo :.. p.arecer técnico
do Deter/Sei .a área pos
sibilítarä 'a. constmção
da rodoviária, com pou
oas adaptações-no terre
no.

Senai discute

Nos próximos dias o

município recebe o pro
jeto e esta Semana foi
encaminhada a Caixa
Econômica Federal, em

Florianópolis, a leí, auto-
rízativa para a ceatrata
ção de empréstímo. oi, fi
nanceiro ate. no valer
de 1 milhão de OTNs,
parte do qual será em

pregado na construção
da rodoviária, que não
tem data prevista para
ínícíó , Vai se localizar
próximo da Max Wil
helm, defronte. ao anti
go Marabá.

UTI E NOVO
SECRETÁRIO

CHICO MENDES

UçÄO QUE VEM DO JAPURI.

novo' la,-out

IIRTIMB Expositores
Movimentação Industríaj
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pAGINA 02.

•Neste sábado, dia
4, às 19h30min, na Igre
ja Evangélica Luterana
Centro, o culto ecumêni
co e colação � . grau
dos formandos de, 88,
s�gunda turm�. do curso
de Cíênräas Contâbeís
da Faculdade de Cíên
cías Admínístratívas da
FURJ, extensão Jaraguá
do Sul. A coluna agre:
dete o convite e cum

primenta Os formandos
p�la conquista do di
ploma.

-

.Mudançasi na _�:e
gac1a do Serviço Militar
de Jaraguá do Sul. O
19 Tenente Alamíro Ma
noel de Oliveira, apös
33 anos de farda, dei
xou esta semana a che
fia da 5a. DSM e retor
na a condição de civil.
Assumirá o seu posto o

r. Tenente Adalberto
Fernandes dos Reis, da
15a. Circunscríção do
Serviço Mílítar, de
Curitiba.
.Mauro Koch, dire

tor-administrativo : da

Menegotti Veículos, as

sume no di� 7, em sole
nidade, marcada para °

C. A.. Baependi. a pre
sidência da UNICAR
União Catarinense dos
Revendedores Volkswa
gen. Como secretário
assume João Carlos
Venturellí. É a primeira .

Gente & Informações
-

vez que jaraguaense as"

sumem cargos nesta' as-

sociação. ,
· Sáv',io Muríllo Piaze·,

ra de Azevedo e Mari-'
Iene Sasse, Wanderlei
Rubíní e Margarete
Sasse, sobem o altar da
Matriz, São Sebastião, às
20b30min do dia 17 de
,março, dois alínhados
casamentos que abrem
a temporada. A '

recep
çã,o será nos salões do
C. A. Baependl-

· A 'Areg Motores, de
Jaraguá do Sul, conquis
tou maís um prêmio 'a

nível nacional. Trata-se
do Prêmio Cacex, na

categoria "Conquista do
M e rc a d o Externe",
uma das' oito categori-
as. O' anúncio deu-se.
na quartefeíra, pela
Cacex do Bance do
Brasil, agência 'local.

· A SOCiedade Aliança,
de Rio Cerro n, trouxe

. quarta-feira; dia 1�, o

Grupo de Danças -FoI·
clörícas Vol�\�zgrup
pe des SchWäbischen
Albvereins . EJ;pfingen',
da Alemanha, e o Con
junto Die Lastíngen PiJs�
bacher' IélUS Oberöster
reich da Áustria:;' -Prö-

COPIADORAS

Triunlo
Milolla

SEMPRE O MELHOR PRESENTE; ,

AGORA COM MAIS UMA OpÇÃO Pl VOc:E:
ÓCULOS DE SOL

RELÓGIOS
PRESENTE!'

Cal'inl)oso

moção foi da Schwaben
Internatíonal.

O Cine Jaraguä exibe
de sábado à; terça-feira,
às 20h, 0 clássico "Sai

gon - Império da Vio-
lência" e, de sábado à

quinta-feira (04 a 09), .

às 22 horas {na quarta
e quínta'feíra, 20h), o

pornográfico "Cambala
cho Sexual", censura 18
anos.

.A RBS·TV, Sucursal
de Jatilguá do .Sul,· co

mandada por r
Mário Sér

gio Peíxer, 10. Dêgo, :re
alizou na noite passada
o congresso técnico do
I Troféu RBS de FutebOl
Suíçn, no Baepenidl e

posteriormente ofereceu

coquetel aOs,' presentes.
Agradecemos o

-

convite.
. O empresário Ro-

berto Raposo de Olivei
ra, representando a As

sociação Comercial; e

Industriaj de Jaraguá do
Sul, participará nOs dias
9 e 10 d� rmarço, no

Rio de Janeiro, dQ Con
gresso Brasileiro da Pe-'
quena e Média Empresa.
.Adamir Boeder, o

Bêda, é Q novo presiden
te do Botafogo Futebol
Clube tradtcíenaí socie

dade. da Barra do Rio
Cerro. Oidino Hane-

. mann e Harry Marquardt
D

.

são os vtce'presíãen
teso Uma boa gestão e

contem conoscot.
. Vítima de insuficiên

cia respiratória, morreu

na terça-feira, dia 28, o

escritor, acadêmico e

dicionarista Aurélio
Buarqus de Hollande.
autor do maís conheci"

. do dicionário da língua
portuguesa, o Dicioná
rio Aurelio.

••Completou o seu pri
meiro ano de vida, no

dia� 1", � garotinha
Fablani Kitzberger, filha
do casal Silvio e Dulcelí
Kitzbergér. A comemo

ração acontece neste sá
bado, dia 4, entre Iamí
Iíares I� convidados.
Parabéns!.
.Na Comunidade São

Francisco, làs 18h, o

casamento de JhOny
Ramires . GoulartlMara
Lúcia Ferreira e, na Ma
triz,' 18h-Sétgio Corrêa/
Valneide Maria Berns e'
às 2Oh15-Geovani José
Fodi e Alessandra de
Souza. Os nossog cum

primentos.
. Sociedade João Pes

soa marcou baile para
o dia: 8 de abril, com

o Conjunto de Ritmos
Soçaite e dia 13 de maio,

�om os 'Clarins ® Pra�•

São promoç�$ ,p,ilra, eil"
sa cheia. ,

;0 médico Amaro Xí:
menes Júnior, Secretário
Munícípaí da SlalÚde,
participa terça-feira, dia
7, no Itàjara, da reunião
festiva do' Rotary,
'quando falará gobre a SU'a

área.
.:E para breve o "sim"

de Luiz Fernado Wolf,
o Nêne, com a Maristela
Demarchi. :E maís um

que entra para o "rol
dos homens' sérios".
.A Pranzner Alimen

tos, 'prepara"se para co

locar no mercado o Ur

banítos, produto da li
nha chips- Sucesso
nas vendas.

· Sucessão no Baepen"
di. Prevista para ofinal
do mês e dois nomes são
cementados à presidência
comentados à presidência:
Alidor Lueders e Harol
do Rístow,
.rs vem funcionando

na Epitácio Pessoa 746, a
Clínica Henri Ey. pronto
socorro de distúrbios
nervosos/emocionais, \1-

tendendo 24. horas do
dia, inclusive sábados,
domingos e feríados.
Sucessos].

•A SCAR recebeu re

cursos do Bameríndus,
via incentivos fiscais
da Lei Sarney, para a

construção do .teatro,
Foi lI)a quinta-feira, du
rante almoço nas de
pendêncías (1,. Restau"
rante Itajara.

· Lojistas jaraguaen-
ses participarão em bom
número do Congresso
Estadual, em maio,
em Araranguã. No pró
ximo ano acontecerá
em Joínville-

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas p Aquecedor Solar

Rua Pelipe Schmidt, 2711) - Fone 72-0448

João�M(l/{iaM .

Moda ImaJlto-juvenil para realçar a

elegância de seus fUhos. Um carlDho
especíal para o seu bom gosto.

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

J Jóiu, relóaios, pulseiru, anéis, alianças,
prataria, artigos em ouro e tudo o mais para
presentes Da .'

Relojoaria Ivenida
Mareehal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n° 9

._ Bm�,�

Loja
Mamãe'...L.f,..I-: :::l.)J. '. '

,.4�. �f;� ..:.�, � ...
. A melh'Qr. opção.: em artigos infanto-juve-

nis e bebM pari:' esfaç,ão Verão-Outono.

Coruja
,".\;;.

I.

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

Cursos de
.

,
.

Confeitaria

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

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

.� A ROUPA INFANTIL

Avenida Getúlio Vargas, 97 _ Jaraguá do Sul

De tortas: dias 7 e

81março, ,das 19/22
horas. Pratos congela
dos: días 13 e 14,
das 14/17h. e das 19/
22 horas, Ru� Adélia
Fischer n� 299, após
Menegotti Motos, te
lefone 72-26%', com

Sra· Méri.
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Quadro dQ_malislério estadual estA ainda ilcompleto .;1:'.'0
o magiStério sstadual

da região, notadamerite
. Jaraguá do Sul e Cua
ramirim, depara-se neste
inicio de ano letivo com

\3. falta de 44 professores

(88 classes) em ragíme
de quarenta

.

horas se

manais, para completar ,

o quadro. São 1.740 ho
ras por semana sem

professores, situação que

lovos prédios e ampliações: escolas
o Departamento Autônomo de Edífícações

(DAE), liberou recursos para a construção da Escola
Básica Valdete Inês Píazera Zímdars, na rua Rio

Branco, com seis salas e dependências, além da Es
cola Isolada Estrada Garibaldí e das sedes das Coor-
.denadorías Locais de Educação de Guaramírím e Mas'

.

saranduba. Estão previstas reformas no telhado do

Colégio Heleodoro Borges e na E. B. Padre Bruno
Linden, Estrada Itapocu e Estrada Massarandubinha,
todas da rede estadual de ensino.

Na rede municipal, segundo o plano de prio
ridades para 89, fixadas pela Secretaria Municipal
de Ensino, estão programadas construções novas

para atendimento aos pré-escolares e alunos de la.
\3.' 8a. séries. São quatro salas na escola do Bairro
Amizade, seis no Rodeio Crioulo, duas na Cehab,
duas na Tífa da MOsca e três no Morro da Weg II.
Ampliações de quatro salas na Escola Cristina Mac
catto e duas salas cada qual, das escolas Rodolpho
Dornbusch, Renato Pradí, Anna T. Nagel, Jaraguá
99, Padre Alberto Jacobs. Helmuth Duwa e Erich
Blasfeld.

Some-se a estas, pinturas em geral e refor
mas nas escolas Ceorg Wolf, General Osório, Dar
cy Vargas e Adelino Prancener . A secretária Rose
meire Vasel informou qUe afora o plano de priori
dades. a Secretaria de Serviços Públicos executa os

serviços rotineiros de manutenção dos prédios esco

lares.

preocupa a direção da
19a. UCRE e a própria
Secretaria da Educação,
que autorizou, excepcio
nalmente, a contratação
de proíessores acima de
45 anos. Esta semana

a diretora da UCRE, Le
onir Pessate Alves, dis'

cutiu na SE sobre a

contratação de professo
res admitidos em caráter

temporário, para 60 ho
ras semanais, "mas

que não resolve, será
�penas um paliativo",
avalia Leonir.

Entre os fatores que
têm ocasionado a falta de

docentes, são os bairros
salários pagos à catego
ria, a 'ausência de uma

política salarial, o re

cente concurso público
da rede municipal e a

redução da carga horá-
ria para trabalhar em

outra instituição, em

presas. principalmente.
Leonir vê como solução
para o problema do ma
gistério a reposição e

incorporação imediata
das perdas salariais. Pa
ra piorar a situação,
houve redução do salário
de fevereiro, uma vez

que o Governo do Es-

Sociedades manifestàm interesse pela Schuetzenlest
Vinte e duas socieda

des, das trinta e ,
cinco

convidadas, excetuando
se as de Corupá. partící
param na tarde de sába
do, di\:!. 25, no Salão Cris
to-Rei do encontro onde
foi manifestada, de for

ma oficial, a realização
da la. Schuetzenfest em

Jaraguá do Sul, que rece

beu uma boa receptivi-
dade. A Festa do Tiro
terá caráter regional e

afora os quatro munící:

pios presentes no en-

contro de sábadO', idên
tica exposição foi colo
cada na terça-feira à noi
te às sociedades de. Co

rupá, pelo assessor de
Cultura, Esporte e Turis
mo, Balduino Raulíno.

Um novo encontro es

tá .programado para o

dia 18 de março, en

quanto .

busca ·se reunir
a documentação de cada
sociedade, objetivando
a formação de uma as

sociação que congre:

gue as sociedades que
que mantêm vivas as

tradições germânicas,
pela busca da integração
e da preservação dos va

lores históricos trazídos
pelos imigrantes.
A data de realização

da Schuetzenfest não
está definida, mas é
provável que . ocorra em

julho, no Agropecuário,
paralela ' à Feira da Ma
lha, quando igualmente
outras premocões típi:
cas deverão acontecer.

Alergia Clinica·
Dr.Antonio·Schmidt

Formado pela Escola de Pós-graduaçãO' da PUC Rio de JaneirO'

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma· Bronquite - Rinite . Espirros - Coceiras nos olhos, nariz, OUVidos
e garganta - Tosse - Resfriadus constante, . Sinusite alérgica.

Alergia da pele: Eczemas· urticárias - inchações - coceiras· picadas de nseios.
feridas na boca.

Alergia a alimentos· medicame:ltos ' ao sol e ao frio,
Erupções diversas.

Preparo de vacinas· Testes Alérgicos,
----------------:---_ ...-- .. - .. _-_ ---------------

Rua 7 de Setembro, 525·Fone (0473) 22 5475
Blumenau SC

En,ergia: Jaraguá
Schroeder adqui- é ,10= consumidor
re trator escavo

.tado desíncorporou o
valer de 21,39% refe
rente à URP de novem"

bro que havia sido ane

xado no mês de janeiro;
apesar de conceder rea

juste, de 87% conquista'
do pelo funcionalismo
público.
O magistério está de

sestimulado. O profes
sor I (pré-escolar, ia. à
4a. séries) recebe NCz$
65,5:7 e com a regência
de classe sobe

, para
NCz$ 85,24, para um to-

Cacex fará curso
A Carteira de Comér

cio Exterior do Banco
do . Brasil

I programou
para Os días 1:3 e 14 de
junho, o Concurso Bá
sico de Comércio Exte
rior, 'diIíecionado a

funcionários e empresa
rios que negO'ciam ou

prewndam negociar com
o mercado externo. Do
programa constam: pro
moção da exportação,
tratamento admínístratí
VO' da exportação, "as
pectos cambiais da ex

portação, financiamento
da exportação, íncentí

,vos fiséais' e drawback
e formação de preços.
O curso será inédito'

em Jaraguä do Sul, sen
do ministr\3:do por pales"
trantes gabaritados, do
próprio Banco do Bra
·sil. As vagas .são limi
tadas Ei as inscrições já
podem ser realizadas
junto a Cacex de Jare

g'llá do Sul, com HéliO'

tal de 40 horas semanais
e na mésma (, é1âsslrtca
ção, na 'rede

, munícípal
de 'Jaraguã do Sul,'" o

professor normalista -

'ga
nha NCz$ 218,00; , .' Nil
classificação Professor
III (com

'

Jícenctaturs
plena), o Estado paga
pot 40 horas' NCz$ ...

105,90, "enquanto o' Mu-
'nícípío (Jaragúá); NCz$ ..

324,96.
É muito sértava '§iÍua-

. _ J

ção funcícnat 'do' 'magís
féria estadual.

' '

. -."

de exportação
Rengel Ou o seu substi
tuto eventual. NãO' ha-
verá qualquer custo

aos participantes, ha-
vendo inclusive a dis
tribuição de apostilas e

material didático.
Este acontecímento

contará com o apoio
das Associações Co
merciais e Industriais
de Jaraguá do .Sul e

Guaramirim.

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS
Lisander Elisio Pai

va de Miranda, portu
guês, residente na rua

Nova Brasília 624 C,
em Jaraguä do SuL ex

traviou a Carteira de
Estrangeiro Modelo
19, Carteira de Identi
dade, Carteira Pro
fissional e outros do
cumentos.

Durante o ano passa
do, 'Jaraguá da" Su1
foi o' décimo > muníéípío

A Prefeitura Munící: carorinense de {maior
pal de Schroeder está consumo de energIa e-
recebendo um trator es- létrica, segundo dados
cavo carregador (cerre fomectdos pela Célesc
gadeira]. novo, adquí à Associação Comercial
rido de empresa espe- e Industrial. No mês de
cializada, cujo investi' de dezembro, o consumo
mento gira em torno de foi de 11.419 MWhi':mas
NCz$ 100 mil. O trator o acumulado do ano so-
vai Ser incorporado à mou 143.600 MWh, es-
frota municipal, substí- tando à frente os muni-
tuindo aO' anterior que cípio de Joinville, Blu'
não' 'apresentava mais menau,' Criciúma, no-
condições ideais para rianopolis, Brusque, lta-
o trabalho. ,O pr_�feito jai,' Tubar,�o, ChapecD
Adernar Piske informou' e octacílio Costa;

.

que. a municipalidade e-) Jaraguá registrou,
xecutou melhorias' na em dezembro, o maior
Estra,da Schroeder I, n�tri àumento percentual de
trecho ele, ,doiS. quiIõ�� c�nsUI�.lO de, energia,tros e. que fOi. 'cö,nsft�i(Ío COm 1,)',72%. Em núme-
um bicic1etâ:ri?>;, cob�rto i-tt de consumidores, que
na. EscOI� .LUIZ Delflllo",�, .so�é,i, lp.88L o municí-
,antIga. re�YlndiOaçãó da' "pid J

p�sitiona-se'_i em dé-
cOm�mdade estudanti1:. cimo'primeiro lugà:r.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



melin StoIf.
Edital 16.506 de ,,27.02.89
Valmir Gorges e Marly

,

Beckel'
Ele" brasileiro, solteiro,
funcionário público, na

tural de Blumenau. nes

te Estado, domiciliado e

residente na Rua Tenen
te Silvio .Delmar Hollem
bach, 76, em Blumeneu.
neste Estado, filho de
Willibaldo. Gorges e Le
onidia Petrí Gorges.
Ela, brasileira, solteira,
auxiliar dE! escritório,
natural de Francisco Bel
trão, Paraná, domicilia
da e resídente na Rua
369, n.? 45, nesta cidade,
Iilha de Adolar Becker e

MiHia Barboza Becker .

\ ,J�lTA: 00 SUL - SEMANA DE 04 A 10 DE, MARÇO DE 19_8_9 C_,O_R_R_FJ_O_-_DO_'_P_O_V_O_.-_-_---_-_.r'
"

__P_A_G_IN_A_'_04_

Dla 04" de.março
Sr�J Bentcio:

-

Rogério
Pedrí, Sr. Carlos Rutten

(Corupé), Sra. Márcia
Horst Schramm (Blume
nau), Srta. Denise Mer-

_ catto, Sra. Loní Ham

burg, Ivo Rístau Júnior

'(Schroeder), Simone Te
resínha Schwartz, Es

tela Berenice Stinghen.

Dia 05 de março
Sra. Inrita Irací Voigt,

Sra. Elísabeth Vieira,
Sra. Iris Lange Engelmann,
Sra. Lúcia LuizaAlbrecht,
Sra. Marta Schiochet
Pelles, Sra. Anastacia
Mais, Rogério Jackson
Raduenz, João Alves Pe

reira, Inês Fach, Maria
Sueli, Radtke, Margarida
Schwartz, M�rciele Pie
colí. David Anthony
Menslin, Luciano Drech
sel, Willian Marschall.

Ola 06 de março
Sra. Blízete Magri,

Srta. Araci Pieper, Sra. '
,

Juliana K. V. Coutinho,
Alm Cláudia-filha Líbe:
rato (Hilda) RQchi', em

Jeínvtlle.

DIa 01 de março
Sra. Yara, esposa do

Dr. Fernando Spring
mann, Sra. Edeltraud
Rolín Hermann [Corupé).
Nélson Morbis, José
Renato de Carvalho, I

racema Behlíng» Anta

Laura Vieira Rodrigues,
Almir Lippinski.

Dia 08 de março
Sr. Aldo Piazera, Sr.

Wilson Germano Al

brecht, Sr. Remaclo Fis

cher .(Florianópolis), Si

belly-fllha Edgar (Jane
te) Gramkow- Elcid�
Líckfeld, Schirley [Adrí
ana Bartel. Fernando
Bittencourt Luciano;

Dia 09 de março
Sr. Júlio Carlos Fer

reira, Sra. Edeltrudes
Lípínski, Marcos Antonio
Rosa, Ivone Wo�kmann,
Francisco França, Anas

tácia Olska" Waltraud
Simon.

Dia lOde março
Sra. Cacilda Menßgot-

ti Schünke, Sra. Maria

Gonçalves Voigt, Sra.
Maria Luzilda Baratta,
Sra. Brunilde Boss Ham

burg, Sr. Ro;p,�f�O Fun
ke, Sra.

'

"i �or
bis, Sm. �o� , d.��'�n
ke (Curitiba)!/' Sr, R;o'Per-
t.o Renato Funke, Sra.
Alzira: 'Nag�l.

,

Sr·; Nel-
"1

san Pereira, José Nu- rI
nes. \

L, NASCIMJâNTQS

01 de .Pevereíre
_

Raul, filho de Adolfo
(Carmen) Mülerschat
14 de Fevereiro
Ramon, filho de Ire'

mar (Maria) da Silva;
Alerandre, filho de Gil
berto (Iracema) de Oli
veira; Maiko, filho de
Reinaldo (Dorothéa) Ri

gel
17 de Fevereiro
Gislaine, filha de Ané

lia, (Terezínha] Janing;
Daiane, filha de Mano
el (Elza) de Souza; Feli
pe, filho de Airton (Neu
sa) Marchi
19 de Fevereiro
Bruno, filho de Clóvis

[Sílvia) da Silva; Nival
do, filho de Pedro (Ma
ria) Campregher
20 de Fevereiro

Thiago, filho de Jar

ge (Rosi Maria) Meura:
Eli, filha de Francisco

(Rozenír] Deon; Fernan
do, filho de Eleutério
(Arlete) da Silveira;
Guílneí, filho Oe Guio-
'mar (Iria) Kroeger; Wil
lían, filho de Reno (10-
landaj Riegel
21 de Fevereiro
Maria Luíza, filha de

Douglas (Claudia) Nort;
Suellen, filha de Vilmar

(Maria) Motta; Jona
than, filho de Alvaro
(Hilda) Lopes; Jeferson.
filho de Álido (Janete)
Bngelmann: Prancíelle,
filha de Gerold (Silvana)
Machado
22 de Fevereiro
Cristiana, filha de

Paulo (Maria) Fernan
des; Bianca, filha (Ie A
marildo (Mari6) Gervin
23 de Fevereiro
Joice, filha de Luiz'

Carlos (Rogéríaj . Me
lech
24 de Fevereiro
Marília, filha de Mar

co (Maria)' Wünderlích:
Rafaeli, filha de Valdir
(Regina) Erdmann; lDie
go, filho de Celestino
(Ana] Rech; Cristian, fi
lho de Evaristo [Erta]
Torinelli
26 de Fevereiro
Diego, filho de Orlan

do (Claudete) Rodrigues;
Nicole, filha de Nicolau

(Alice) Costa; Jonathan,
filho de Veladino (San
dra) Jaroczinski

Barão doRio Branco, sala 4
FONE: 72.2607

Praclallas de Casallenlas
MARGOT ADBLIA ORUBBA LBHMANN. Ofida} do R�

JdJtro Civil do ,19 Diatrito da Comarca de Jaraauá do Sul. Es
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em
Cartório exibindo os documentOl exiiEidos pela .lei, a fim de se
habilitarem para casar. CII se.ruintes:

Edital 16.502 de 21.02.89

Cópia recebida do cartô
rio de Guaramlrím, nes

te Estado
Leocír José CasUlhos e

Ana Télma de Lima
Ele, brasileiro, solteiro,
contador de extrut. me

tál., natural de .Itatíba,
Brechim, Rio Grande do
Sul, domiciliado e res i

-

dente na Rua Alexandre
Koler, 122, nesta cidade,
filho de Angelo Ferrei
ra Castílhos e Catarina
Maria de Moura Casti
lhos.
Ela, brasileira, solteira,
industriâria, natural de
Curítíba-Parané, domí
ciliada e residente em

Guaramirim, neste Esta
do, filha de João Arcan
jo de Lima e Julia da
Silva de Lima.
Edital 16.503' de 22.02.89
Valdir Berndt e Erica
Kopsch
Ele, brasileiro, solteiro,
operaria, natural de Ja
raguã do Sul, domicilia
do � residente' na Rua
518, n.? 189, na Barra do
Rio Cêrro. neste distrito,
filho de Wigand Berndt
e Maidy Lenz Bemdt ,

Ela,
,

.brasileira, solteira,
do lar, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada
e residente em Rio Cêr- ,

ro I, neste distrito, filha
de Willy Kopséh e Loni

Mathias Kopsch.
Edital 16.504 de 22.02.89
Luiz Fernando Wolf, e,
Maristela Demarchi
Ele, brasileiro, solteiro,
economista, natural de
Jaraguä do Sul, domici
liado e residente na Ru�
Antonio Carlos Ferreira,
184, nesta cidade, filho
de Henrique Wolf e Dío- '

mira Edwiges Lenzi
Wolf.
Ela, brasileira, solteira,
comerciante, natural de
Jaraguá do Sul, domicili
ada e residente na Rua
Dona Antonía, 428, nes

ta cidade, filha de Au
gusto Demarchí e Sybil
la Planinscheck Demar
chi.
Edital 16.505 de 21.02.89
Gilson Marcos Guesser
e 'Teresinha Rosimeri
StoIf
Ele, , brasileiro, solteiro,
agricultor, natural de
Guaramirim, neste Esta
do, domiciliado e resi
dente em CaiX\1 D'Água,
em Guaramirim, neste
Estado, filho de Lauro
Guesser e Zilda Delvaír
Feldmann Guesser .

Ela, brasileira. solteira,
do lar, natural de Joín
ville. neste Estado, domi
ciliada e residente na R.
João Carlos Stein, nesta

cidade, filha de Anjo
Bento Stolf e Rita To-

Edital 16.501 de 21.02.89
Cópia recebida do cartó
rio de Blumenau, neste
Estado
'Gílmar Krutzsch e San
dra Staedele
Ele, brasileiro, solteiro,
advogado. natural deste
Es1.\ldo, domiciliado e re

'sidents na Rua Horácio
,

Rubini, 643, 'nesta cida
de, filho de Siegfried
Krutzsch e Gerda Butz
ke Krutzsch.
Ela, brasileira, solteira,

advogada, natural des
te Estado, domiciliada e

residente na Rua Fran
cisco Margarída, 140,
em Blumenau, neste Es
tado, filha de Walter A
dolar Staedele e Vera
Staedele ,

FURGOES CARGA SECA, ISOT:ERMICOS, FRIGORtFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EI��OS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 12-1011

América Latina Companhia de Seguros' I
Fundada em 1881

Há mqis de um século:
Nosso prêmio é' sua confiança

RESIDENCIAL TOTAL
O seguro total da sua residência.
Treze coberturas em uma SÓ apólicy, garantem os riscos de incêndio,
tumultos. desmoronamento, roubo, vendava�, desentulho, responsabili
dade civil, aluguel, despesas com mudança, dinheiro, despesas extra
ordinárias, E' air.c.a morte, invalidez e assistência médica causados por
acidente aos seus empregados domésticos.
Consulte n\)sso representante:

CO[(iel:ora de Seguros A. Garcia Ltda.
R. Exp. Gumercindo da Silva, 90 1<? andar - sala 02 Fone: 72-1788

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lideranças
'

jaraglla'enSII$ . "r.epudiall a,rlificio_. da C·illara. da· Capital·.··
Está causando polêmí

ca a intenção de uma

comissão suprapartídé'
ria de vereadores de

Florianópolis, propondo
que a Capital do Esta-

do seja agraciada .com
. a terceira maior fatia
do bolo orçamentário de
Santa Catarina, confor
me documento em poder
do presidente da Assem-

Vestuaristas ganham 18-/_ 'em março
Os sindicatos de trabalhadores das categorias

representadas do município, estão reivíndícando o

pagamento da URP de fevereiro (26,05%) aplicada
sobre os salários de janeiro.Bã e tomam por base
o. direito adquirido, consagrado na Constituição Fe

deral, que diz que lia lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julga
da". E. ainda no próprio Decreto-Lei 2335/81. .

No

entender dos sindicalistas, que estão encaminhando
circulares, a medida n.? 32 não prejudica o direito

adcuírido dos trabalhadores em receber o rea

juste salarial minimo de 26,05%, correspondente a

URP do mês de fevereiro, já que a mesma está ga
rantida, em sua. aplicação, no trimestre dezembro!
88 a' fevereiro/89.

. .

Na opinião de Antonio Rossi, do Sindicato da

Alimentação, para a garantia do direito adquirido
requer uma ação na justiça, autorizada por uma

assembléia, encaminhada ao Tribunal Regional do
Trabalho. Os vestuarístas obtiveram esta semana

uma antecipação salarial de 10 por cento, maís o

pagamento do resíduo, de uma única vez, perfa
zendo 18,23%, a ser pago na folha de abril, refe

rente aO mês de março, segundo o presidente Lauro

Siebert ,

.

bléía. Estadual Constitu-
.

inte, Aloísio Piazza. E
que na lei que' define o

orçamento do Estado,
existe um díspositívo
qUe garante à Capital
uma compensação finan
ceira equivalente à mé
aia do retorno do ICM
dos cinco murncipios
COm maior fatia e ago
ra os vereadores floria
nopolitanos querem que
o cálculo englObe

.

ape
nas os três' primeiros, no
caso Joinville, Blume
nau e Jaraguã- do Sul.
No. documento em po

der de : Piazza, mostra
. qUe Joínvílle arrecadou
em janeiro NCz$ .

1.130.056,00, Blumenau
NCz$ 875.054;00 e Ja
raguá do Sul em tercei-
ro com NCi$ .

337.781,00. . Pela pro
posta apresentada pela
comissão de vereadores
de Florianópolis, o mu

nicípio' capital do Esta
do, com uma arrecada
ç,3.0 em janeiro de ape
nas NCz$ 108.926,00 -

12.<1 no ranking dos mu-

Guaramirim
.

busca soluções para a questão das creches
I�mpresários e a admi

nistração municipal gua.
ramírense estão buscan

do uma solução para a.

questão de creches. Reu

dos na semana passada,
do encontro vislumbrou

Se perspectivas de avan

ço, considerando que as

empresas com mais de

cinquenta funcionários
deverão manter cre-

ches, ou contribuir para
a manutenção, como es-

tá-se propondo. O vice

p r e f e i t o Francisco
Schork informou que
possivelmente as empre
sas darão apoio ao pro
grama de creches domi
ciliares, que funcionam
nas próprias comunida
des, cujos entendimen
tos voltarão a ser esta
belecidos.

Busca'so de igual for
ma uma integração com

a Ação Social para o

desenvolvimento de tra

balhos conjuntos volta
dos às comunidades ca

rentes do município, que
serão integradas via

associações de morado
res. De outra parte, os

moradores dos loteamen

mentoe Zastrow e Victor

Kleine, assim como os

residentes na Rodovia
SC-413, até a entrada
da Ilha da Figueira.

Corupá contabiliza' novos prejuízos com as chuvas
o município de Coru

pá contabilizou novos

.prejuizos com as Iortes

chuvas caídas na noite

de 22 para 23 de feve

reiro, estimados entre

NCz$ 25 a NCz$ :>0 mil,

atingindo principalmen
te as localidades de Ca-

. minho do Morro, Rio

Paulo, Rio Novo, Rio
Correias, Izabel, Pedra
de Amolar, Faxinai e

Cuarajuva . Além de es

tragos nas lavouras, es

tradas, pontilhões e que
das de barreiras danifi-'
caram o setor viário, que
a municipalidade já
vem recuperando.· Na

BR-280, a queda de uma

barreira está dando. trá

fego somente em meia

pista.
Independente dos no

vos problemas enfrenta-
_____________________________________________________

'·-'''';;r.:.-'-_,:_· í-'··\'«-4·.��'.;.:..�') .1i.�,::-,,�,.,

dos. o prefeito. Ernesto

Felipe Blunk encami
nhou à Câmara de Ve
readores projeto=de-lei
determínando subven
ções de NCz$ 300,00 ao

Movimento Bandeirante
Distrito Edson Osní
Oechsler e NCz$ .

1 .000,00 à Aç.30 Social.
O vice-prefeito José Nor
berto Müller foi reeleí-v
to por maís um mandato
na presidência do Cor

po de Bombeiros Volun
tários de Corupá e na

quarta-feira, dia 1.<?, a

administração corupaen
se recepcionou o Co
mando do 8.<? Bata�hl&o
de Polícia Militar; de
Joinville, quando discu

tiu-se diversos. aspectos,
dentre os quais a situa

ção do Destacamento PM
do município.

o chefe do Executivo
Corupaenss . esteve' no

dia 2 em Florianópolis,
contactando COm depu
.tados representantes da

região e com órgãos da

admínístração estadual.
No dia 7, em Joinville,
vai tratar com o presi
dente da Casan, Luiz
Fernando -GalotÜ, sobre
a ampliação do reserva

. tório, inaugurado há oito
anos e qUe atende a

1.351 ligações. Na mes

ma data, o vice-prefeito
José Norberto Müller
participa em Jaraguá do
Sul de encontro com o

Administrador Regional
da Celesc.: Marcos De

freitas, quando será ra

tificada a solicitação para
a melhoria no forneci
mento de energia elétri
ca à Corupä.

nícípios _ arrecadadores
ocuparia o terceiro

lugar pertencente. a Ja
reguã do Sul, obtendo
assim um repasse na or

dem de NCz$ 680
mil.
A manobra gerou pro

testos na segunda-feira
na Associação Comerei
al, que junto com o.

CDL irão mover os mei
os' disponíveis para que
esse absurdo não se con

cretize. Na Câmara, o

vereador Balduíno Rau
lino denunciou a trama
e pediu que o Legíslatí
vo formalize protestos

pelo artifício que- tenta
se impingir � .ínserír na
Assembléia .

. :&tadual
Constituinte. O verea
dor Menel corroborou a

denúncia de Balduíno e

afirmou que "nós que
trabalhamos não pode
mos pagar pelos ou-

tros" . .

Já o prefeito Ivo Ko
nell considerou ,a pro
posta ridícula e acha
que não passará pela
assembléia. "Mas de to
do modo vamos ficar de
olho e fazer valer os

nossos direitos", dis:
Se .

Falecimento

Edgar ,Piazera·.
Repercutiu nesta cidade o falecimento,' em Rio
do Sul, onde residia há muitos anos, o sr , E(l
gar (Epi) Piazera, filho de tradicional família
de Jaraguá do Sul. O seu passamento deu-se
no dia 26 de fevereiro, tendo sido sepultado
na tarde do dia 27 no cemitério daquela cida
de do Vale do Itajaí, aos 74 anos de idade.
Edgar Piazera era filho. de Emílio (Elli Dou
brawa) Piazera, ele o filho mais velho da fà
milia, seguido das irmãs Alice, viúva de Alva
ro Tancredo Díppold, recentemente falecido
em São Francísco do Sul; Sissi, esposa do mé- :.;

dica Arvino Gaertner, res. em RÍo do Sul e;:
Adalzíra (Lila), esposa do advogado Murillo
Barreto de Azevedo, desta cidade. .

.

Ele era casado em duas núpcias, na primeira
com Dirce e na segunda com Aparecida, tendo
de cada matrimônio dois filhos.

.-

Em vida exerceu várias atividades em Jeraguä
do Sul, tendo sido contador da Prefeitura Mu
nicipal de Jaraguã do' Sul e certa vez, concor
reu como candidato à prefeitura na década de

.: 50 contra o fundador deste semanário. Mudou-
-

se maís tarde para Rio do Sul e até a sua
aposentadoria era secretário da Prefeitura
M:unicipal de Rio do Sul. Atualmente' exercia
o cargo de gerente regional do SENAC naque
la cidade. Foi, também, o prefeito nomeado pl
? Município de Presidente Nereu, por ocasião :

de SU\3. emancipação quando do desmembraman- ,

to do Município de Rio do Sul.
Aos enlutados as condolências' desta folha.

-

----------------

Em breve

Jaraguá do Sul
contará com uma nova e moderna loja de
móveis e decorações, móveis modernos e

coloniais.
Finas decorações.

. Esperamos sua visita
.

�:�' �'J r.t
,"'.,' I

KILlJiKO
j' I... ..'

,
.

Móveis e nêCórações LIda.
Rua João' Picolli,.. 57. ao lado da

Drogaria e Fermácía .Catarínense.
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Irrlz ver.elho
.

é . o prllcipal invaslr dIs arrazais e' causa perdas
nha, para o. qual não e

xiste um herbicida sele
tivo que controle. com

eficiência ii sua [nfesta
çãO•
Sendo do mesmo gê

nero e espécie do arroz

cultivado, esta invasora

possui camcterísticas
muito semelhantes e é

visualmente diferencia
do por apresentar nor:

malmente porte maís e

levado e pericarpo aver

melhado (grão vermelho
após beneficiado). Da

.dos de pesquisas reve

lam qUe as lavouras al
tamente infE#!:adas pela
invasora pode . ocasionar
perda na produtividade
de até 70 por cento, 0-'

casionada pela concor-

rêncía da' invasora. em
.

luz, nutrientes e pelo fa
to de degranar antes e

durante a operação de
colheita.
Como não ocorre a e

xistência de um herbici
da seletivo, o seu con

trole pode ser feito por
meios mecânicos (uso
da rotativa), químicos
(herbicida total), cultu
ral (uso de sementes i
sentas de arroz verme

lho) ou pela associação
desses meios.' A Aca
resc de Jaraguá do Sul,
explicou Laurindo Goe
dert, baseados nestes mé
todos, vem desenvolven
do Um trabalho de con
trole do arroz vermelho
junto aos produtores das
comunidades de São Jo
ão, Santa Luzia, Ribeirão
Grande do Norte e Rio
Cerro.

Para o desenvolvimen
to deste trabalho, os co

laboradores foram esco
lhidos pelas comunida -

.

des, que são convidados
a aCOmpanhar todas as
práticas realízadas. Na

.

época da. colheita, oS
produtores avaliam a

eficiência des técnicas
recomendadas, para pos
_terior aplicação em su
as propriedades. O a

grônomo da Acaresc fi
naliza afirmando que
em Jaraguä do Sul o au
mento da produção doe

arroz sÓ ocorrerá com o

aumento da produtivida
de, visto que não exis
tem áreas para a expan:
são e, para elevar os

atuais índices de . pro
dutividade, necessário se
faz Um rígido controle

das invasoras pelos mé
todos expostos, além
de uma maior conscien

tização e um maior in
terresss do produtor de
arroz em reSolver o seu

próprio problema.

Segundo o IBGE,' o

município de Jaraguá do
Sul cultiva em torno de
dois mil hectares de ar

roz irrigado, com uma

produtividade de apro
ximadamente 5.000 quí-.
los/hectare, I considera
da baixa se comparada
com o potencial produ
tivo das cultivares exís

tentes, que gim próximo
dos 10.00Ökg/ha. Se

gundo o agrônomo Lau

rindo Goedert/ do Es

crítõrío Local da Aca

resc, vários são os fato-'
res que limitam o au

mento da produtividade
nas lavouras de arroz

irrigado no mcnícípío.
destacandose o arroz
vermelho ou péJde-gal:i.

Grllde procura pelo selo-_edáuil
As agências dos COr"

reíes em Santa Catarina
começaram a vender sá,
bado, dia 25, os selos do

pedágio pam rodovias
federais. Estão obriga
dQs. a usar o selo todos
Os motorístas que utui
zarem as estradas fede
rais. A única excecãc
são aquelas rodovias
mantidas com recursos

dos governos estaduais
ou pelas' admínistracões
munícípaís. O uSe do
selo também não será
obrigatório para �Iu€Jr
trafegar em rodovias

I

federais Iocalízadas nos

perímetros urbanos.

lor correspondente b.
tabela do. DNER. Os
motoristas podem optar
pela compra dos selos
a cada mês, ou por um

.lnico selo, válido füre
o ano todo. :--:es!(' ca

::0(; Idi :� agar o ve.lor .Ie
dez selos.

As' motos até 1982

pagam por mês NCz$ .'

1,05 e após 82, NCz$ ...

.

3,09, ao passo qus auto
móveis, camionetes e

furgões até o ano, de
fabricação 82, NCz$
2,04 mensais e depois 4e
82, NCz$ 6,17. São nove

valores diferenciados, de
acordo com as caracte:
risticas dos veículos.
Em Jaraguá do Sul, a

procura tem sido muito

grande. iii. grande maioria
optando pela compra de
selos mensais, segundo
fonte dos Correios.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Munici)!al de Jaraguä do Sul

DECRETO � 1.837/89
Aprova o loteamento Freitas

,

O Prefeito Municipal de Jaragua do Sul,

no. uso de suas atribuições e nos termos das

Leis Federal 6.766/79. de 19.12.79; Estadual
,

6.063/82, de 24.05.82, e Municipal 575/75, de

25.11.75, e' 614/76, de 12.05.76,
DECRETA:

Art. 19 - Fica aprov�o o loteamento,

Freitas de Alcídérío Junks, com 27.600,OOm2
(MI 10:311), situado no lado ímpar da Rua 393
_:_ Antonio Bernardo Schmídt. há cerca de

aproximadamente 300,QOm d.a Rua 10 -:- José

Theodoro Ribeiro, Bairro IHm da Figueira, :pe
'rímetro urbano, conforme Lei Municipal
1.158/87, de 17.12.79, de' acordo com as plantas
e documentação anexas ao processo PMJS

5.192.88.
Art. 29 - O loteamento é composto de

1 lote destinado ao uso público especial (n<]
.

26), com 1.227,31m2; 25 lotes comercializáveis
(do 1 ao 25), compreendendo 17·.236,73m2; e �\

vias de circulação. compreendendo entre' leitos

carroçáveis e passeios 4.988,35IIl2.
§ 19.- A Rua A passa a receber o 'n<?

689; a B, o 691; a C, o 690.
§ 29 - 1'odos os lotes, indistintamente,

possuem suas linhas limítrofes que extreUlam
.

com vias públicas oficiais coincidentes com

o alínhamento predial.
§: 39 - N\1 área de arruamento mencio

nada 00 "caput" 'deste artigo está inclusa a á

rea da 225,53m2, referente ao passeio do ladO

ímpar da Rua 393 - Antônio Bernardo Schmidt,

e 3.922,08m2 se constituem em área faltante,
completando assim os 27.600,00m2 da MI 10.311.

Art.
.

39 O registro do loteamento. em

pauta em cartório competente deverá ser efe

tuado no prazo de 180 dies, sob pena de cadu

cidade da aprovação.
§ ún ico � Após o referido registro, o 10-

teador deverá providenciar a a.tualização cadas

tral do ímdrvel junto ao antigo INCRA, nos termos
da Instrução 17-B, desse órgão.

Art.' 4'?: - Este Decreto entrará em vigor'
na .d�ta .

die sU;� _';l?licação, revogadas as dis-

poslçoes e111. OOf! o. .

.

Jar:aguá di;) Sa1i "�, 17 de fevereiro de 1989·
.

·.rv� KONELL
li) Prefeito MuniciJpal

ANTENOR GALVAN
Secrefál!io de Administração e Finanças

OSMAR GUNTHER
; Sec�tár1o de Planejamento

.._-._- .....

Para adquirir o selo
o usuário deve procurar
as agências dos Cor-
reios, preencher uma

guia do Cadastro de
Contribuinte do Pedágio
Federal, e pagar o va:

NÃO FÀÇAMOS DE NOSSOS RIOS
LIXEIRAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA

Pro,dutores mobilizam-se e protestam preço· do arroz
Cerca de 250 produ

tores de arroz de oito
municípios do Nordeste
de Santa Catarina esti
veram reunidos em Gua
ramitim para definir os

pontos, a serem desen
volvidos ne luta pela
conquista de melhores
preços para seu produ
to. Eles estão desconten
tes com o atual preço
da saca de 50 quilos.
de NCz$ 7,50 e querem
reajuste. Entre as de
cisões tomadas astão o

não pagamento de juros
aos bancos, passeatas e

Iecbamento de agências
bancárias, além da mo

bilização dos parlernen-

tares em favor de suas

reivindicações.
poupança, ficando sem

condições de saldar seus

débitos.
O principal objetivo

do encontro foi definir
de que forma os agricul
tores Se mobilizarão p/
elevar o preço da saca

de arroz de NCz$ 7,50

para algo em torno de

NCz$ 14,00 .que é con:

siderado valor mais a

proximado P.il1a cobrir
. os custos de produção.
Caso não consigam nada
em termos de reajustes,
muitos rizicultores que
tomaram empréstimos em

bancos tsrão que pagar
correção plena de acor

do com \1 caderneta de

A alta dos insumos é
outro prOblema enfren- .

tado (pelos agricujtores,
que viram Os preços ele
varem-Se abusivamente
depois mesmo do PIa"
no Verão. Além dos
produtores, matcaram
presença autoridades 'mu
nicipais, representantes
das cooperativas e da
Federação dos Traba
lhadores na Agricultura
de Santa Catarina e do
assessor de gabinete do
secretário da Agricultu
ra, Raul Zencatto.

Clínica Veterinária
i <ih ,ICHWEITZER

. D R.
s

. W· Ä' L DEM A R S C H W E I T Z E R

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

Rua JotnvUle, nl! 1.178 (em frente ao Supermercado Bretthaupt)
Fone 72 .3268 - Jaraguä do Sul _ Santa. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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D Quatro· Meia • Cinco
R c. FPOLIS-ESTREITO COMPLETA 31 ANOS
"� _.". ,

o Rotary Club Plorianópolis-Bstreito comple:
tou no último dia 28 de fevereiro: de 1989, os

seus 31 anos de existência. Como segundo clu
be rotário mais antigo da Capital e o primeiro
localizado no Continente, tem a seu favor um

ríce somatório de realizações em favor da co

munidade a que serve.
Ele nasceu no dia 28 de fevereiro de 1958 e

esta coluna já trouxe em edições anteriores
os nomes dos que o fundaram e em que circuns

tâncias isso aconteceu, demonstrando que, des-

; ',e .de O primeiro momento, os seus .íntegrantes
-

compreenderam em tOda a plenitude o sígní:
Iícado do ideal de Servir.
Para assinalar a passagem do 311? ano de exis
tência o Conselho Diretor elaborou um progra
ma comemorativo, aprovado em assembléia,
e que foi íntegralments cumprído com.

grande brilhantismo.
No sábado passado, na 'I'íjuquinha, os compa
nheiros do veterano clube foram recebidos na

checara do rotariano Norton Silveira de Souza
para uma peixada esperta e passeios pelo po
mar, ribeirões e lagoas com muitas tílãpías.. Os
que mais aproveitaram foram as esposas e os

filhos.
No domíngo realizou-se míssa em memória
dos rotarianos já falecidos, a que comparece
ram rotarianos e parentes dos falecidos.
Finalmente no dia 27 - 2a. - feira -, sob a pre
sidência do Camp. Aquilino Silveira de Souza
e as presenças marcantes do Sr, Secretário'
Salomão Mattos, representante do Pref-eito ESi
peridião Amin Helou Filho e do Governador
do Distrito 465 - Luiz Roberto S. Franco
(Ladír), realizou-se 'a reunião' festiva de co

memoração do :)'1'? ano de fundação, muito con
corrida, lotando as dependências da Casa da'
Amizade, ocasião em que muitos oradores se

fizeram ouvir, lembrando a 'trajetória do clu-
be rotário. I

O quadro social é composto dos 'seguintes ro

tarianos: 'Adilson, Adolfo, Adauto, Angelo,
Aquíliní, Aujor, Clécio, Baracuhy, Becker, Dau
re, Foschy, Ivanor, Ismael, Hélio, Herval.
Borba, Hamilton, Barbosa, João Benjamin,

. Norton, Guedes, Rudinei, Morgado, Calíxto.
William, Pinheiro, Juca, Schubert e Ilto.
A coluna do 465 e d.Brunhilde estiveram pre
sentes no almoço de congraçamento do dia
25 último.
O FALECIMENTO DE EGfDIO AMORIM

I Quando do encontrá na Chácara do dr. Norton,
na Tijuquinha, tomamos conhecimento do pas-
'sarnento do estimado companheiro EGídio A
morím. ocorrido no die /29.10.88, em Biguaçu,
ele que completaria 30, anos de vida rotâría no
dia 28.02,89, motivo de uma citação em ediç.ão
anterior, pertence ao R. C. Fpolis-E'streito última
mente lig,ado ao RC Bigueçu pl dar aquela força
ao novo clube.
Egídio deixa a sua esposa Alaíde Sardá de Amo�
!im e demais familiares.
(Comissão de ,Relações Públicas do Distrito
465, Ano 1988/89)

Walter Luiz Ribeirl,'.

Alexandre Dellagiustina Barbosa
ADVOGADOS

Rua João Marcatto n'? '13, 2'? anaar,'':' sala 20i,
Fone 72-2815 _ Edifício Domingos Ch:otliDi

Jaraguá da Sul-SC.

lIu_inação/pavimentação sãa pedidas ,elos vereadares
A ínstituíção dê' 'ufne

campanha de conscíen
tízação, pela imprensa,
incentivando eo uso mais
constante da ciclovia, foi
proposta pelo vereador
José Ramos de Carva
lho, quê apresentou, nas

últimas sessões, várias'
indicações, como melho:
ramento da iluminação
pública e melhor con

servação da ponte pên
sil qUe liga Três Rios do
Norte ao Três Rios do
Sul, instalação de lumi
nárias próximas da ex�

olaria Trentini, alarga
mento e conservação da
rua João Marangoni e

·melhoramentos na rua

Richard Piske . De Luiz
Alberto Oechsler, pedi
do para rocagem, maca

damização e melhoria
!ta iluminação na via de
acesso a ponte pênsil na

seguinte

Ilha da Figueira, na al- '. gOfOS+ã para o serviço.
tura da Weg li e, de de transÍlorte coletivo."
Luiz Zonta, solicitação a Almiró Farias FiIhQ
Celesc para a elevação .reívíndícou a inclusão
dta capacídade de ener: no plano ,de pavimente-
gia elétrica no Alto Ga-' çãe,

.

as ruas Jorge Buht
ribaldí e adjacências. e., Jp:ligrantes, 'i ,enq"p,qp.tiv
O vereador R e n o Balduino Raulinc

Schwarz 'quer qUe seja ci ú é't, 'ci rnS'T'aT�
acionada a fiscalização ção de um "playgroundj'
da Prefeitura, para que. na rua José Emmend&.
se cumprÇl. ao que esta- erfer

'. -

e agilize o' calça-
belece o Código �� pos- :rne:ptg des ruas" O\1,"ict6-
turas em relação a, pU-, .no Pradí. 2'74. 'ê' ReDiri"
'blicidade 'volante nqs' q� ,BortQlilü,':,qp,�:' dã�
ruas da cidade e para acesso 'ci. �scºla 'Cristina
que, também, se instítu- 'Marcatto .. , .. - .:,

. :

a via projetode-Ieí, a. Para março, a Cáma-
que a' municipalidade ra tem sessõês" nas" se-
faça a limpeza dos ter- gl),intes datas; 06,� 10,,13,
renas baldios no períme- 17,·20,. 22, 27 e 31. sã(j)
tro urbano, cobrando do oito sessões ordínãrías
proprietário do imóvel, por mês.
posteríormente, o custo.
do serviço. Quer ainda
que se agilize ou se crie
uma fiscalização mais ri-

II

II 'Edilal

Amevi ',apóia.
'ações / ,Executivp
o ,"Pr.�s�ç1��t�, �ª ': .' A:�

sociação das Micro e

Pequenas Empresas do
Vale do ,ItapocU;, tarn
bém suplanta, de vereá

. dor pelo PFL, Paulo Ar
demír Floríaní, declarou
quo acredita num bom
desempenho do governo
de Ivo Konell, "pois o

sist,ema de governo que
a?otou, ouvindo empre
sàrios, comerciantes e a

comunidade, é uma for
ma democrática �4' íntelí
gente de se decidir jun
tos as prioridades maío''
res do município". Ele
acrescenta quo o , seg
mento .que dirige -ansía
pelas melhorias anun
ciadas, como a constrúr

. ção da nova rodoviáría,
passeio público, ,novla
agência dos Correios,
centro de exposiçõe�,
duplicação do número
de telefones, melhor a

parelhamento dos hospí
tais, postos de saúde ,e

creches, além d'a busca
de solução para o défj
cit habitacional.

Nos termos da legislação em vigor, ficam con

vocados, por este Edital, todos Os eleitores fi
liados ao 'Partido da, Social Democracia Brasi
leira - PSDB neste município, para a Conven
ção Muniçípal que será realizada no día 19 de

março de 1989, com início às 9 (nove) hortas e

.encerramento às 17 (dezessete) horas, na Av.
Marechal Deodoro da Fonseca, 600, (1.9 andar
do Edifício Cristo Rei) nesta cidade, COm a

ORDEM DO DIA
a) Discussão e aprovação do Manifesto, pro
grama e Estatuto do PSDB; b) Eleição, por voto
direto e secreto, do Diretório Municipal, que
será constituído, de, 21 (vinte e um) Membros
e de 7 (sete) suplentes: c) Eleição por voto di
reto e secreto, de 1 (um) .Delegado e respecti
vo Suplente à Convenção Regional; d) 'El�ição,i

por voto direto e secreto, da Comissão Execu-.
tiva e seus Suplentes, pelo Diretório Municipal
eleito.

'

Jaraguä do Sul, SC, 1.<:> de Março de 1989'
Ildefonso Barth

Presidente da Comissão Diretora Municipal
Provisória.

II

I'

Escritório Contábil, Garcia
II

CRC-SC, sob n'?' 0075

,-

-. Escritas fiscais e coptábels
Impos\o de Renda

-
-- Registro de Mlcro.;Empresa

Confira a eficiência de nossos serviços.
�ua Bario do Rio Branco, 168 -' Fone: �n-0695

Confecções' Sueli Lida
ARTIGOS

"Devemos nos colocar
ao lado e apoiar inicia
tivas como estas, pois'
vêem lern posso próprip
benefIcIO," declarou
Presidente da Amevi.

o

DE FABRICAÇÃO 1 PROPRIA.

..

�

A PREÇOS � DE CUSTO.
'"

Posto; de Vendas na, '-fêWJl.iDeodoro, 1.085 e Na

Rua ReinoJco Rau. 53��ti}guá Alo Sul S.e
'\ ...,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Relojoaria AVENIDA
.

& mais finu lugestõea para presentes,
j6iu, rel6gios, violôea, troféus,

medalhai e artigo. de prataria eatão ga

RELOJOARIA AVENIDA

N. MueduII. _ GetOo V....

Tubos Santa Helena' Ltda.
Tubos de PCV (eIetrodutos), Tubos de Concreto,

Tubos de Polietileno (mangueira preta).
Fábr1cc.:: Rua Jolnvllle, 1016 _ FOlie 72·1101
EscrltóÍ1o: Rua CeI. Procópio Gomes, 99

F��e 72·0066 _ Jaraguá do Sul _ Sç

er: -_

HOVIAÇÁO CA�ARINHO LT�'��\
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� MaI. Deodoro, 98'1'_ Fone 72-1422

Onopedia e 'raumalologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

.. ,

Urgências _ consultas ., ortopedia in�a�.
til e adulto. Membro titular da Soe. Brasíleí
ra de Ortopedià e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

EDITAL
�----

AUREA MüLLER GRUBBA. Tabeliã e Oficial de

Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz sabex: a todos quanto este edital virem

que se acham neste Cartório para protesto os :

titules contra:

ARCIONI CORDE'IRO DE CRISTO - Rua Do"

míngos da Nova, sln - NESTA - E1ß.rRON.
TV SOM KOLS LTDA - Rua CeI. Proc. Go

mes. 1367 - NESTA - IND. METAL. FIO
FORTE LTDA l- Av. Mal. Deodoro, 1479 -

NESTA - O M PUBLICIDADES LTDA - Rua

Procópio Gomes de Oliveira, 227 - NESTA -

PAULO MARCOLINO RODRIGUE;S - NESTA
- SEBASTIAO JUNKES .:_ NESTA.

E, como os dítos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida

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

IH/Jara,ttril:i·Sul, 02 de março de 1989.

AUREA M'UL.LÉRGRUBBA .Tabelíã e Oficial de
Protesto de Titulps•.

I'

9

-.-., Cobru---,,& Lagarios (Ferdlnande. Pis}te)

Comércio de veículos usados
Peças para veículos:

Compramos automóveis acidentados
Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 72·0874

Jaraguä do Sul ._ SC -

�===============f==========�� ,

__�

�Clrce4naria São Iosé

.'

Depois de . muita chuva e trovoa-
das, além de algum granizo que, di'
zem,' ainda vai cair, Salvíta e Pre- '

feitura voltaram às pazes e tínalmen
te vai ser construido um grande
Pavilhão de Exposições no Agrope'
cuärío, que virá, senão solucionar,
ao menos resolver em parta o

problema de local adequado para
realização de eventos de certo
porte, entre eles a Feira da Malha que
em suas duas, primeiras edições
mostrou

-

ser promoção vitoriesa,'· a·

pesar dos : problemas cansados pela
·falta de infraestrutura adequada, pa
ra maior comodidade (lo püblíco vi'
sítante � compradores,

.

O Agropecuário pre'cisava; mes
mo ser melhor aproveítado, peís até
então apenas o ," Pav!:1hão Arthur
Müller tinha utilização assídua. O
restaurante do Parque vivia às mos
cas, o qUe é de lamentar em vísta
dos vultosos recursos' públicos ali in
vestidos ,e que precisam ser aproo
veítados, a exemplo do que acon
tece com várias outras entidades, es'

pertívas, recreativas � culturais que
sempre receb�ram apoio da Prefei·
tura, em serviços prestados.

A melhor solução foi encontrada,
apesar da raívínha de uns ''Poucos
que não se contormam em terem per
dido os rendimentos polítícos que
extraiam como mandantes no Agro-
pecuário.

.

-

mercadoríast
pena.

Realmente seria

"Atualização em imposto de r��nda
.

I Estão abertas na Associação Comercia ,1 e

, -,.Ferro Velho Marechal
I'

DE ENGELMANN & elA. LTDA.· II
II

,

Porte IS e Janelas de Madeira
de .,. Prlmel:t1ssuoa Qualidade ;1

P
-

Faça.nos uma vísíta
,-

ersiQ:�c;l1 _. ,.José Emmendoerjer]aui4'ltCOb BU.í�k� i6 (ao. lado do Bradesco)
_ '\,' ou

.

, c;o_n_��,;.:-';'&l;.; lOS pelo
..Fo_n_e_:_7_2_·_02_4_'1 ,_......__•

,

,

uma I,

O Presidente George Busch está
com um abacaxi deste tamanho pa-,
ra descascar. Indicou o eX'senador
John Tower para o cargo de Secretä
rio da Defesa" mas a -indicação foi
vetada pela Comissão das Forças
Armadas do Senado americano. Mo..
tívo: Da ficha de Tower, no FBI, (o
SNI brasileiro) consta que o homem
é dado à bebida, e os ilustres mem
bros da Comissão entendem que não
é aconselhável entregar um cargo
que fiCa logo aba'ixo do Presídente
"na cadeia de comando militar (o
Pentágono), com poderes para ceman
dar unidades armadas COm annas

nucleares a um notório bebedor".
Gostaríamos de ler as apreciações da
VEJA que há pouco procurou rídí-
cularízar o SNI brasileiro, exibindo
dados da ficha do Ministro Jader
Barbalho, que a revista classifilcou de
ridícula, embora no rol das informa
ções contidas na ficha, haja coisas
muito maís cabeludas e graves, do os
"bebuns" do senher To.w�r. Óues-

, tão de cultura,' ..

Mais algumas milhares de '.

luminárias em ruas sem Huininação
é uma boa pedida. iMas que, tal
se os senhores da Prefeitura pen
sassem também um pouco em .pre"
servar a Ilumínação onde ela já
está implantada. Nas ciclovias, por
exemplo? Tem gente pedalando à
noite pelas ruas expondo·se aos ris
cus de acidentes, COm medo de a'"
dentrar a ciclovia dada a escuridão
total que reína em grandes trechos.
Não estamos puxando brasas para
nOSSa sardinha, mas a luminária nos
fundos de nossa casa está brilhando
,pela ausência de luz desde meados

- de dezembro. O jeito é acender a da
rc'lsidência.

Industrial de J\lraguá
do Sul, as inscrições pa-

, ra o curso "Atualização
em Imposto - de Renda
Pessoa Jurídica", que
será ministrado nos

dias 3 e 4 de abril,
das 8 às 12h e das 14
às l8h, com 16 horas
ole duração. O curso se

de 'Stina a profissionais
que' atuam .nos setores
cont'ábil, fiscal, finan
ceiro e de auditoria,
.......

. : : : . . . . . .

.

Os jornais i�for�ar�m 'qu� ajn.
da este ano. a cidade ganhllará a

sua primeira FM, o que ,é mui to bom
e mostra, inclusive, que há '. uma

preocupação constante e cres�enlte
pelo desenvolvimento

-

cultural em

Jaraguá do Sul. Mas agora sllrgiu
um ZUm zum de que uma grande or

ganização comercia" acaba i de
comprar o tradicional Cine Jaraguá,
e muita gente ,anda pelai com

.

as
barbas de molho. Será que vão trallS'
formar o cinema em maís um suo
permercado ou, qujçá, em depósito de

I:
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Cadastrar os imó-
veis tOmbados pelo
Patrimônio Histórico
e Artístico. Nacional,
ou os não tombados,
mas que possuem gran
de valor : hístôricocul
tural no contexto em

que estão inseridos, é
uma tarefa que a

SPHAN!próMemória vem

desenvolvendo há algum
tempo e qUe fOi incre
mentada em 1988, cl o

chamado Ano Nacípnal
do Inventário. O Boletim

SPHANipróMem.ória 44,
de novembro/dezembro
de 1988, editado pela
Fundação Nacional pró-

, Memória, traz ínte

ressanta balanço dos
principais centros his
tóricos que estão sendo
inventariados e no que
se refere a Santa CetD:
rína, diz:
"Em continuidade ao

trabalho iniciado em

1983, o inventário em

Santa Catarina
este nno tratou de

aprofundar os estudos

Poupança rende�
18,95'/. fevereiro

A. caderneta d� pou
pança rendeu em feve
reiro 18,95%, igual ao

rendimento proporciona
do pelo overnight. Con
siderando Jque a inflação
oficial do mês passa
do ficou em 3,6% ape
nas, a remuneração ofe
recída pela caderneta
de poupança sígnífícéu
um ganho real de nada
menos de 14,81%. Mas
apesar de muito superi
or à inflação, o índice
não foi' suficiente para I

repor a perda amarga-
.

da pelos poupadores' em
janeiro; quando o IPC
ficou. em 70,28% e a

poupança em 22,97%.
Essa diferença gerou
uma perda de 38,47%.

Portanto, mesmo com
o ganho real de feverei
ro ainda sobram 20,61 %

a serem reposto, prejuí
zo qus ainda pode ser

recuperado, caso em mar-

ço o rendimento do

overnight ,supere de
novo a inflação, e de
longe.

CORREIO DO POVO
Asstnaturae'

e

I Publicidades
Fone: 72-0091

junto abs imóveis 10-
cahzados nas regiões de

imigração alemã. O ob

jetivo do trabalho é de
tectar todos Os ímóveís
qus merecem ser alvo
de tombamento a nível
nacional e outros de re

cenhecído valer que
deverão ser protegidos
por legislações munici
pais.
"Com isso, a estima

tiva do responsável pe
lo Escritório Técnico da
'SPHAN/próMemória em

Florianópolis, Dalmo Vi
eira Filho, prevê cerca

de 5,0' casos merecedores
de tombamento nacio:
nal., num total de 500

.

edificações que integra"
ção o que foi denomina
do "Roteiros Nacionais
de Imigração, distribuí
dtas em cidades como

Joinville, Pomerode, Tim
M, S,ão Bento do Sul,

\Jarague do Sul, Gua
biruba e Benedito Novo.
A principal caracterís:
ca do patrimônio teuto
brasileiro é a paisagem,
onde as edificações, com
telhados' inclinados e

tijolos à mostra. inte-

gram-se harmoniosa-
mente ao ambiente
rural.

Segundo Dalmo, o tra

balho, realizado atra
vés de convênios com

Diálogo's
CASOS E CASAMENTOS

O que outrora era rotulado dé adultério,
escondendo um estigm\1 de culpa e embaraço,

agora é um "caso", uma p�lay�a que ��a bem,

convidativa, envolta em Illlsteno, fascínio e e

moção. Um relacionamênto e não um pecado.
O que outrora ficava pör detr�s dos bastidores�
um segredo bem guardado, esta agora nas ,ma�
chetes, é um, tema da TV, faz sucesso, e tao

comum como um resfriado. Os casamentos são

"abertos", os divórcios, "criativos". Esta filo

sofia dos "C\3.S0S" não é necessariamente a fa

vor da divisão familiar,' �á'S apresenta aos par
cetros insatisfeitos por alguín motivo. com seu

cônjuge, a oportunidade de buscar rora. alguns
momentos de êxtase e prazer.

O mandamento bíblico é claro: "Não a

dulterarás" e também "não cobiçarás" (Ex.
20:14, 17). José foi tentado pela esposa de pO
tiíar . Ele resistiu, porque preferiu agradar a

Deus do que ceder às suas IMixões e às fante
sias da mulher enlouqueci'dà (Gên. ;)9:1-23).
O amor e a fidelidade ordenadas por Deus

aos casais, trazem paz e Ielicidade , Mas a in

fidelidade trazem
.

remorso, culpa, vergonha,
sofrimento, lágrimas, ódio, vingança, suicídio e

homicídio, e muitas vezes a sep,ração e o di
vórcio. Davi passou pela axpetíêncía de um

"caso", cOm Bate-Seba. sofreu as consequências
amargas do seu pecado. Davi, porém, bus�ou
o perdão dos seus terríveis pet.ª,pos: "Peque�
centra o Senhor", disse ele, mas "o Senhor te

perdoou -o teu pecado", foi a mensagem do

profeta (II Sm 12: 13). Há perdão para seu "ca
so", amigo. Procure-o no sangue de Jesus.
Procure também acertar seti. casamento, recon

ciliar-se com sua esposa(o). Deixa os "casos"

para trás. Mas se você nunca passou por ca

sos, não os procure jamais, para 0 seu bem e

da sua esposa e dos filhos. (Hb 13:4).
.

(Elso Carlos
.. �a_dk_,_:�l...." _

ESCRITÓRIO DESPACHANTE ALANIR
Rua' Expedicionário Gumercindo da �Hva, 257

Jeraguä do Sul
.

Fone: 72·1575
,,; ..

Escritório Contábil' Barni
Of&ecemos serviços de contabilk\ade em geral
e. assessoria especial às miero e' pequenas em-

presas. ,

'

Rua Venândo d,�. Silva Porto. 365 -, If! andar
Fone: 12 ":. 1Att�..

'

as prefeituras locais;
deverá estar concluído
em .89. Paralelo ao in
ventáríe, o ET Florianó-
polís fez o levantamento
fotográfico de todos os

exemplares da arquite
tura religiosa nas cida -

des de São Francisco do

Sul e Laguna, ambas -de
origem, Iuso-brasíleíra.
São aproximadamente
200 edificações que,
analisadas em conjunto;
permitem uma visão de
evolução neste tipo e apo

quítetura através dos
tempos".

II

'Ch-alé
IMOBWÁRIA E

._

REPRESENTAÇOES LTDA.

Rua Reínoldo Rau 61 _ Foiles 12-1390 e 12�2321
IMÓVEIS A VENDA

CASAS: em alvenaria cl 150m2. terreno 400m2,
rua Padre l\'Itrandinha, px. Posto MarcolIa; em

alvenaria cl 100m2, terreno 450m2, rua João
Samt Tavares, px. Mansol (filial); em alvenaria
cl 125m2, terreno 364m2, px.. trevo de Schroe
der; em madeíra- 162m2, terreno 975:rn2, rua;
Feo. Hruschka, Jaraguá Esquerdo. TERRflNOS:
Área de 364m2, Jardim Flávio II; área de 390m2,
rua Victor Rosemberg (viaduto); área de
4.000m2, na Ilha da Figueb:ra; área de 2.230m2,
na Proc, Gomes, px, Famae; área central de
360m2, na Exp. Antonio Co Ferreira, cerca de I'

400m do Besc. APARTAMENTOS: Área. de
'

,114m2, Edit. Jaraguá; área 170m2, EdiL ,Jara- �:
guá; área 400m2. cobertura Edif. Jaraguä, á

rea 70m2, Edif. Honduras e área 112m2, EdiL
Bergamo.

I'

II

da

'A •. I�!���i�FO���'�!.&: R. Exp. Antonio C. Ferreira, nf! 6�
ENGETEC
V

VENDE:

I'

VENDE: casa mista com terreno de 2.900m2,
rua 25 de julho, valor NCz$ 15.000,00. Casa

mista (130m2, 3 qtos], rua Doubrawa 238, preço
NCz$ 12.000,00. Casa mista (160m2), nua Piçar
ras. Casa alvenaria, rua José Menegottí- Apar
temento em construção Condomínio Athenas

(Mal. Deodoro). Apto Edifício Miner 2 quartos,
100m2. Lotes rua José Emmendoerfer, preço.
NCz$ 6.500,00. Sítios em Nereu Ramos, NCz$
50 mil, com 176·000m2, casa em alvenaria e·'

outras. Area comercial na rua Joinville. 3,410
m2, casa em alvenaria e madeíra, valor NCz$
80.000,00. Três lotes rua José T. Ribeiro (I. d'a

figueira). preço NCz$ 10.000,00. Terreno 700m2,
.

px. Móveis Pradi,' preço NCz$ 5,000,00. Terreno
1.360m2, perto Weg com 63,60m de frente. pre-
ço NCz$ :)'5 mil. Em Blumenau, apartamento
novo, 130m2, px. FURB, preço 40 mil.

ALUGUEl: sala comercial, rua Venâncio
Silva Porto. 420m2, por NCz$ 300 mil.

�::::::::::::::::::::::::..:--::::::::::::��
sAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

Advogados
Direito Civil ... Criminal _ COmercial

Trabalhista ... Esportivo

Novo endereço _ 'Mi\l- Deodoro da Fonseca;
0., 91

_ Sala ]
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queda· de.· 615
-

mil de .Iitros eOl 88
indústrias, onde.

- há uma

série de benefícios ine
xistentes no setor primá
rio, a extensão rural vol
ta-se para a identifica
são das propriedades cl
vocação

à

produção lei
teira. A Acaresc, por
exemplo, tem procurado
realizar Um trabalho de
acompanhamento às pro
priedades, prestando as

sistência técnica e geren
cíemento contínuo, dan:

. do condições para que
a atividade se torne maís
eficiente.
Neste aspecto, o ex

tensíonísta Dejair Pe
reira observa que a pe
cuária leiteira precisa
ser melhor remunerada,
mas que- o produtor deve
ser maís eficiente. Atu
almente faz-se um tra
-oolho mais direto em cer

ca de cem propriedades
potencialmente produto
ras e nas demais Um tra
balho indireto, via en

foques
.

técnicos, meios
de comunicações e. uni
dades didáticas.
Existe no municlpio

um programa de incen
tivo a produção de leite,
da qual integram-se a

prefeitura, Acaresc e Ci
dasc, que já entregou 84
cabeças (3 machos e 81

fêmeas], sendo qUe as
primeiras novilhas dos
lote, iniciais já vem sen

do cobertas. Some-se a

ram eomerciaäzados ".

5.136,.986 litros por ".
1 . 065 produtores: em

1986, um total de .

5.540.974 e 1.149 pro
dutores, em média; em

1985, o volume entregue
atingiu 5.280.107 e 1.182
produtores e em 1984,
4.921. 805 litros pera u

ma média de - 1.158 for
necedores.

. ,O leite entregue a in
.

dústria representa algo
ein torno' de 65 por cen-

to da produção global
de Jaraguá do Sul. A
queda verificada no ano

passado é atribuída. em

parta a estiagem pro
longada, a formação do
leite-cota qUe foi baixa
no inverno e prejudicou
a entrega no verão,
quando a produção' a.u

menta e. também, pelo
alto custo da ração.· Pa
ra o técnico agropecuá
rio - extensíonísta de
gado leiteiro da Acaresc,
Dejair Pereira. a região
é industrializada e pro
voca o êXOdo rural. fa
zendo com qUe a atíví-

, dade seja abandonada,
pois exige mão-de-obra
constante. inclusive nos
sábados, domingos e' fe
riados, além de ser mal
remunerada, pelos inves
timentos que exige.
EXTENSÄO ATUA
Com a, crescente pro

, cura de empregos nas

Praduçál saireileiteira
'o volume .de leite ven

dido a indústria, em 88,
regtstreu 'fi maior queda
dos últimos catorze anos,

em Jaraguä do Sul. Da

dos da Acaresc. coleta
dos junto a usina (Gumz
Irmãos), revelam a co-

merciaüzação de ._.' .",.

4.521.798 litros no ano

passado, que' represen:
ta 4.800 litros ano por

. produtor, ou 13,33 li-
tros/dia, para: um uni
verso médio de 942 pro
dutores. Em 1987,_ fo.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul

DECRETO � '1,.838/89
'Aprova o loteamento Garcia

.,

O Prefeito Municipal de Jaraguá -do Sul, no
uso de suas atribuições e nos termos das leiS
Federal 6.766/79, de 19.12.79; Estadual 6.063/82,
de 24.05.82; e Municipais 515/75, de 52.11.75, e

614/76 e de 12.05.76,' " ..

DECRéTA:
_.

Art. ,19 Fica aprovado o. loteamento Garcia,
de Garcia Investimentos ImObiliáriOs Ltda.,
com , 54,086,77�2, parte do imóvel com área

. to,tal de .124.900,00m2 (MI 19.422), situado. pá
uma distância média de 26.25 m do lado. par
da .Rua 473 _:_ José Pícolli, Bairro Estrada, No
va, nesta Munícípío, conrorme plantas e doeu:

. mentação anexas' ao Processo PMJS 5.665/88.
. Art. 29 -: O loteamento é. composto de 1

lote destinado ao uso público. especial (n? 70),
com 2.841,40m2; 73 lotes comercíalízáveís (do
71 ao 74), compreendendo 39.8�0.45m2; e 4

vias de circulação, compreendendo enltre lei
tos carroçáveis e passeios 11.418,92in2.

§'19 - A Rua A passa a receber � n? 692;
a B, o 693; a C, o. 694; e a D, o. 695·

.

§
.

']fl - Todos os
.

lotes,v Indistintamente,
possuem suas linhas limítrofes que extremam
com vias públicas oficiais coincidentes com o

alínhamento predial.
Art. ':,'9 - O acesso. ao loteamento se dará

.atrevés de uma víaíxa de terras contendo
367,50m2, parte do imóvel com área total de
80.447.00m2 (MI 1.193), pertencente a Volnei
Torres, faixa esta interligando a Rua 473
José Pieolle à Rua 692, como trecho compo
nente e contíguo desta última, textualmente
doada à Municipalidade e a integrar formal
mente o Patrimônio Público. Municipal, na ca

tegoría de . bem de uso comum do povo.
Art, 49 - O regístro do loteamento em

pauta em cartório. competente deverá ser efe
tuado no prazo de 180 dias, sob pena de cadu
cidade a aprovação.

§ úníco - Após o referido registro, 'fi em

presa deverá providenciar a atualização cadas-
tral do ímöveí junto. ao antigo INCRA,. nos

. termos do ítem 2 da Instrução 17-B , desse
órgão,

Art. S9 - Este Decreto entrtrá em vigor na

data' de sua publicação, revogadas es disposi
ções em contrário.
Jaraguä do Sul (sq, 17 de fevereiro de 1989.

IVO KONELL
Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN

SeGl'etário de Admmtstração e Finanças
,

OSMAR GUNTHER
I �$Íç : ,:tário de Planejamento

j ."_', '. "

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA' MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

D E C :g: E 'T O NI! 1.839/89
.

Altera composição do COMDEMA.
O PREI1EITO MUI\iICIPAL DE JARAGUA DO SUL. no uso de

suas atribuições e nos termos do art, 29 da Lei Municipal N'I? 1,256/89,
de 13.02.8�\,

D. E C R E T A:
. Art. 19 � A composição do COMDEMA - Conselho Municipal

de Defesa doMeio Ambiente, a que se refere o art.· 59 .do Decreto Mu

nícípar N'� 1.310/86, de 02.04.86, fica acrescida de 01 (hum) represen
tanta da: Secretaria Municipal de Educação e 01 {hum] das escolas
particulares de. ensino oficial.

Art. 29 - Fica substituída a Secretaria Municipal de Bem-Estar
Social pela Secretaria Municipal de Sjlúde.

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 'publica
ção, revogadas as disposições em contrário,

Jaraguä do SuJ!, 20 de fevereiro de 1989.
IVO KONELL
PREFEITO MUNICIPAL

,ANTENOR GALVAN
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÄO E FINANÇAS

este programa, '3. anun

ciada íormaçuo da patru
lha agrícola mecanizada
e a aquisição, pela prefei:
tura de uma ensiladeira,
para o corte da forra
gem para o. ínverno ,

Este incentivo, soma

do ao q/ a própria Gumz
Irmãos e outros profissio
nais ligados a pecuária
está resultando, de for-

.

ma gradativa, na me
lhoria do rebanho,

« De_tsche
Ecke »

LEflWORT: W I R
SCHREIBEN EIN WE
NIG IN DEUTSCH. DA·
MIT DIE ERERBTE Mur.
TJi;RSPRACHE NICHif
IN VERGESSENHEIT'
GERAET!"
- - - Die.Redaktton

LUSTIGE ECKE
Ein Bauer kam in die
Crossstadt zur Zeit als
die Frauen die langen
Schlepproecke trugen
und trat ohne zu wollen
auf einen. Die Frau
drehte sich um· und als
sie sah, dass es ein Bau
er war, sagte sie zu ihm:
"Sie Ochse". Dermann.
sagte: Entschuldigen Sie,
Fräulein, 'ich' ,'wusste
nicht. dass die KÜhe 'in
der Stadt so lange
Schwänze haben".

I

��
., ........ _ ........ '-4��"
-: '.., -

-
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'1IIIrie Paraguial' Curso de Analistas de Sistemas
Paróquia São Sebastião
MENSAGEM: No E

vangelho deste domingo,
Jesus continua convidan
do o povo à conversão.
É preciso abandonar o

espírito do fariseu, pro
põê o Evangelho e assu

mir o espírito cristão.

A parábola do filho pró
digo narra uma grande
verdade sobre Deus: E'

le é o Pai Misericordio
so que acolhe o filho, an
tes mesmo q/ este lhe pe
ça perdão. Com esta

narração, Jesus nos ensi
na que' Deus está cons

tantemente disposto a

nos acolher. Neste pe
ríodo de quaresma,o Pai
Mísertcordíoso espera,
como na parábola, que
seus filhos encontrem
o caminho da justiça, \'1-

colhendo o� pobres, os

sem-terras, convidando
Os a participar da parti
lha dos bens e da jus
tiça no campo e .na ci
dade. Ser misericordio
so como Deus sígníííca
íazer a sua vontade, pro
movendo o bem por meio
de gestos concretos: na

solidariedade para com

os pobres e dando a vi
da pela justiça.

Coluna

Evangélica
CULTOS: No centro,

as 9h30, em português,
, cOm assembléia <Pa Paró
quia. CURSOS: Neste

sábado, dia 4, às 15 ho
ras. 1)e noivos nos dias
18 e 19 de março, ini-

"cíendo dia 18 às 17 ho
ras. Os cursos devem
ser realizados' antes de
cada ofício. ENCON
TRO DE IDOSOS: Inicia
no dia 08 de março, o

Encontro de Idosos, que
acontece a cada 15 dias,
na Comunidade Evangé
lica Luterana - Centro.

Sempre é bom recordar
os "velhos tempos" .

LEMA DA SEMANA:
Se o grão de trigo, c\3.in
do na terra, não morrer,

fica el� só; mas Se mor

rer, produz muito fruto.
João 12.24.

A Associação Comer
citaI e Indústrial e a Fun

dação Educacional Re

gional Jaraguaense vão
realizar, a partir do dia
3 de abril, o Curso de
Formação de Analistas
de Sistemas, cam dura

ção de cinco meses, sem

pre das 19 às 22h30
mino A fnícíatíva é da
Comissão de Treina
mento da ACIJS e são
coordenadores Jorge
Hermógenes de Souza e

Nilson Fachíní . Os pro
íessores dos módulos se

rão profissionais que a-

tuam no mercado de' já
raguá do Sul e segundo
Mauró Koch, objetiva
se fundamentalmente for
mar uma mão-de-obra
local em vista da carên
cia existente.

O curso será viabili
zado se houver uma cli
entela de vinte partici
pantes. As inscrições
estão abertas até o dia
17 de março, na Asso
ciação Comercial '(Fone
72-1044) e o curso vai
ser ministrado na FERJ.
A mensalidade fixada é
de NCz$ 150,00

Gaúchos . Catarinenses
Todos nós pudemos

ler a coluna do Correio
do Povo, onde por um

lapso de minha parte,
solicitei nosso, primeiro
encontro no Restaurente
do Hotel Itajara para o

dia 19-02-89 1(19/02)
mas pela euforia que
senti pela receptividade
que houve, enganei 'me
no mês. Deveria ser o

encontro dia 19-0:)'-89, ,

quando já não tem maís

férias e nossos filhos já
estão nas escolas conti

nuando os estudos. Nos
so encontro será na

Procópio Gomes, 859.
Realmente .fui ao

local e nra hora marcada,
depois del-me conta da

época errada para este
encontro. Primeiro o

descanso depois trabalho.
Muito certo este pense-
mento,

Logo qUe iniciei
meus contatos com os

gaú�hos, por intermédio
do JORNAL CORREIO
DO POVO, tive a gr\'1ta
satisfação de receber o

apoio do Sr. Pedro do

Hotel Itajara desta cida

de, bem ,como" do Sr.

Ubirajara Irigoyen da

WEG-Blumenau, gaúcho
de Porto Alegre, do Sr.

Sérgio de Souza, trabat

lha na segurança da

Kohlbach e natural de

Charqueadas. do - Sr.

Freimunda Leverenz COO.

lega da Artama, Sr.
Sérgio Adécío Henz, ge
rente d'd Casa três Coe
lhos de Itajaí, natural
de Três Passos, Sr. Otto
Breíer, Gerente da Trans
portadora Tresmaiense
de Joínvílle natural de
Horizontina. Farei con
tato diretamente cOm o

Sr, Ruben Arenhartd,
ecônomo do Clube Bae
pendi, natural de Laje
ado, onde, quem V0S

escreve, também é natu
ral.

A róda de chimarão
com erva de nossa terra
e o churrasco se íarêo

presentes neste noSSO

primeiro encontro. Será
feita em minha residên
cia, assim, acredito que
se sentiremos melhor.
'Solicito qua confirmem

.pelo telefdne: i 72-1355
72-1102, 72�1880, com

Raul. Será domingo, dia
19 de março ao meio dia.
Também o Diretor do
Jornal Correio do Povo,
Sr. Eugênio Victor
Schmöckel será convida-'
,do para participar deste

encontro que, tenho cer

teza estará nos presti
giando e dando força pe
ra que nosso empreendi
mento tenha absoluto
sucesso, também sempre
colocou o Jornal a dis

posi-ção para o que pre
cisássemos. -

Raul Hexsei

ABANDONO OE EMPREGO.

De conformidade com o artigo. 482
da CLT, Letra I, convidamos o Sr. Luis Carlos
da Veiga, Carteira Profissional 040872, Série
00012, a comparecer com urgência em nossa

empresa, após o que, em 72 horas, ficará carac

terizado o abandono de emprego.
ZANOTTI IND. COM. DE ELÁSTICOS LTDA.

Jaraguâ do Sul-SC

� -�-----

--------�----�

Ora. Scheila M. N. Henriques Anja
DOROLOGIA CUNICA

Tratamento de dores crônicas (dores
do "Cancer", lombalgias, enxaquecas ... l,
acupUDtura aplicada a dor.

Rua Cei. Procópio Gomes 285 -, Fone n - 2500
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Defendá o seu patrimônio centra sinistros pre- ,

ventado-se. Estamos as suas ordens!
r

Exlinbrás
ComérCio e recarga de extintores em geral

Rua Joinvílls n.? 2.176 - Fone 72-1826 ,

Jaraguá do Sul/SC.

Jasé Alberto Barbosa
DEFESAS ClVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua Jo,ão Marcatto n.? 13 _ 2.<? andar

sala 204 .: telefone: 72-1869

Jaraguá do Sul _ SC

FISIOMED
Fisioterapia e Reabili tação Médica Ltda.

,

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

, Econômica, Ipesc, Inamps e Acidente de Truba
lho
CORPO CÚNICO: Ora. Rifu _ Pisíoterapêuta.
Ora. Joice _ Fisíoterapêuta, Dr. Francisco
Médico Físíatra, ,

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen s/n9, anexo ao

Hospital São José - Fone 12-1877 - Jaraguá do
Sul-SC.

'e 72-2614

Velha e.l�ecer u�, carrt iovel, esportivo, exclusivo.
Escart L, Séri"e Espee'ial. Em exposição D.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o Universo da Filatel}a
é muito amplo, entre
tanto inicialmente, tem

se a idéia de que so'

mente o selo postel é

que faz a' mesma, prin
cipalmente quando es'

tamos começando no

colecíonamento. contu
do com o tempo. vamos

descobrindo o mundo
vasto que é a Filatelia.

portante do mundo li·.,
"vre".

..
. - .

Para o ex-soldado. aus
traliano, . Bruce Ruxton,
"comparecer aos fune
rais seria "o mesmo que
ir ao enterro do diabo".
Pois, é! Isto tudo em

nome dos que tem o des"
tino da Terra ,em suas
mãos.

. F' I t ·1 , E L I A
- - - --. . __ -_ .. -

Politica Internacional
-

I. lDorle ... de Hiruill

Veja. \igora,' um ítem
muito importante para
as nossas coleções:
Franquias mecânicas
As franquias mecá

nicas \(ess$ impressos
que 'as Agências 'de
Correios utilizam em

substítuição aos selos)
também são documentos
postais, POis servem pa-

Ira
porteamento de cor

respondência, além do
fato' de que muitas tra
zem inseridas na própria
máquina de franquear,
qUe as estampas, üâmu
las de' propaganda. Os
filatelistas, principal
mente aqueles dedica
dos à filatelia temática,
valorizam suas

.

coleções
ilustrando-as com: estas
franquias.

Roberto J�ão Eissler

máquinas, mediante pré'
vío acordo com OS

Correios, unindo a sua

praticidade com a di-

vulgação destas institui
ções; ííosndo a cargo
destas a coloção ou não
de flâmulas' de propa
ganda nas máquinas de

franquear. Essas máqui
nas são rigorosamente
controladas pelas· Ad

ministrações Post\iis.

A primeira . máquina
de franquia teria sido

posta em operação na

Nova Zelândia, em 1903.

Era muito acessível ao
.

público e funcionava cl
a colocação de uma

moeda. -

Foi retirada de
circulação pois os

usu-1ários com a fínalídade de
fraudar o Correio, usa

vam fichas, pedaços de'
nietet .em vez; de moeda.

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Quasta. de terras - aCidentes de transito - ID
ventários - cobranças e advocacia em geral.
Rua r�inoldô Rau, 86 - sala 4 Fone 12-2711

\

Sexta-feira (24.02.89),
deu-se o cerimonial do

sepultamento do Impe
rador do Japão, falecido
dia 01.01 .189, aos 87
anos.

A repercussão dos íune
rais, entre nós, não teve
maiores consequências,
visto que aqui o núme
ro de súditos ou -descen
dentes é inexpressivo.
Nosso país como inte

grante do Terceiro Mun'
do. pouco resolveria pro
nunciar-se sobre- o as-

sunto.
..

",
.,

Mas o Mundo está aten:
to aos fatos. Mesmo se

pultado com tOdas as

solenidades de esqueci
mento dos horrores da
última hecatombe, ainda
existe uma: tomada de
posição até em relação
a um·homem morto.
Dá o que pensar esse po
sicionamento de homens
que comandam' (;)S- des'
tinos do Planeta Terra.
Tratava-se de' participar
ou não dos funerais que,
por exemplo na Austrá
lia, foi questionado por
veteranos da guerra, que
exigiam o boicote da
cerimónia, sob o pre'
texto de qUe o monarca
japonês teria sido o maí
'or criminoso, que levou
cerca de 40 milhões de
chineses à morte nos a

nos antecedentes à Guer
ra Mundial e que, perto
dele, Hitler parecia .um

professo- comportado.
A organização até acres
centava que não envia
ria Ilores.. mas que se

fizessem, seriam folhas
venenosas,
George Bush, apesar do
ataque de Pearl Harbor,
não hesitou em aceitar
o convite, sob a alega
ção de que "se deve

.

olhar sempre para, fren
te, e não o que 'ficou pa
ra trás".'
Também pediram o boi
cote do convite aos fu
nerais

.

os veteranos da
guerra na GLã-Bretanha,
Austrália, Nova Zelân

día e Holanda.
China e Corréia do Sul,
vizinhos do Japão, envi
aram representações de
menor escalão, um re

flexo das amargas .' re

cordações d\:!. ocupação
japonesa de seus terrí
tóríos muitos anos an

tes do ataque, em .....

01.12.1941.
Sul-coreanos acham que
o Japão deveria reveren

ciar a morte de Hiroí:
to, enviando um pedido
tormal de desculpas pe
los 36 mIOS de ocupação
japonese, que terminou
COm o fim da guerra.
A Coréia do Norte não

tem relações diplomáti
cas com o Japão e qua
lificou de "ato. de trai'

ção" a decisão de Seul
de enviar o 1 Cl Minis'
troo
A União Soviética e o

Japão, tecnicamente' ain
da estão em guerra. pois
não assinaram até hoje o
tratado dé paz, e ainda
discutem a posse de 4
ilhas do arquipélago ja
ponês, tomado por Mos'

,

cou, em 1945. Assim
mesmo compareceu o vi

ce-presidente Anatoli
Lukyanov.
A Austrälia, não obstan
te as manifestações po
pulares, enviou o gover
nador-geral e o ministro
do Comércio, com as se

guintes ponderações: "Se
o momento nos faz re

cordar os tempos da

guerra. é preciso terem
em mente que o Japão
é o nosso maior pareei
ro comercial".
Um jornal britânico, lan
çou ti manchete "Não

esquecemos", condenan
do a decisão do Gover
no de enviar o príncipe
Phillip e- o ministro das
Relações Exteriores. O
ministro, ao se defender
disse que "embora não
seja possível apagar o

passado, a decís..ão foi
tomada tendo em vísta
'que o J'dpão é hoje um

membro democrático ím-

Podem ser recriminados
os pobres diabos (no bom
sentídol) do Terceiro. e

subdesenvolvido Mundo,
que resoívam ainda as
suas diferenças na base
da faca e da navalha?
Nosso' saudoso Alberto
Santos Dumont, d�silu
diu-se de ter inventado
o aéroplano, 'ao dizer:
"Nós, os fundadores da
locomoção aérea, no fim
do sétulo passado tínha
mos sonhado um futuro'
!?O caminho de glória pa
cífica para esta filha de
nossos desvelos".

M\lS, também, Walther
Waerry, tinha' sua defi
nição de paz: "Os defen
sores da paz, são sem:
prs capazes de mover à

guerra àqueles que não
. estejam de acordo com
eles" .

Pobre Mundo que orga
niza congressos, que

.

na
da mais são do que la
boratóríog em que, a di'
plomacia prepara a .ma
téria-prima das futuras
guerras.
Palavras proferidas por
um 'D .. Xiquote! Sem re
ferência a Hiroshima e

N'agazaki ...
Eugênio Victor Schmöc
kel - 03-89

Papelaria
Srafipel
Livros escolares,

técnicos, romances em

-geral, dicionários e

toda linha de materí
aI escolar. Rua Quin
tino Bocaíúva. 42 (ao
lado da Prefeitura),
Fones 12-0912, 12-0131.

Mais tarde, estas máqui
nas voltaram à circule
ção;"e em 1920, no con

gresso da UPU, em

Madrid, foi aceita para
postagem de correspon
dêncía internacionais

,

A franquia mecamca
Estas mensagens, ou

melhor - documentostem por objetivo fun:
dament I .

lif filatélicos, entrem nu-a simp 1 icar o 1 -

trabalho do Correio, e- m'a.. co eçao de s:los,
vitando.' uma perda de

.' abnndo n�vos honzon-.
t

.

- tes, especialmente paraempo na separaçao, co-
fil t I' t

"

lagem e 'anulação dos a 1 a e ia ematíca.

selos .. (Correspondência para
esta coluna: Av. Mal.'Firmas, organismos in- Deodoro, 165. 892�0 Jatérnacionais e institui- raguá do Sul SC)ções utilizam-se dessas

Novo telefone:

72-3154

••,lIliiIIERvliell'S.
Jaraguá do Sul
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CONFIRA A I-IIST()RIi\ ... Barlo de ltapocu

} •••HA 70 ANOS
- Em 1919, a Intendência era

exercida por Henrique Píazera, que
já vinha no desempenho desse cargo,
desde 1911, quando

-

substítuíu, o In
tendente Victor Rosenberg, e have:
ria de levá-lo até o ano de 1920.
Mestre Emílio da Silva, em seu JA

.

RAGUA DO SUL - n Livro _:_ Um
Capítulo na Povoação do Vale do
Itapotu, às págs, 213/215, faz refe
rência aOS atos qUE! culminaram com
a sua nomeação: "Na Superintendên
cía do sr , Oscar Schneider, Henrique
Piazera fOi designado para o cargo
de Intendente Distrital de Jàraguá, c/
o sr. Benjamin Stulzer. seu fraternal
amigo, na função de fiscal geral".
Benjamin Stulzer vinha a ser pro
genitor de Frei Aurélio Stulzer, au
tor do PRIMEIRO LIVRO DO JARA
GUA, ainda hoje vivendo no Con
vento da Penha, em Vitória-ES. "O
"Nono" Domeníco Piazera morava
na Encruzilhada, Capela della Ado
lorata, no Rio dos Cedros, vizinhan
do o "nono" Fíorenço Sattler, avô
materno" do nosso festejado historia-

.
dor. Henrique Píazera nasceu

.

na

mencionada Encruzilhada no día 7
de outubro de 1876, ano de fundação
de Jaraguä do Sul.
". HA 40 ANOS
...,.... Em 1949, no dia 24 de feve

reiro falecia \10S 66 anos, em sua re

sídêncía o sr. Leopoldo Augusto Ge
rent, pessoa de destaque na

-

socieda
de. Natural de S. Pedro de Alcênta-

. ra, residia por quase :)'0 anos na cí
dade , FOi prefeito municipal de Ja
raguá, eleito 'em 1935, tendo gover
nado com probidade até o. golpe de
10 de Novembro de 1937, quando foi
destituído do cargo pare o qual fora
eleito por 2/3 do eleitorado. Por
ocasião da morta era presidente do
PRP - Partido de Representação Po
pular. Willy Germano Gessner, Max
Thíeme Jr , e João Lúcio d-a Costa
teciam o necrológio.
'- A família Rubini reunia-se no

dia 2&02 na residência do seu che
fe Angelo Rubíní para comemorar
as bodas de ouro. Ele veio da Itália
com 14 anos, naturaliizando-se biasí
leiro e casou-se com lv.raria Satler,
natural de Encruzilhada, em 1899,
em Blumenau, fixando residência na
Barra do Rio Cerro e estabelecendo
se COm ferraria que ele naquela épo
ca, aos 71 anos, tocava com alguns
filhos, malhando o ferro .na bigorna.
Em 1908

c foi designado' Comissário
de Polícia pera o dístríto, no gover
no Felipe Schmidt, exercetndo outros
cargos pela ínteíresa do seu cará
ter.
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Lanznaster
Jóias, relógios, alianças I:'

presentes finos é com a nova

LANZNASTER
arechal Deodoro, 391 _ Jaragué do Sul.M
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'Pedras Trevo
PEDRAS PARA PISO, PISCINA
E REVESTIMENTO EM GERAL.

melhores pedras naturais para sua casa.

Pedras p/písos, piscinas, paredes e

revestimento em geral.
Ottokar Doerffel. 1.957 - Trevo BR-101

Fone 22-8956 - Joinville.

BA NA H.O N D A

CESSIONÁRIA HONDA DA kEGIÄO. CO
CIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.·

ENTRE NESTA HONDA DA MENEGOTfJ

OS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
a Adél1a FIscher, 239 (Rodovia BR.280)
Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

CORREIO 0.8 POVO
Fundação: 10 de Maio de 1919

CGC 84.436.591/0001-34
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel
Prof. DRT-SC n.? 729 e Dir. Empresa
lístíca n.? 20. Membro Efetivo do lnst,
rico e Geográfico de SC. Redator: Flávio
Brugnago DRT/SC n.? 214. Repórter:
ne A. S. Gonçalves - DRT/SC n.'! 219.
ção. Admínistraçãr, e Publicidade: Rua
Procépío Gomes de Oliveira n.? 290
Postal 19 - Telefone (0473) 72-0091 -

O - Jaraguá do Sul Santa Catarina.
esso nas oficinas da Organização Contábil

liA Comercial" S/C Uda.
'

era avulso NCz$ 0,20
ro atrasado NCz$ 0,30
atura semestral local ". �. NCz$ 3,00
ature anual local NCz$ 5,00
atura anual outras cidades '.. NCz$ 6,50
sentantes credenciados: Bruvê Veic. Co
cação (Fpolis), Tábula Veíc. Comunicação
aulo). Propa I Prop. Representações (P. A-

,

SSOCIADO A AD�ORI/SC' E ABRAtJORl
.

. r �

artigos assinados não refletem a" opinião'
manärío. As cartas devem ser! legí\i;eis
assinatura, nome,· endereço, telef�e E' i D�
éd de Identidade. A publicação r.depe�de
Itérío da redação,' que se reserva b dire�t() .

esumí-Ias e a matéria não publícadà não ,se-
I _! I

volvida.
'

;
"�

j,

Eugênio V. Schmöckel. Presidente da.
'Liga Jaraguaense de Desportos, le
vando Os atlétes ao Estádio do Amé
rica. O jogo: 19 tempo América
lxO - Final dos 90 minutos: Amé
rica 5xl - Prorrogação: Baependí
1xO. A Baependí, perdendo no tem
po normal, poupava-se para a pror
rogação. Daí o escore elástico de
ôx l. Depois? Bem, depois o Baepen
dí fez um gOI e desclassificou o A
mérica, em plena Joínville. O .Amé
rica jogava com Bosse, Nilton e Bé
co: Antonínho, Ibrahím e _Mário
Koerner: Cocada, Otacílio, Didi, E'u
elides e Alemão. O· BAEPENDI joga
va com Gaulke, Horst (autor do gol),
ITiãO) e Schünke: Taranto,. Ameri
cano e Zíco: Guido, Tião

. (Horst),
Janöt,

.

Hamilton e Turfbio. O· juiz
'era José Barbosa de Lima Netto e a

renda foi "record" com Cr$ 41.90'0,00.
Sair do campo? Quem diria! Depois.
de pancadaria houvs necessidade
da polícia proteger os atlétas ven

cedores e o árbitro. Para Jaraguá
foi a maior conquista!

". HÁ 20 ANOS
- Em 1969, o Mín. Mario An-

dreazza, dos Transportes autorizava
o DNER a contratar um empréstisme·

de 10 .mühões de dólares com o

"Hombres Bank Limited", de Lon-
dres, pare o financiamento das obras
de abertura e pavimentação astálti
ca da BR-101, trecho Fiorianôpolís
divisa Paraná-Sta, Catarina, estabe
lecendo prazo de carência, resgata e

juros anuais" O empréstimo, um

dos ';murtos que certamente ainda
hoje pagamos e que constituí a

dívida externa, permitia interligar o

norte e sul da BR.101, num percurso
de 468 quilômetros. Até o final do
Governo Costa e Silva, a chamada
Rodovia Prestes Maia est-aria total
território catarinense , Quando ao

mente implantada e asfaltada no

trecho CurítíbaJoínvílle, o DNER

pretendia entregar ao tráfego, em

1970, pois, essa. rodovia já contava
com 61 km dos seus 73 concluídos.

.... HÁ 10 ANOS·
-- Em 1979, o Prof. PaUlo Mo

rettí escrevia REZAR AINDA
SE CONJUGA ESTE VERBO? -, fa
zendo um chamemento do homem
vivendo no mundo de hoje sobre a

preservação dos ensinamento rece

bidos em ,criança e são de sua

. lavra os trechos que se seguem:
"Por maís sobrecarregados que este

jamos. por maís. pressa que tenha
mos" de nós DEUS

. pede o que pedi-
· ria qualquer patrão: qUe O trate
mos com considera:ção. Não é tão
dificil fazê-lo. E em fazendo-o esta-

·

mos rezando. Por· último, uma ver
dade: de nada �dianta lamentar
mos o não conhecimento de Deus, o

seu afastamento, a sua ausência, o

seu sílêncio. Lamentemos antes a

nossa
I ,{al�a de . diálogo com Deus,

- sobr�t�r �rque não é Deus que
nO::!;'i,����j. s�os nós que íaltamos
com :a�! .} c,;..�". .

� .• jh' hl't�""

HÁ 30 ANOS
- Em 1959, o comentarista es

portivo J. Andrade, leíarse Oetacílio
Pedro Ramos, comenta' Ta a jornada
inédita do C. A. Baeperadí alijando.
o poderoso América F.�C . ,

.

de Jein
ville do Campeonato Er jtadual. Mu
ríllo Azevedo, o Schul: 1: (Caranga] e

outros dirigentes 'do B'aependí ruma

vam à Joinville, aco'mpanhado do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Posto de Vendas MarcaDo
Chaeé�, bonés, ylselI'as, camlYs, shorts,

b�nnudas � cºrdas.
Em frente à fábrica, - Amplo estacionamento.•

Vivência Hosp'ltelar
.- IX -

Leio novamente 9. jor
nal Evangéli'co e a colu
na de Donval Fleck me

chama a atenção para
alguns tópicos: "Viver

preso ao passado e não

.t�r. esperança alguma
no futuro é ser um rio

que estagna e cujas
águas apodrecem por-
que lhes falta movimen
to que lhes dê vida, di
namismo e rumo ...

Quando a fé cristã
confessa que 'Jesus
Crísto ié o �enhor so

bre o passado, o presen
te e o futuro, ela .nos

oferece uma perspectiva
de sadio relacionamento
entre esses três momen

tos. .. A fé oferece a

possibilidade de olhar
mos para o nosso pas

_

sado como uma parte
de nós e que - com

Sua carga de fracassos e

vitórias - pode ser nós
aceito e integrado em nos

sa vida ...A 'fé 'mostra o

presente como o ponto
de encontro de todos
os tempos e como lu
gar onde estamos colo
cados para servir com

serenidade, sem ansie
dade. .. A fé transforma
o futuro num porto se

guro para o qual somos'
- conduzidos par al-
guém que nos segura,
firmemente, p e I a

mão" ; .. A garantia de
nossa ESPERANÇA não
somos nós mesmos, não
está em nosso próprio
esforço. A garantia da
nossa ESPERANÇA é o

próprio Senhor, Só Ele
_

é capaz de trenstormar
nossa vida num rio em

que passado, presente e
futuro existem em har
rnonía e equilíbrio: don
de vim, quem sou, pare,
onde vou" ...
Numa tarde recebo uma
visita inesperada.

'

Era
o Ildefonso Neves que
entra pelo 813, trazendo
alguma leitura e frutas
pará o restlfthelecimento,
Conversámos por mais
de duas horas. Ildefonso
é natural de Paranaguã:
PR e o pai era grãfico,
que veio tentar a vida,
em Curitiba, morando

o (IM) PACIENTE DO 813
por muitos anos numa

das ruas paralelas da
João Negrão que a me
mória _engoliu. Creio

que é a Conselheiro Lau
rindo.
Antes morara na Candi
da. de Abreu, qu.\:lse no

começo, pertínho da an

tiga Escola Alemã, de

pois Colégio Progresso,
onde juntos fizemos cl
tantos outros o Curso

Propedêutico (noturno)
na Praça 19' de Dezem
bro, onde hoje existe o

homem nu, de granito
bem talhado, entre a

Rua Riachuelo e o Pas
seio Público; até

-

com

pletarmos o 2.9 ano do
Contador, dirigido pelo
Prof. Fernando Augus
to Moreira. Lembro
o tempo daquela via lar

ga que era a Candida
de Abreu que hoje con

duz ao Centro Cívico,
muito mal conservada.
os bondínhos elétricos
passando pela João Gual
berto para 'alcançar o

Juveve e m a: i: s

adiante Q Bacachery até
parar no Campo da A

viação. Oude está hoje
o Centro Cívico (e o

Ildefonso mora ali, per
to) era um banhadão,
conhecido como Campo
do Pareuá, onde mora

va meu tio Paulo Zet
tel, q/ em tem:po de chu-"
va nem era bom aventu
rar. HOje' está aquela be
leza, cl constru ções q/ a
brigam O)S órgãos' governa-
mentais; ínícíadas ao

tempo de Afonso Ca-

margo:,�
l\fus 'em 1937, quando
nos conhecemos, ps tem

pos eram bicudos. O di
nheírn era contadínho, As
roupas, de algodão es

tampado (ainda não e

xistiam . as c(),reS firmes},
obrigavam aos' seus usu
á fios a muitos cuidados,
sentando nos bancos,
sem dobrar. as pernas
que deixava a calça ein
barr.igar e a primeira 11\1-
vada deixava-a toda
desootada . Por isso, to
do,' cuidado era pouco.
E como pobre não tinha
aonde ir, contentuv's-se

Com longas caminhadas
pelo Passeio Público,
pra gastar o tempo. José
Castilho Pinto, 0- nosso

famoso JOCAPI que
sempre colabora no

"maís antigo", também
é dl\1quele tempo (vide
Flashes da Cidade
XXIV), Depois, em 41,
o curso comercial pas
sou' para a Academia' de
Comércio anexa à Fa
culdadé de Direito do
Paraná, onde nos forma
mos em 1942. Anos de
pois, em 1947, concluí
mos o curso de econo:

mia pela faculdade de
Admínistração e Finan
ças do Paraná.' Ildefon
so trabalhava na Meta
lúrgica Schinzel, na Ba
rão

.

do Rio Branco e eu

trabalhava da Casa Ju
lius Hoffmann. na Pra
ça da Ordem. Depois o

grupo se espalhou, cada
um procurando o seu

cantinho. Foi nesse tem
po que conheci Da. Te
reza Dutra Neves, mãe
de Ildefonso. Senhora
de extraordínârias vir
tudes, sempre andava cl
a casa cheia de gente,
mas jamais ouví dela
qualquer queixa. E to
do mundo procurava
sentar-se na cozinha on

de a dona da casa exer
cia as suas atividades e

a algazarra mais reni
tente não ta perturbava,
Pelo menos fingia que
gostava, a boa Senho'
ra!
Pois, esta senhora muito
querida morreu no mês
de outubro, quando já
me preparava para a ci

rurgia, beirando os 90,
Um telefonema casual
entre a Brunhilde e a A
nita, esposa de Ildefon ..

so, nos fornece a triste
ocorrência, que' nos dei
xou deveras pesaroso o

'sabermos somente ago�
I\1.

Ildefonso herdou muito
da paciência da querida
mãe e com ele comen

tamos os bons momen-

, tos vividos em sua com

panhia. Que DEUS a

tenha em bom ,lugar!
(Continua)

,
'

IITERIMOYEIS
Intermediária'· de
Imóveis Lida.'

R. JGão Piccoli, 10'4 - fone 72-2117. - Jaraguádo Sul
_ CRECI 643-J.

.

..._ IMÓVEIS A VENDA -

1 casa em alvénarta, 140m2, px. da E'tsul

1 casa em alvenaria, 95m2, no Rio Molha,

.1 'casa de alvenaria, 170m2, rua José Stulzer

·1. casa mista cl 15x28m, após Portal Jaraguá

1 terreno com 450m2, na Ilha da Figueira

LANÇAMENTOS DA SEMANA ..:,
,

Rambo III - (Aventura)
Tran ..;_ Uma Odisséia Eletrônica - (Fíccão}
Mary Poppíns -:- Infantíl/Musícal de Disney
Alo Amigos - Desenho de Disney
Baailes de Carnaval de 1989 - (Documen
tário)
Koyaanísqats - (Drama)
O Milagre Veio do Espaço - (Ficção)
Incidente em Madri - (Aventura)
Sinistra Passagem para o Haway - (Poli
cial)
Enigma - (Suspense)
Par�}amas (10 Sucesso (Show-MUSical)
EsplOes da Pesada - (Comédia)

OPPU'S VIDEO,
,pIRATARIA

VIDEOMÀNIA SEM

7fFOTOPIAz�RR
_-O_.<

Av") Mal. Deodoro, 252
Fone 72-0261
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Jaraguá, vindo de Con
córdia,

-

No judô, o ju-._
doca 'Luiz. Henríque
rvvelk,\ de Ca:äoinh��, é
a nova aquisição para o
selecionado treínãdö pe"
lo professor Sílvio Acá
cio Borges,

,.J'ARAJ_,-_-""'(;iii:tJiiÁili',.00.-·1íii-S.tJLíii-_-_.-SEM_-_AN_'_Ä_-iiiíD_E_04_-'_'A.'..tO..' _D_B_M_ARÇOiij'_...iiiíDE..
·

...1.989_._'''-.'.•.•....•.
e'

•.•CiíOiiR.R.E.IO_OOIli'.MWO.,ii'_..._---p_A:.mNA:-.__'11-::

Esperte, a.ader define contratacies e 'as .odalldades para os IISC
.Q Chefe da Divisão

Municipal de Esportes,
Raut-Rodrigues, entre

gou. offcío à Coordenado
daria de Desportos
(COD), na quarta-feira,
em Florianópolis" ratífí
oando o' pedido de Ja-

raguá do Sul para o

sediamento dos Jogos
Regionais· Leste/Norte;
última oportunidade de
classificação das moda
lidades para os Jogos
Abertos de Santa Oatarí
na. Os Regionais acon-

Rodrigues é o interventor' da LJF

I

Jaraguá sedia Estadual de. Judô

.

o desportista Raul
VAldir Rodrigues, com

larga vivência no es ..

porte . amador e profis
sional em Jaraguä do
Sul, foi' empossado na

terçafeíra, dia 28, co

rno interventor da Liga
Jaraguaense de Futebol.
Após o episódio que o

riginou no canoelemen
to da

.
assembléia marca

da para dia 20 passado,
por descumprimento de

exigências estatutá
rias, a Federação Cata-,
rinense de Futebol de
termínou. � intervenção
pOl' . um 'período de ses

senta, dias.
Raul Rodrigues deseja

levantar a intervenção

A Federação Catarí
nense de judô, com o a-

paio da Kohlbach. Divi
.são

..

Municipal de Es-I
portes e Clube Atlé
tico Baependi, realiza
hoje e amanhã (04 e 05)
em Jaraguá do. Sul, o

Campeonato Catarinen
se Juvenil de Judô, eli
min�tório para o Cam
pê.o)1ato Brasileiro da
catég'c;n1a, marcado pa
ra o dia 9 de abril, em

Portei Alegre. � . aguar-·
dadá a particip\:l.ção de
aproximadamente 12Q
judocas de Joinville,
Balneário Camb([)riú, FIo'
rianópolis, Concórdia,

antes do prazo, se possí
vel, cumpridas as deter-

. minações,' como a alte
ração dos estatutos da
Liga, para dentro ' das
novas exigências do .

CND, entre situações
legais. Isto porque
a entidade tem Um ca

lendário definido e

quer-se prejudicá-lo
.

o

mínimo possível.

Como interventor,
,

Raul participou na quin
ta-feira, día 2, da assem

bléia que elegeu o novo

presidente da Federa
ção Catarinense de Fu
tebol, onde concorriam
Delfim de Pádua Peixo
to e Waldir Fedrizzí.

Videira, Brusque e .Im
bituba, além dos Iocaís-

A.programação prevê
para sábado (hoje)

.

às
8h exame de graduação
pera faixa preta, 14h e

congresso técnico, 16h
pesagem dos atletas ' e

às 20h, início do cam

peorrato juvenil "A"
(15 a 17 anos). No do
mihgo, . às 8h, .

pesagem
dos judocas e a partir
das 9h30, início do cam

peonato juvenil "B"
(13 a 14 anos). A coor

denação é do professor
Sílvio Acácio Borges,
técnico da equipe jara
guaehse.

tecerão no mês de agos'
to e a príncípío o' muni
cípio de Jaragué do Sul
dev-e registrar dez mo

dalidades, a saber: atle
tismo masculino/ femini
no, volibol femíníno, bo
cha, xadrez, ginástica
artística femínínna, bo
lão masculino/ feminino,
judô e futebol, de salão.
Elas ainda não estão con-

firmadas, tanto' podendo

Nelo dirill
Lig·a ··de

a

Futsal
A Li� Jaraguaensa de

Futebol de Salão, em as

sembléia realizada no J

dia 23, na Arweg, elegeu'
Nélson Sjöberg [Nelo],
para à presidência. Nos
demals cargos estão
Sérgio Luiz da Silva co

mo vice-presidente, di
retor administrative
Clóvis- 'koch, diretor ..

técnico Hercílio Men
donça da Rosa, diretor
finar,tceir.o (Sdson EWaid
e di-retor de árbitros Raí
mar Radusnz. No con

selho fiscal estão Ríva
dávía Rassele, Sérgio
Kuchenbecker e Wílmar
Balsanellí,

A entidade deseja fi
liar .

novos associados.
dentre os quais alguI1,9
narticipantes da Cana
Urbanítos, que realizou
ontem, sexta-feira; a

terceira rodada, entre
Rreithaupt x Bangu e

Rei dos Botões x Arwe!:!.
No dia 7,' terça-feira. na

AABB. ioparão às 19h4S
AABB x Malwee e às
20h4S-Urbano x Lulimar:
cHa 10, no Ginásio Artur
Müller. às 19h45-Arweg
x AABB I> às 20h4Smin'
Bangu x Malwee.

Valibol feminino lern .allelas·' conlraladas e téc'nicD
O professor Jean Leut

precht foi confirmado
para o cargo de técnico
da equipe feminina de
voIibol da Kohlbach/Di'
visão Municipal, de

Esport�s e� consequen
temente, do selecionado
"jaraguaense. Jean já ini
.. ciou o seu trabalho e a
.

Runciou a contratação
."

de atletas, como a So-

lange (de Tlã.ió), Susi e
.

Geane (da Artex) 'e

outras duas de Chapecó,
que chegam nest� do-

. mingo. Da equipe vice"

campeã dos Jogos Aber
tos de Santa Catarina,
em 88, devem permane�'

,..
-

cyr 'a' Nádia e a Jenifer
e do infanto-juvenil, vão
subir à equipe princi·
paI a Andréia Bini, Geor
gete e Sara. Além delas
tem outra jogadora em

teste.

Segundo o técnico do
volibol ,feminino, com

estas atletas e eventual
mente "algum reforço que
passa vir ,as perspecti-
'vas de se realizar um

bom trabalho são muito
amplas, "'quem sabe bri

gar cOm a própria Hec

ring, ap'esal' do séu re

conhecido pod�rlo , 'I
téc-

nico"; ·d_iRse. ,
..

' ,

REUNJAO, DA ·�E.F

I
. Todas as' AsSOcllã.·t

ções de p'rofessores de
Educação Física de Santa
c:atarina irão reunir-se
em Jaraguá' do Sul, a

partir das 9 horas do
dia 11 de marÇo, nas

dependênci"as do. audi
tório do Centro Empre
sarial. Um dos princi
pais assuntos da }Dauta
está a organização do
Congresso Brasileiro das

Associações de Profes
sores de Educação FísiCa,
marcad'd para Blume
nau, neste ano. A APEF
dê Jaraguá do 'Su.l é
dirigida. pelo Jean Leut

precht.
.

ser acrescida neva moda
lidade, como elímínada.:
Para as .dísputas . dos

.

Jogos Mícrorregíonaís, o.

município deverá compe-
.

tir na bocha e no fute
bol de salão, cujos téc

nícos foram definidos
no .decorrer desta sema

na. No futebol de sa-

, Ião, Waldir Bordin era·

noms cotado, que aca

bou declinando do con

vite da DME, que dese
ja uma ampla rsformula
Iação da equipe formada a

grande parte por jovens
com pleno potencial de
se destacarem até os ro

gOs Abertos, caso clas
sificada' nos Jogos Mi
crorregíonaís e Jogos
Regionais.

Na área do atletismo,
Waldir Giese continuará
-no comando, exclusiva
mente como técnico. A-
demir Roesller voltou

.

e acertou com lã.
.

DMH,
para defender o muni-
cípio que o projetou
estadualmente. Além
disso, trabalhará com a

escolínha, no C. A. Bae
pendi. Outra boa aqui
sição é do arremessador
Olavo JOSé Reale, que
deve fixar residência em

. ROS abre - 'roféu
de -Futebol Suiço

A RBS-TV/Diário
Catarinense iniciam. na
tarde deste sábado,' 4
de março. o ,I Troféu
RBS de Futebol' Suíço,
envolvendo equipes de
Jaraguá do Sul, Corupâ,
Schroeder, Masserandu
ba e. Guaramírím. .os
jogos se realizarão .nos
säbados à tarde ê domín:

. gas . pela manhã, no

Estádio
.

Max. WÜhelm.
. próprio dó Clube A�Jé
tico Baependí, A, orga:
nízação é da , Sucursal
de Iaragué do. Sul Ei! de
acordo com ,o. gererite
Mário Sérgio "Dêgo"
Peixer, a. RBS-Ty: e o
Diiirio Catarinense" da
rão ampla cobertura ao

evento esportivo.

[T®PICOSJ
· De 23 ta 25 de março, a AABB de Jaraguá' do

Sul irá participar da 20a. Jornada Esportiva Cata
rínesa de AABBs '(JECA), disputando as. modalída:
des de futebol suíço, futebol de salão, tênis .' de
mesa masculino, trucO, dominÓ, general, xadrez
e Corrida rústica. Em 88, a JECA foi em Jaraguá.

· A ' 3a. 'Competição de Caiaques, Canoas e Bar
t-eiras está confirmada para o dia 2 de abril. 'No
entanto, 'ha,verá said,as s'imultâneas de Corupá (só
caiaques) e Ne.reu Ramos (canoa� e bateiras)" às
8h30 mino para pGssibUitar. qUe a chegada dos com

petidores ocorram· praticamente nO mesmo horário.
· O selecionado

.

masculino de bolão, quarto
colocado nos JASe/88, em Joaçaba, participará noS
dias 11 e 18 de m'arço, do Torneio 'Festa de Instala
ç,ão do Município de IndaiaL qUe reúne todos OS
anos aS' seis melhores seleções dos Jogos Abertos
anteriores. No ano passado, Jaraguá foi vice-cam
peao.

· O Clube Atlético Baependi participa neste fi·
naI·de-semana, em JOinv�lle, do 11'� Torneio de Bo
lão Cidade de Joinville, na S<'Iciedade Alvorada. O
'evento bolomstico marca: o aniversário da Manches·
ter Catarinense.

'

.0 Baelpendi esteve representado em Ib.jaí, pelo
s'eu professhr de' tênis, da Copa Federação, disputa-,
da de 23 a' 25 de: fevereiro .

· A prófessora ,Maria Elisabeth Bo'rba, iniciou,
no Agropf�cuár1o� aulas de ginástica artistica femini' .

na.. Inscric;ões ab��rtas no local. .

- Continuam aq,eitas, até 0 dia 17 de março, na

DME" as i:nscriçõe!; pat"d! o 1: Campeonato Ihterba�rros
de Futebol ,�e Sa1iãp,; ln ,i:�.,

.

.Na s(ee11ll4a·�el�a, cria 6 de março, serão elei·
tos os 'iDt'�gr:antes � do nOMQ, J:'onselho, Desporti�ó; Se·
81ano, 'a parU.r das .J9h�jOtD:ln. '.

'.
'
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'Is' 'Idotaeies de" <Flávio 'José' Rede de<" ;Colbali aI: Ci'lcer "einicia· obrás ,da' 'sede
....... O vereador Marino Lenzi assume no día

-6: a vaga d�' Alvaro Rosá na Câmara, qiie àgora 'é'
o s�cretário de Agropecuária. GUIdo Bruch, que ce-

deria a vaga, para
.

Gustavo Mathedi permanece. I

Por razão simples. Queria de Mathedi a metade dos
.

vencimentos, no que o' suplente não concordou e

está espinafrando. Álvaro. Rosá foi maís bonzinho.
Só cobra 30 por cento de Marine. Belezaí ,

'

· . O PSDB não brinca em serviço. Criado em '

principios de feve�eiro, já marcou assembléia para
o· dia 19 de março, no EdiflclQ Cristo-Rei, para dis'
cussão e aprovação do manifesto, programa e esta
tuto, eleição dos 21 membros do Diretório Muníeí

paI e,' também, eleição dos delegados à convenção
regional e da Execufivla. Voam' râpído os tucanos
buscando o espaço politico.

· . A rapaziada da JPMDB, reunida sábado
em Jaraguá do Sul, gastou o tempo na discussão e

eleição do secretário da Casa Civil pára Assuntos
da Juventude, em disputa renhida pela "boquinha",
entre Amarildo dos Passos (JoinviUe) e José Braz

(Biguaçu). o meís importante, que seria a convenção
nacional do PMDB e campanha de alistamento de
eleitores menores, foi esquecida.

No encontro, o ex-prefeito Durval Vasel
criticou o partido pela falta de reconhecimento pe
la vitória' obtida pelo PMDB, principalmente em Ja"

'raguá e Guaramirim. Ele acha qUe 10 "partido da
Ilha" não valorizou o trabalho, alegando que a re

gião merecia ter um representante DO primeiro es

calão, umas os cargos estão ocupedes por oportunis
tas", disse.

Na sua ácida critica, Durval citou "aque:
le baixinho que está lá", o que se deduz ser o se

cretãrío Saulo Vieira, da Casa Civil. Vasel é hoje
presidente da Codesc, mas seu sonho era uma 'Se
cretaria de Estado. Mas com a sua posição, noticia'
da pela imprensa est,adual, corâ destaque, pode laca

bar sobrando para ele, que faz parte do sistema e

acabou criticando o próprio.
Apesar da boa vontade, da abertura e dos

novos ventos que sopram, há quem questione sobre

a rapidez' na tomada de algumas decísões de obras

importantes para a cidade. O que se quer é que se

projete em termos de futuro, tanto' em relação ao

fluxo do trânsito, quanto a própria descentralízaçãe,
necessária, pelo crescimento da cidade. O momento

exíge reflexões.
Cerca de 10,5 por cento do IÇM arreca

dado está retornando ao munícípío, Segundo cál
culos da administraç;ão municipal, este percentual
deve elevar-se para 18%, aproximadamente, com as

novas normas tributárias da Constituição, segundo
cálculos do governo municipal, que deve arrecadar,
no primeiro mês de vigência do IVV, algo em tor

no de NCz$ 10 mil.
· Após várias rodadas de negecíações.vque se

arrastaram por mais de dois meses, as classes patro
nal e profissional dos metalúrgicos ,de Jaraguá do

Sul chegaram a um acordo na quínta-teírat Os ajus
tes chegaram a termos e o cachimbo da paz aceso.

Assím é meíhort,
Os vestuaristas de Jaraguá do Sul, atra

vés de negociação, conseguiram obter um reajuste
de 18,23%, a partir de 1.9 de março, somando os

10 por cento de antecipação e os resíduos sornados
'e que seriam pagos em três parcelas. Agradou a ca

tegoria.
Causou boa repercussão o programa do

:partido Uberal transmitido quarta-feira à noite, em

rede de l'ádio e televisão. Objetivo, bem produzido
,e com boas colocações, somou'muttos dividendos à

própria agremiação em Jaraguá.

CÀil'SASSB
Energia com gosto de;café.

�",.. .

No terreno, obtido
por doação da Prefei
tura, foi iniciada a

construção, cujo proje:
to arquitetônico é de
Otaviano Pamplona,
projeto estrutural de
Luciene Gösch, ambos
doados e o estaques
mento foi executado pela
,H. Wolf Construtora e

Incorporadora, que con

cedeu - abatimento no

preço final, com a brita
doada pela Pedreira
Rio Branco e a areia,
pela Prefeitura.
Para a fase de constru:

ç;ão das fundações, .

que

já se iniciou, a Rede 'já
, tem o ferro e a laje ad
quiridas, a caixaria do
ada pela Estofados Man
nes e a Kohlbach for
necerá todo o concreto
a ser empregado na

obra. Als voluntárias
da Rede estão agrade
cendo: o apoio já recebi'
do e oportunamente vi-

.ferece Açãl cI.tra IS
,cursos

A Rede' Feminina de
de Combate ao Câncer
de ,Jàraguá do, Sul reini '

cíou as obras de constru
ç,ãq da sua sede, na rua

Coronel Procópío Gomes,
qUe abrigará, em seus

450m2, dois consultórios
médicos, salas de entre-

,
, I

vísta, espera, recepção,
reumoes, secretaria,
quarto de apoio e outras
dependências. A sede é
uma necessidade I

em

vísta do aumento da

procura de senhoras no

ambulatório para exa:

mes, assim como pelo
já .cnado CLube da
Mastec, que reúne as

mulheres que sofreram
cirurgia para extirpação
de câncer no seio e que
tem sede provisória na
AABB. O ambulatório
recebeu em doação do
casal' Wander Weege,
um telefona que' será ins
talado nos próximos dias.

Senac

A Agência de Rbr
mação Profissional de
Jaraguá do Sul do Serviço
Nacional de Aprendiza
gem Comercial (Senac).
tem dois cursos pro
gramados pera o mês
de março: Auxiliar de
escritório, COm 190 horas,
a partir de 21 de março,
'no próprio Senac. cujas
inscrições estão' abertas
na Getúho Vargas n?
621 (fone 12-2166). O

outro curso, de auxiliar
de contabilidade, será à
noite COm 190 horas, na

Escola BáSica Almirante
Tamandaré, em Guara
mmm. com' inscrições
no Senac ou na Aciag
Associação Comercial"
Industríaj e Agrícola de
Guaramirím.

SPC ,Guaramirim
O SPC-Serviço de

Proteção ao .Crédito de
Guaramírím, com 32 es

tabelecimentos filiados e

funcionando' junto ao

Centro Empresarial
(ACIAG).' prestou, du
rante o ano passado, um
total de 14.492 informa

ções, dos quaís 3.011
nada consta, .15.383 com

passagens e '1.092 ,p"ara
registro. .os ifêgi����
fmam de 1.014 :�I�ii�'tl
chas canceladä�{rfÕjlàin
568. Em janeiro passado,
as informações atingi'
ram 'a 851, 66 registros
e :>3 'cancelamentos de
fichas.

O vereador Reno
Schwarz, do PDS, pro
pôs à municipalidade,
qUe autorizada por lei

específica, realize a

limpeza dos terrenos
J

baldios no perímetro ur

bano, cobrando poste'
teríorment., o custo do
serviço. Ele argüiu que
além do mau aspecto,
ratos, baratas e animais

peçonhentos prolíferam,
causando apreensão e

insegurança aos mora

dores das vizinhanças.

,

sitarão outras empresas,
. posto que a entidade

"

necessita principal
mente de recursos fí:

nanceíro, para pagamen
to da mão-de-obra, cujas
doações podem ser fei
tas diretamente com

a direção da Rede Ou
através de carnês ' de
contribuição.
Outras necessidades

são materiais de cons

trução como tijolos, ci
mento, cal, madeíra, te
lhes de barro, material
elétrico (cuja instala'
cão já foi também doa
da), e, ainda, material
hidráulico. A RFCC de
Jaraguá do Sul vem

cumprindo COm os seus

objetivos e com ousadia
e coragem ,as voluntárias

-

pretendem com a ajuda
de toda a sociedade, po
der oferecer ainda
maís, em favor do /con
trole e da erradição do
câncer.

terrenos baldios
Reconhecendo ' -sxísttr
planos na área muruci

pal à busca de uma so

lução, o vereador disse
que a indicação era

para reforçar a inten'
cão, 'pois acredita que
através de uma lei, ter
seta condições de pres
sionar Os proprietários
à limpeza constante dos
imóveis, cobrando o ser'

viço, se não realizado,
com multa, através de
um mecanismo a ser cri-
ado.

'

Já em vigor o transporte escllar
O município de Ja

raguá do Sul assinou na

terça-feira, día 28, COn

vênio com a Secretaria
da Educação, no valor
global de NCz$ 9.3:>6,80,
destinado 'ao pagamento
do transporte escolar.
Deste valor, o Município
arca com 15 pOr cento
e o Estado -com o res

tante. Serão beneficia
dos com o convênio 127'
alunos do meio rural, de
5a. à 8a. séries, das re
giões de Garibaldi, São

Pedro, Rio da Luz III,
Rio da Luz II, Alto da
Serra, Rio Cerro' II e I,
Nereu Ramos, Ribeirão
Grande do Norte e Três
Rios do Norte.

O valor do convênio
çle Massaranduba é
NCz$ 115.163,10 e o de
Guaramirim NCz$
10.332,00. Corupä assu

miu totalmerite o ônus,
uma vez qua possui mi
croônibus pare o trens
porte e Schroeder não
aderiu ao programa.

Clínica Henri Ey
COMUNICADO

INFORMAMOS QUE JÁ SE ENCQNTRA EM
PLENO FUN'CIONAMENT.o O PRONl'O SO
CORRO DE DISTúRBIOS NERVOSOS/EMOCIO.
NAIS. COM ATENDIMENTOS' 24 HORAS POR
DIA, INCLUSIVE SABADOS DOMINGOS E
FERIADOS.

Rua Presidente Epitácio pessoa, 746

,(defronte Auto Escola Marquardt)
FONE: (0473) 12 1713

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




