
Saúde ampliará serviço de fiscalizaCil: e : vigil_Ieia de alillentas
,

,

A Fiscalização'e vr gilância integra um plano " tas "ou i��re do estabe-

'San'd'ra, Mull,ller ,no MI·ss S."C,ata'rl·na gilância de alimentos é de trabalho estabelecido Iecimento, como medida
um setor onde pouca ou pelaSecretaría da Saúde punitiva máxima.

"

nenhuma atenção era e que abrangerá bares, NOVA AMBULÂNCIA
dada pela saúde pública.' lanchonetes, restauren Na quarta-feira, . día
Ontem, sexta-feira, ates, churrescaríes, super- 8, Jaraguä do Sul assí
Secretaria Municipal, mercados e demals esta- nou termo aditivo a('j
de Saúde reuniu o .beleclmentos que mani

- convênio do Sistema
seus fiscais, os 'fiscais pulam, alimentos. Unificado Descentraliza-
da Prefeitura Municipal, A princípio, de acor- do de Saúde '(SUDS), pa-
comissários de' policia, do com o secretário Dr. ra o corrente ano. Na-
fiscal do Serviço de Amaro Ximenes Júnior, quela data, também,
Inspeção Federal, palia será' feito Um trabalho e- iniciou-se a coleta de
delinear as ações e o ducativo e de orientação lixo especial de' labora-
campo de abrangência de' quanto as normas de hr tórios, consultórios, am-

eada qual, para que a giene, via material que' bulatórios, hospitais e

físcelízação seja efetiva. será encaminhado e, unidades sanítärias.: onde
O estabelecimento de nor- seguidamente, far-sa-á já existem cerca de cem
mas de .físcalízação e ví- uma fiscalização, dando cadastramentos. No fí-

•••••••••••••••••�••••••••••••�••• prew��n�d��rn n�dema��a�creta-
sanar eventuais irregula- ria da Saúde entrega ao
rídades. E somente a município uma nova am

partir de então, se não bulância, obtida junto
cumpridas as exigências, ao titular, Dr. Martinho
serão aplicadas as mul HerCulano Ghizzo.

A edição 1989 do Concurso Miss Santa
Catatina, tradicional evento de beleza da mu

lher catarínense, será promovido, pelo sec -

Sistema Catarinense de Comunicações, neste
día 11 de março. O local de realização será o

Pavilhão A da Proeb. em Blumenau. Jaraguá
do Sul participará com a sua candidata Sandra
Müller, eleita em agosto do ano passado a

Miss Jaraguã ,

Em 88, quando eleita Isabel Cristina Be
duscht (Miss Gaspar)' a Miss Santa, Catarina,
posteríormento Miss Brasil e, Miss América do
Sul, a jaraguaense Margaret Denise Schmídt
foi a segunda colocada no Estado.

Jaraguá do Sul-SC, de 11 a 17 de Março/1989 - Ano 70 • N.C! 3.529 - NCz$ 0,20

Jaraguá pleiteia áreas tomadas pela Fazenda Estadual
'-----

Obter, por doação, do
Governo do Estado, mi
lhares de metros quadra
dos de terras tomadas

, pela Fazenda Estadual

para pagamento de dé
, bltos tríbutäríos de uma

empresa local, em vá
rias regiões, como no

Itapocuzinho, Ilha da

Figueira, rua Joínville,
fundos da ex-lagoa Czer
níewícz, entre outros,
será uma das reivindica

ções que o Executivo

Municipal de Jaraguä do
Sul levará ao governa
dOr do Estado., Casildo

Semi'nirio para Novos Preleitos
I

Cinquenta e oito mu-

mcipios do Médio Va
le do Itajaí, Vale do

Itapocu. Norte e Planal
to Norte Caíarínense,
participarão nos dias 27
e 28 de março, em Jara
guá do Sul, do Seminário

para Novos Prefeitos,

organizado pela Secreta

ria de Planejamento do
Governo do Estado, a"

través da Subsecretaria
de Desenvolvimento Re

gional e Articulação com

os Municípi:os.
'

o Seminário terá por
local de realização o

auditório do Sindicato
do

. Vestuério. Não se

tem maiores informações
do enco.ntr<), tampouco
Os seus objetivos, uma

.

vez que o. Gaplan ainda
não encaminhou a pau
ta, segundo secretário da

.

Admínístração, {Antenor
Oalvan, coordenador do
Seminário a nível local.

I

Maldaner, em audiência
na terceira semana de

março. O munícípío já
tem o levantamento des
tas áreas e fará 'ao, Es
tado uma exposic;;ão de
motivos fundamentada,
pretendendo utilizá-las
para o programa de ha
bííação, construção de
escolas" equipamentos
públicos, área de lazer e

para a própria preserva
ção ecológica' perma
nente.
Entre outros pedidos

a Maldaner, já pautados,
está a pavimentação asfál
tica do trecho do final do
calçamento, na Barra do
Rio Cerro, até aCeval

(Serra), de aproximada
mente seis quilômetros.
Pretende-se, se possível,
utilizar 'Cl própria ícons
trutora da .Iaraguá-Po
merode, obra prevista pl
entrega em setembro.
Existem informações tarn•
bém de que concluída
esta rodovia, será ata
cada seguidamente a
decantada Corupä-São
Bento do Sul.

MORREU! NA AMBULÂNCIA A CAMINHO DÉ. BLUMENAU 'OU JOINVILLE,
POIS JARAGUÃ DO SUL NÃO TEM UTiI. AJUDE A EXIGIR.

co Antonio Rocha, que
está se transferindo da
Rede Globo piara a Man
chete.

A. Tamer no·Encontro de EmpreSários
O' economista Alberto

Tamer, edítor de eco

nomia do Sistema Bra
sileiro de Televisão e

que apresenta, quadro
diariamente no Telejor
nal Brasil, será o pales
trante do XVI Encontro
de Empresários de Ja
raguá do Sul, no próxi
mo día 22 de marco, às'
19 horas, no Clube Atlé
tico Baependi. A defini
ção da vinda de Ta
mer deu-se na terca-Ieí
ra, após ter sido anun

ciado o nome de Mar-

Alberto Tamer é jOr
nalista há 37 anos, edi
toríalísta econômica de
O Esta,do de S. Paulo
há 31 anos, tendo sido
correspondente interna
cional em. Londres por
um lustro.' É' autor de
vanos livros de econo

mia brasíleira, sendo o

mais recente' "Os cami
nhos do dinheiro".

Passeala de protestos na 4= leira
Dirigentes dos Sindi

ca tos da Alímentação,
Empregados no Comer
cio.,' Metalúrgico, Cons
trução e, Mobiliário e

Sindicato Rural de Gua
ramírim, reuniram-se na

segunda-feira, dia 6, cl
o diretor da CUT� para
tratar sobre a mobiliza
ção � greve geral da
próxima semana. On
tem, sexta-feira, um no

vo encontro definiu o

encaminhamento à ques
tão. Pelas informações
do diretor da CUT, Luiz
dos Santos, Os agricul
tores pretendem fechar
as' agências do Banco do
Brasil de Guaramirim e

Jaraguä do Sul, como

100 ANOS

10 ANOS DO

IRIIiMI

protesto pelos infortúni
os que Os juros e o Pla
no Verão tem causado à
classe.
Para o dia 15, quarta

feira, está programada
uma passeata. partindo
da Estação Ferroviária,
até a Igreja Matriz São
Sebastião, onde nas eS

cadarias os stndícalistas
pretendem realizar um

ato público e discutir cl
Os presentes, se aderem
à greve geral ou ficam
apenas no protesto. A
to contínuo a passeata
retorna ao ponto de par
tida, pala uma avaliação
do día de lutas. Este·
mobilização tem caráter
microrregionál.

DO POVO"

Expc.sitores
l\'Iovimentação Industrtal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_ :.0 deputado .� 19 'Sª"
:Ci�táriö dá, .. Câmâra F�
derel, Luiz' Henrique
da . Sílveíra, cumpríu a

genda : na quarta-feira
em Jaraguá do Sul, al

moçarrdo com o prefeito
Ivo' Konell. vice Ade

mar Duwe. vereadores
e secretariado 'munici
pal, no Restaurante Ita
jara. E Um . dos nomes

fortes �ra o iGoverno,
'em 1990.
.,,: O Sr.. Décio da Silva
Iílho- de Eggon (Lauta)
da - Sllva, :cal':lado

.

(10m
. , I '"1

.

a artíste. Denise' Zimmer-
mann da' Silva, assumiu
o cargo de Diretor"presi
dente executivo do Gru

po 'Weg, na quarta-feira.
O Sr. E�gon agora- é

o presidente do Conselho
de

.

Administração, nã:o
se afastando, portanto,
da empresa.
.Nesta.sábado. .

vamos

..& ···Infor.mações
-

cruzar os uedos e torcer

pelo sucesso de Sandra
Müller, que' representará
Jaraguä do Sul no Con
curso . Miss ,Santa Catari
na, 'que o Sistema Cata
rínensa de Comunica
ção transmitirá ao vivo,
de Blumenau.
.Desde a últíma segun- .

dà"'feira, Jaraguá -do Sul'
tem' novo Delegado . de
polici.a .. Vindo do 29

. Distrito Policial, de
Jeínvílle- assumiu a

Delegacia' da Comarca
o Sr. César José Zanettí,
a quem desejamos um

profícuo trabalho.
. Será no dia�' de

junho,· no Paula Ramos

Esporte Clube, em Fio

ripa, o segundo concur-

o "SIM" DE ALESSANDRA � GlPVANI

Cumpriu-se às 20h15 de sábado, día 4, na Capela
N. Sra. das Graças, o casamento de Alessandra de

Souza, filha de Aldo (Egina) de Souza, com o Gio

vani José, filho do casal Pedro (Neida) Fodi, em ato

apadrinhado por Celso Gilberto (Andréa) Sanson,
Aldo Moacir (Elisabeth) de Souza, Volnei Cezar (Al
ba Regína) Rodrigues, Ezequiel (Lucíanej de Cha

ves, José Carlos (Luciane) de Andrade, . Roberto

(Eliarre Natali) Lazzarí, MoaCir (Tânia) Dunker e

Renato (Leonida) Fodi. Posterior:mente à 'Cerimônia
aconteceu recepção, otimamente preparada no Grê

mio Esportivo Juventus. Aos noivos, pais e demals

íamíliares, os nossos cumprimentos.

A melhor opção em artigos infanto-juve
nis e bebê para estação Verão-Outono.

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

Loja
Mamãe Coruja

.•.

SEMPRE O MELHOR PRESENT13·
AGORA COM MAIS UMA opçÃO pl voes.

. ÓCULOS DE SOL

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

PRESENTES

COl'inß9S0'
Al :ROUPA INFANTIL
lJ, ,t ,. ,. .'

" ...... _ ..

I

Avenida Get1).1io Vargas, 97

'_.' .� .. ,;::.�... �_: .i' .. 'lo.

Jaraguá do' Sul

so Glamor Girl 'de' SC.
A noite black-tie serä
em benefício da' Rede
F�i;nin,a '. de COmbate
ao Câncer. Jaraguã do
Sul se ·fará representar.

. Muito sexo: -explicito
no Cine Jaraguá• De
'sábado à terça-tetra, 20h

"Impróprio: Sexo" e nos

mesmos dias, às 22h,
"Catucha . e .K�lly-Um
Jumento ',em Minha
Cama", . ambos altamen
te �rnográficos, ,Cen-'

..

sura 18 anos.
,

. Alaor Oabeleíreíro,
um dos maís competen
tes profissionais .da área
na cidade, mudando . de
endereço.. Agora atende
na Rua .Presidsnta Epi
tácio Pessoa, ,esquina
c�m a Felipe Schmídt.
Ta dado a dica.
:"Dia . 8 de<;:abril, no

Ginásio R�lio ! iJanh,
em lGuaramirilm,,; b ) l(}l
Festival da Canção Gna
ramirense (FEcAG), ca-

tegorias sertaneja, e
música popular, As
inscrições, abertas aos

ínteressados; devem ser
feitas na Prefeitura.

.

. Funcionando a pleno
vapor, sob a direção
de Luiz Cidímar Coulart,
Restaurante e Lancho
nete O Canal, na Procó
pio Gomes 227. Comi
da caseira e um' lanche
esperto pode ser encon:
trado. Sucesso no em

preendimento.
. Neste sábado, na I-

greja Evangélica Lute-

rana, o casamento de
Ralf 'Díeter Bertran e

Karin Bolduan e na

MatriZ São Sebastião, às
20h15, Walter Renato
Urbín e Cilene Gorges.
Nossos parabéns e íelí-
cidades!.

.

.Hoje, dita 11, no Gí.
näsío de Esportes Artur'
MÜller, show cOm a can

tora Perla, a partir das
20 horas. A bela para
guaia volta a J�àraguá
com seu apraciado gêne
ro musícal que faz su

cesso em todo o Brasil.
.Aliás para quem' gos

ta de shows, día 1� de
abril, em Joínville, apre
sentacão de Fábio Júnior.
No dia 26 daquele mês
será a vez de Oswaldo
Montenegro e no mês
de maio quem chega a

Manchestel é Guilherme
Arantes.

. -

,/

Completa seu pri-
meiro aninho, dia 12 ,
de março, a fofinha i
Ivanía, filha do casal]
Ivan e Nair Voigt, ele 1
nosso companheiro der
trabalho. Uma come-I
moração .

fam�Uar mar-í'
carâ Q feliz aconteci
mento. Parabéns e mui-

'ap!leS 1!'.J.

Cursos de
Congelados
Dias 13,14 e 15 de

março, das 14 às 17

horas e das 19 às
22 heras. Rua Adélia
Fischer n� 299, após
a Menegotti Motos,
telefone 72-2693, com

a Sra. MérL

ENLACES SASSE-PIA%B
RA 'DE AZEVEDO 'E

SASSE-RUBINI

Realiza-se no
. pró

ximo dia 17 de março,
os enlaces matrímoníaís
das irmãs' Martlena : Ei

Margarete Sasse, filhas

benquistas de Curt Sas
se e Maria Dolores Sas
se, COm o advogado
Sáv;i.o Murillo, filho do
Dr. Murillo Barreto de
Azevedo e de Adalzíra
(Lila) Piazera de Azeve
do e com Wanderlei Lp
opoldo, filho de Waldir
Octávio Rubini e Karin
Krüger Rubini. Ligados
por laços de amizade
de muitos anos, não. po
díamos deixar de .dar fi)

d,evido destaque que es:
ta a merecer o aconteci
mento social qUe se rea
lizará na Igreja Matriz
São Sebastião, na sexta
feira, às 20h30min, reu

nindo os pais, parentes,
amigos e convidados ao

redor do altar para as

bênçãos da Santa Madre
Igreja, na presença das
testemunhas.

Da parte de Maríle:
ne e Sévio Murillo, os

padrinhos são. Wilson
KOhlbach e Sra., Wilson

Hinsching e Sra., Ereneu
Boettger e Sra., Dieter

\tVerninghaus e Sra., Ál
varo Leithold' e Srta.
Bettina Driessen, Márcio
Ewald e Beatriz Schmitt,'
Dr. Hamilton Calderari
Leal e' Sra. Regina, de
Azevedo e Dr. Arvíno
Amo Gaertner e SIta..

Amazílda (Císsij Piazera-

Da parto de Wan
derlei e Margarete as

testemunhas são Jaime
Célia (Vera Lúcia) Pia
zeru, Angelo Henrique
Rubini e Alaíse Papp,
Paulo Luiz (Cecília Franz

ner) Rubini, João José
(Neusa Girolla) Marti
nelli, de Joinville; Vicen
te (Devanir Rosa) Ramos
e ,Luiz lAn:Co.nio '(;Maria
Oklia) Rosa.

. .

Novidades!
Nesta Páscoa você
poderá adquirir os

rnais lindos ovos e

coelhinhos decorados
Também uma linha
variada de ces

tinhas e presentes.
PAPELARIA GRAFI
PEL (ao lado da Pre

feitura).

,

Moda infanto·juvenil para' realçar ti

elegância de seus fUhos. Um carinho

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

Apó,s a cerimônia
religiosa, com efeito d
vil os convidados serão
recepcionados Jío salão
2 do Clube' Atlético Ba

epenclL Aos distintos
n<i>i·vos os nossos V0tos
de múHas venturas e

qUe a felicidade que os

espera possa identificar
se na rimltiplicação dos
seus destinos e aos pais
dos nubentes \1S fêlicita
ções pela passagem de
tão importantes momen

tos em SUas vidas. ..

J J6ias, rel6gios, pulseiras, anéis, aUanças,
prataria, artigos em ouro e tudo o mals para
presentes na

Ivenida
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Depois de três meses

de. díscussõés, propostas
e" contra-propostas, 'in

clusive com o ingresso
do dissídio na Justiça
do Trabalho, foi assin'lldo
no dia 3 o acordo coleti
vo do setor metalúrgico,
mecânico e do' material
elétrico de Jaraguá do

Sul. Desta forma, já
neste mês Os 12 mil me
talúrgicos d'll cidade. es

tarão recebendo um au

mento real de 10% sobre
os salários de· janeiro,
além da correção da in

flação de 1988'naquelas
empresas que não havi
am concedido ainda es-

Prefeitos reclama,m' a Houert Wiest

Um total de 10.478 in

formações foram presta
das pelo Serviço de

Proteção ao Crédito
de Jaraguá do Sul (SPC),
para as suas empresas
associadas, contra 9.904
do mês de fevereiro do
ano passado, havendo
entretanto, um cresci
mento nominal de 5,8%
nas informações.' Da

mesma forma, o SPC re

cebeu de suas associadas
296 fichas para regis
tros, no valer de NCz$
18.131,87.

Também em Ieve-
reíro, o SPC recebeu de

suas associedas 274 fi-

com o consumidor por
parte de funcionários da
estatal.

o trabalho não flui,
segundo o prefeito,

.

que
quer reduzir no máximo
a dependência com a' re

giOnal de Joinvllie. Ques
tões como a. iluminação
pública. onde é grande o

crédito do município na

conta Tlp, sem que 05

pedidos de expansão se

jam todos atendidos, a

lém de trabalhos em

pontas de linha e o pe
dido de rolagem de ca

beças no escritório local,
toram abordados.

cha, para cancelamen
tos, que somaram NCz$
5.759,47. Observa-se, pe
las estatísticas, que o

índice de registros no

mês passado superou o

número de fichas de
cancelamentos em oito

por cento, o que signifi
ca que a inadimplência
subiu e é explicada pelo
secretário-executivo do
tDL I SPC, Celestino
Klinkoski. como natural,
uma vez que os dien ..

tes se desorganizam no

início' de ano, face as fé
rias e ao próprio carna
val.

fu recomposição, na sua

totalidade.
'

Além disso,
ficaram acertadas uma
série de vantagens, elas
síficadas como avanços
sociais, como por exem-,
plo, o pagamento de
um abono de aposenta
doria aos funcionärios
com maís de cinco anos

de serviços contínuos

prestados a uma mesma

empresa.
Uma polêmica,' no en

tanto, ficou expressa.
Haverá um. "descontão"
de 6% do salário de
todos os trabalhadores,
sindicalizados Ou não, a

título de -manutenção
da atividade sindical, em
duas parcelas de 3%,
a primeira sobre. os sa

lários de fevereiro e ii
outra sobre. os salários
de julho. O sindicato
patronal considerou, no

fechamento .da conven

ção, o percentual muito
elevado" mas aceitou a

cláusula diante da com
provação do sindicato
dos trabalhadores de
o desconto havia sido a

provado em assembléia
da ·categori.a, conforme
institui a nova Consti
tuição.

Isto, no entanto, não
vem agradando . a cate

goria. Na
'

terça-feira,
dia 7, cerca de uma cen

tena de trabalhadores,
com um abaixo-assinado,

RFce mostra
A dirêtoria da Rede

Feminina de Combate
ao Câncer, após ampla
explanação, mostrou aos

empresários a necessi
dade da construção da
sua sede própria e o es

tágio em que se oncon-

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 - Restriados constante, - Sinusite alérqica.

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

feridas na boca.

Alergia a alimentos- medicamentos - ao sol e ao frio.
Erupções diversas,

Preparo de vacinas - Testes Alérgicos,

Rua 7 de Setembro. 525- Fone (0473) 22 5475
, Brurnenau SC

-

,

foram ao Sindicato exí
gir

t

que' hão' fosse' d,�s
contada ci 'reversão

"

'de
6%. A maioria. pertencia

.

a .Weg.. Os ânimos die
garam a ficar �xaltados

e a própria Polid.\t Mili
tar foi chamada, O
assunto irá a discussão
numa nova assembléia,
días .18 ou 19, de âcordo
com' Luís Carlos Busana,

..

ICM: Jarauuá recolheu HezS 1,6 mi
A arrecadação 'do Imposto sobre Circulação oe

Mercadorias (ICM) em Santa Catarina foi de NC;z$
36.545.388,27 em fevereiro. Este montants foi 6,26%.
maior que o recolhido em janeiro (NCz$ 34.390.462,04).
Em fevereiro, o Est'lldo gastou com a folha -de pa
gamento do funcionalismo público NCz$ .... : ...

-

..

:)'5.219.135,96, isto significa que 96,37% do arrecada
do cOm ICM ficou comprometido Com o redimento
dos servidoras,

Do total de leM de fevereiro, Jaraguã do Sul
contribuiu com NCz$ 1.586.942,20, o qUe contrasta
com os NCz$ 131.778,89 de fevereiro de 88, ()u seja,
o superávit foi de 1.104%. O valor do tCM de ja
neiro e fevereiro foi de NCz$ 3.708.110,13 e nos
mesmos meses, no ano passado, NCz$ 296.565,25, ou
1·1.50% 'll maior.

Retorno do leM ficou estabilizado
Embora 0,04% inferior à primeira quinzena .de

fevereiro, o "bolão" do ICM, rateado entre todos os
municípios do Estado, no dia .l O de março, atingiuNCz$ 7.928.644,84. Destes, Barra Velha fica cl NCz$
9.094,00, Corupá NCz$ 18.�59,OO, Guaramirim NCz$
'28.975,00, Jaraguá do Sul NCz$ 305.418,00, Massaren
duba NCz$ 22.205,00 e Schroeder NCz$ 8.306,00. O
Fundo de Participação dos Municípios, caiu ;7,06%
no mês de março, em relação. a fevereiro.

Os números são da secretaria-executíva da Amvalí,
que ontem, día lO, sediou encontro com técnicos

. dos municípios com o coordenador do Programa de
apoio ao Desenvolvimento Urbano de Cidades de
Pequeno Porte, Tolentino Neves, quando discutiu-se
.sobre o PROURB de 89.

que a

Em encontro até
certo ponto sigrloso.
com O,S prefeitos de Ja

raguá .do Sul, Guarlami
rim, Rio dos Cedros e Lu

iz Alves, realizado sábado
à tarde, trouxe à cidade
o presidente 'da CeIes:,
Nogert Wiest, que expos
a política energética do

governo estadual e ou

viu uma série de recla

mações e sugestões. De
acordo com o prefeito
Ivo Konen, solicitou-se
rnaíor agilidade nos tra

balhos da Celesc, prin
cipalmente em Jaraguä,
onde o atendimento dei
xa a desejar e há. fla
grante desrespeito para

Inadimplência do ,comércio foi 8·/.

tra, hOje irreversível.
É que havia certa resís
têncía em vísta do gran
de ' número de projetos.

e obras em que a comu
nidade é chamada a co

laborar. A resistência
foi desfeita e as senho
ras' da Rede dão ccntí
'nuidada a campanha de
angariação de recursos
financeiros e materiais
para a sede, que terá
450m2 de área construí
da, dos quaís pelo me
nos a metade já foram
obtidos.

O ambulatório da
Rede' funciona atualmen
te na Unidade Sanítã
r.a da Re'noldo Rau, cu

[o eSOilCO n"o compor-

irreversível
ta maís as necessidades.
Fundada em junho de
87, mais de três ',mil
mulheres, de toda a' re
gião, foram atendidas e

existem pelo menos
cem senhorae aguardan
do horário para atendi
mento. A entidade res

sente-se de espaço para
atendimento e para sua

própria estruturação.
Cálculos do médico

gínecologísta Dr. Fer
nando Sprígmann, reve
lam que somente eni Ja
raguá do Sul existem no

mínimo quinze mil mu

lheres na faíxa de risco,
'que poderiam ser aten
didas com Os exames

preventivos do câncer.

• r�'

r.o.... ...,.".,.,..;... ,rillt.?��"* ;r Fa

Chocolate Caseiro Jarauuá .

..A arte em fazer chocolate"

Ovos de páscoa, éestínhas, bombons, licores.
Ternos ótimas sugestões' para presentes.

.

Rua CeI: E'mlio Jourdan 1.40 (defronte o Sesi)
Fone 71-0108 J", ,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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08 de Feverelro
Tatiane, filha, de _Mar

CQ (Í'�r�sinha) Alcânta
ra

09 de Fevereiro
Venessa. filha de Vil

son
' (M�I'i.z�te) Frgdrich

18 de Fevereiro
Edson, filho de Osmar

(Rita) Wilbert

21 ·de Fevereiro
Marco, filho. de Edgar:

(Edith)' Jungten; Suzana,

filba de Edelir (Mariste
la) Sudan.

23 de Fevereiro
Jean Joanír, filho. de

João. [Bsarr] Pereira da

Rocha

24 de F�vereiro
Marcelo, filho de Dor

v�l (Elfina) da Cruz; Fa

biane e Tatíane, filhas
de Herald (í.enír) Hass;

Jorge, filho. de Roland

(Bernadete) Kruger: no

drígo, filho. de Jorge
(Rosêngela) Gularte
25 de Feverelro '

Sérgio' Jr. filho. de

Sérgio. .
(Ana) Vailati;

Juam Carlos, filho de

Renato. .(Amt Claudia)·'
Hansen; Amanda- filha

de Jair (Estela) Nagel
26 de fevereiro
Francíne, filha de Edi

mirson (Roseli) Pangratz;
Tiago., filho. de Nilton

(Inácia ,

Klug; Raqu�}.
filha de Irineu (�nll
de) Breis
1.1 de fevereil'o
Cristina , filha de J0.-

'sé (Ivette) Lopes; Willi
an, 'filho de Pedro. (Iso.
léte) da Silya; Fernando,
filho. de Antonio. (Tere
zinha) Baader; Eduardo.,
filho. de Claus (Enadir)
Pag6nelli; Luis Carlo.s,

filho de Arnilton (Edla)
Mohr
28 de fevereiro
Cristine, filha de A

dilso. (Roseder) Amorin;

Renata, filha de Carlo.s

(Elizabete) Kitamura
01 de março
Camila, filha de Alei

, o.ne (Hannelore) de Si

,m6r;Altair, filho. de Ade

mir ,(Maria) Raupp;
Guilherme, filho. de

Sandro. (Elaine) Schuenke
02 de março
Danieli'l, filha de Osni

. (Elisete) Einchenberg;
Ana :M1aria. filha de
Norberto. (Maristela) Ma-

rango.ni, <

"

',,_ ",

03 de março ;'�,,��,,".l".
'

Marlo.n:\ filho �;Q�_:l Ah
fredo' (Rub�a) ;CMas�"�d-
mo., filho. de JöãÕ (Mãrlí)
Fuck
05 de março
JUliana, 'filha äe Ho

(Alézia) Zieblsdorff
_

ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: 11
Sr: Nívalao' Bauer, Sr.

Renato. Tomaselli, Sr.
Marcelino Bísoní, sra.

Ivet� 'Stulzer' da Silva,
Daisy d9. Costa ....:. em

S. Francisco. dó seí.

Dia 12 de março
Ivania - filha .de Ivan

e Nair Voígt, Sr. Hel
muth Neitzel, Sr. Hilã
ri<:> Rosa, Sr. Dorfval
tDuwe, Sr. Rovíno Küs
ter, Marilane Doering,
Ma.ria Helena Krüger,
Alaise Fátima PaPR e Ró

ger filho. de Luiz Celso

(Marcia) Muniz.

Dia 13 de março
Sr. Jórge Ersching,

Sr. Rodrigo Nicoluzzi,
'Sr. Paulo. Carlos Hoefet.
Sr. Augusto Gesser, Sr.
Waldir Gerent, Sr. Ben
to Nunes, Sr.' Blfonso
Schramm, Sra.' Araci Eg
gert, Sr. Ernesto Krau
se, Sr. Euclides Martlns,
Francisleine Maínara Ro
.s� e Vivian - filha Iri
neu (Rosane Schmöckêl)
Buerger, em Curitiba.

Dia 14 de março
Sra. Adalzíra, esposa,

Dr."Murilo Barreto. de A

zevedo; Sra. Anastácia
Stulzer, Sr. Rodolfo
Herbst (Porto Alegre),
Sra. Ivone Vo.igt, Srta.

Arlene Terezinha Bo.ós,
Sra. Anália Krüger, V�al- '

demir Cezar Pereira,
Sra. Inês D. Müller, Po.

lyana Caro.lina de Sou
za·

Dia 15 de março.
Sr. Salim Jo.sé De

quêch, Sra. ROseane Ma
ri6 'No.rt,· Srta. Eliane
Reimer, Sra. Iracema,
Fusi!, Sr. Antonio Pe
dro Martins, Cássia Beh

ling, Marco. Antonio Ro.
ennau Fílho. (Campo.
Bom.JRS)), kanl Manske,
Jair Pedroni (Ctba), Fá
bio. Müller.

DJa 16 de março
Dr. Luiz de Souza (Rio.

de Janeíro) Sl\i. Sônia

Regina Emmenâoerfer,
Sr. Célio Rengel, Sr .'
Ivo. Siewert, Sr. Ruäo.l
fo Brandt, Iraci Barg, Jo
sé Kasmirski e Daniele,
Luise Krause .

Dia 17 de março
Sra � Lourdes Anita.

Hinterholz, Sra· Cleide
Syrlene Gonçalves, Sr.
José de Ávila, Sr. Adal"
berfo Bertoldi, Gerso.n
Lueders, Edi'nar6 Ade
laide Boss; Karine - ft
lha Leomar, (Ro.silene)
Leier, Horlando Ponti
celli

'rac·lalDas de, Casalleills
MkRGOT ADBlJA GRUBBA LBHMANN, O&ial do Ri:

aiatro Civil do 19 DiItrito da COmarca de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa catarina, BtUil, faz &aber que compareceram em
CUt6rio exibindO' os documento. exiaidoI pe18 .lei, a fim de 10
habilitarem J)8l'. casar... aeauiatel:
Edital 16.50Q d� 1.8.02.89 Ela, brasileira, so.lt�ira,
Francisco Klinkowski e auxílíar de escrítórío, na-
Eliane Aparecida Rin- tural de Otacílío Costa,
cus neste Estado, domícíläa-
Ele, brasileiro, solteiro, da e residente no Lotea-
operário, natural de Lu- mente Jardín Sentenário,
ís 'Alves, neste Estado, 89, nesta cidade, filha de
domiciliado. e residente Altíno Machadp da Sil-
na Rua Domingos Rosa, va e Evaldin6 Costa da
em Ilha da Figueira, nes- Silva
te distrito, filho de Pau- Edital 16.511 de 02.03.89
lo Klinkowski e Adeli- EllilS Vieira Rodrig,ues e

na Thomaz Klínkowskí Maria Aparecida Ra-
Ela. brasíleíra, solteira; mos
costureíra, natural de
Jaraguá do Sul, domící
liaem e residente na Rua

Domingos Rosa, em Dha
da Figueira, nesta dis
trito, filha de Valerle
Rincus e 'Maria Matilde
Junkes Ríncus
Edital 16.509 dê 28.02.89
Sebastião Lauro Nau e

:Q:o.smeri Rosa Corezolla
Ele, brasíleíro, SOlteiro,
engenheiro eletricista,
natural de Florianópolis,
neste Estado, domícílãa
do. e residente na Rua
Marina Frutuozo, 441,
nesta' cidade, filho de
Lauro José Nau e Filo
mena Lucíana Nau
Ela, brasileira, solteira,
comerciária, natural de
Linh6 das Palmeiras, Xa
vantina, neste Estado,
domiciliada e residente
na Avenida Marechal
Deodo.ro., 183, nesta ci
dade, filha de Vitorino
Co.rezolla e Cecilia Za
nella Co.rezolla
Edital 16.510 de 28.02.89
Marcos AntOnio Freiber
ger e Marileusa Apare·
cida da Silva,
Ele" brasileiro, solteiro,
industriário, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liado. e residente no Lo-'
teamento. Jardin Sente-'
nário, 89, nesta cidade,
filho de Ovidio Grego
rio Freiberger e Edite
Fodi Freiberger

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é

de Serviços

Ele, brasíletro. solteiro,
comerciante, natural de
Joínvílle, neste Estado,
domiciliado e residente

na Rua Helmuth Falgat
te, �520, lnesta c�,�ade',
filho de João Rodrigues
e Justína Luíza Rodri-

gues
Ela, bresíleíra, solteira,
operária, natural de Mas

saranduba, neste Esti'ldo.,
domiciliada- e residente
na Rua E'rnesto Lessmann.
263, nesta cidade, filha
de Tercilío Rarnos e Al

bertina Gonçalves Ra-
mOs

,

Edital 16.51'1. de 02,03.89
Alberto Carlos Konell e

Venderli Lo.pes
Ele, brasileiro, solteiro.,

pintor, natural de Jara

guá do. Sul, domiciliado
e residente na Rua João
Januário. Ayroso, nesta
cidade, filho. de Alvino
Konell e Alida Hane
mann Konell
Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de

Braço do Trombudo,
Trombudo Central. do
micillada e residente né).
Rua Jo.ão Januário Ay-
,roso, nesta cidade, filha
de Manoel Lopes e Ver
'ginia Lopes
Edital 16.513 de 06.03.89
osvaldir Demarchi e Te
rezinha Brümüller
Ele, brasileiro., solteiro,
lavrador, natyral de Ja-

ão
, C,onsulte· - nos

A.S' e ulu' r o ,s
Rua Bar'ão :do Rio Branco( 168 - Fone 72-1188 - Jaraguá do. SuL

raguâ do Sul. domicilia
do e residente em Es
trada Três' Rio's do Nor
te, neste distrito, filho.
de Francísco Demsrchí
e Terezínha Demarchí
Ela, brasileira, solteira,
operäna. natural de
Schroedsr, neste Estado,
domícílíada e residente
em Estrada Duas Ma
mas, em Schroeder, nes

te Estado, filha de Dío
nísío Brümüller e Arde
vinda Brümüllsr
Edital 16.514 de 06.03.89
Alírío Ruediger e Deo
nísía Behnke
Ele, brasileiro, solteiro,
industriârio, natural de
Jaraguá do Sul, domící
Iiado e residente na Rua
Blumenau, em Rio Cêr
ro I, neste dístnito. filho
de Arnobert Ruediger ,e
Alinda Georg Ruediger
Ela, brasileira, solteira,
costureira, naturah de
Massaranduba, neste Es
tado, domiciliada e re

sidente na Rua Benja
min Constant, em Mas"
saranduba, rieste Estado.,
filha de Francisco. Behn
ke e Paula Sadzinski
Behnke
Edital 16.515 de 06.03.89
Waldecy Scherer e Ma�'
ria Rosalí Kreutzfeld
Ele, brasileíro. solteiro,
operário, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e residente em Ri
beirão Molha,. n'este dis
trito, filho de Alois
Scherer e Griceria Sche.·
rer
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Mas
saranduba, neste Esta-'
do, do.micilita.da e resi
dente na Rua Vitorio.
Ptadi, 313, em Jaraguá-
Esquerdo, neste distrito,
fi1ha de· Albrecht Kreutz
feld e Ester Kreutzfeld

E para que chegue ao.

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital, que será 'publicado.
pela imprensa e em Car
tório, o.nde será afixado
durante 15 dias.

Garcia
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Matares de Jaraguá para a lapál.Wel assila cI.trato de exportação
Após oito. meses de

conversações, 'a Weg
assinou um contrato pl
exportação de m6tores
elétricos Com o grupo
japonês 'Ebara/Densan,
na terça-feira, iniciando

a conquista do último

país entre os chamados

tigres asiáticos. O gru
iPo japonês, após pes
quisas e testes. aprovou
o processo de fabrica
ção e o controle de qua"
lidada Weg, somada: ao

preço,
. passando, dara

"

vante, a representar e

prestar assistência téc-

Logotipo: traba
lhos até sexta

Os trabalhos concor

rentes ao concurso logo
tipo da admínístração
municipal guaramirense
poderão ser entregues
até no máximo às 17

horas do dia 15 de mar

ço, quarta-feira, na Se

cretaria da Educação.
. O vencedor receberá
como prêmio NC:z$ ...

100,00. O desenho deve

obedecer as cores azul.
verde, branco,' amarelo,
vermelho, e cinza, cons

tante no brasão do mu

nícípío- com li caracte

rística do município de
Guaramirim e o slogan
"0 povo participando e

decidindo" .

nica aos motores Weg
no Japão e a' utilizá-los
was suas bombas,' seg-·,

.

.mento que domína com

37 por cento do merca

do. Somente a Ebara,
em sua diversificada Ii
nha de produtos, con

some de 30 a �5 mil
motores integrais (tri
fásicos) por mês, de um

total de 170 mil fabrica
dos no Japão. A empre-

.

sa jaraguaenss produz
em torno de 100 mil u

nidades mensais, ates"
tando a sua condição de .

quínta maior fabricante
de motores integrais do

CEE .oferece
computação.

O Centro Educacional
Evangélico de Jaraguä
do Sul, está oferecendo
aulas de computação,
curso Basic e d BaSe II.
O início está previsto pl
13 de marco e término
em 1.9 de 'dezembro, nos
horários: de segundas e

quartas-feiras das '7h45
às 9h45, das 10 às, 12h
e das 18 às 20h. Ter

ças e quintas-feiras das
18 às 20h. Aos sábados,
das 7h45 às 12 horas .

São 20 vagas por tur

fila. Matrículas na se

cretaria da escola. In
formações: fone····.
72-:;'022.

Leitura dos iedidores questionada
A leitura dos medidores de consumo de energia

elétrica por pessoal inabilitado, contratado pela
Celesc. foi questionada na Associação Comercial e

Jndustríal, esta semana. O íato decorre da variação
injustificada dos níveis de consumo de um mês

pata outro, especialmente no início do ano, época
de férias em que grande parte vai as praias ou ' a

passeio, mas que nas contas de luz aparecem va

lores muito altos, para pouco consumo.
Isto vem prejudicando os consumidores, que

estão sendo lesados e quando vão reclamar na

Celesc, pouca atenção é dada, segundo declarações
de empresários, que querem um novo tratamento na

questão da leitura-

mundo, para segmentos
índustriais .

O sr. Yasuhiro Kra-

wana, presidente da
'

E

bera/Densan, disse que
o motor Weg .seré co

mercializado e utilizado
pela Ebara e que o gru
po tem' intenção de de"
dícarse no desenvolvi
mento firme e gradatí
VO do mercado de 'con

sumo, a longo prazo.
".0 consumidor japonês
é exigente, mas estamos

impressionados com o

nivel tecnológico da

Weg, nossa parceira,
que apresenta uma óti

ma, qualidade do seu

produto, que viemos co

nhecer e confirmar e que
. reflete a sua própria fi

losofia índustrial- Te"
mos; grande ,.

esperança
para excelentes negó
cios

.

no futuro", ressal
tou o Sr; Kawana.
Para o díretor-presí-

dente "do Grupo Weg,
Eggon da Silva, a previ
são de negócios, para os

próximos dois anos é de

9 a � O milhões de dóla:
res com o Japão. "Es

tamos começando a cons

truir um negócio e a

Curso da
Previdência
A Secretaria Regional

de Arrecadação e Pisca

Iízação, da Superínten''
dêncía Regional do ES

tado de 9anta Catarina,
fará realizar -em Jaraguá
do Sul, no período de

13 a 17 de março, um

curso de Interpretação
do Custo da Previdência
Social para empresas.
O aludido evento é di"

.rígído e pessoas que
trabalham na ,área de

pessoal das empresas e

escritórios de contabílí-
. dade. Informações e ins

cnçoes na agência de
Jaraguá do Sul.

Companhià Municipal de' Habitação -vai' ser criada
A criação de uma

Companhia Municipal de
Habitação,

.

após a efe

tivação do Conselho MU7

nicipal de Habitação, cl
a 'participação das em

presas e do poder pú
blico é ponto de partida
para a. busca de solução
para a questão habitacio

nal. Secretários da pre
feitura e empresários,

.

discutiram outra vez a

questão, esta semana,

quando foi, colocado que

a unidade piloto, com

33m2 de área, construí:
da pelo método tradicio

nal, na Nova Brasília,.
custou NCz$ 2.200,00.
Agora se partirá para

o levantamento 'do cus-'

to das cas'as construídas
com blocos de cimento
intertravados. O pro"
tótipo será adquirido de

empresa de Curitiba.
Já existe decisão

.

por
parte do Poder Executi
vo, de que as dimensões

rmmmas dos lotes po
pulares serão de 200m2.,
para as casas de �3l}lf'
c'asas estas que pode;
rão ser ampliadas, no

futuro.
Na Companhia de H�

bitação serão estabele:.
cidas as normas de quem
POdê- participar do pro
jeto, onde será enfocada
ti

. necéssidade da mão

de-obra através de mu

tirão, para a redução dos
custos.

Ebara nos dará referên
cias no mercado japo
nês de que o produto é
bom. Hoje 13. Weg é

procurada e desde 1971

exportamos e agora até

para o ,sudoeste asiático,
onde passamos por uma

rigorosa avaliação". Eg
gon informou que o

grands sucesso da Weg
é a assistência técnica.
No Brasil a rede autori
zada supera duzentas e

no exterior, as empresas
que vendem os motores

Weg prestam fumbém a

assistência.

A Weg planeja ex

portar, este ano, 41 mí
lhôes de dólares', con

tra os 25 milhões do a�

no passado, de uma pre"
visão de faturamento de
US$ 325 milhões. Na
ärea de motores, que é
o forte do Grupo, a Weg
ocupa a liderança do se

tor interno com 80% em

motores trifásicos' e 50%
dos monofãsicos ,

Décio Silva preside o Grupo Weg
.

,

tração, terá centro de \l

tuação em local próprio,
acima -da Arweg. Eg"
gon Silva é. o presiden
te, více-presídente Gerd
Baumer e entre os mem
bros estão Os demaís
fundadores, . ,Werner
VOigt e Geraldo Wer
ninghaus.

0- SUCESSOR
Com 32 anos, o novo

diretor-presidente.1 exe

cuti-v-o do Grupo . W�g,
Décio da SHva é
engenheíro mecânico :' e
admínístrado- de . em
presag e há vinte ..a:�os
está ligado a Weg .

.

A"
tuou em diversas áiieas
e declarou que assume
o cargo COm tranqúílí -
dade. "Teremos bons
conselheiros, uma ad
ministração partícípatí
va na prática e assim' o

trabalho se torna maís
fácil. Ademais, já vínha-.
mos nos preparando" e

.nos laperfeiçoando, pa
ra atender' o chamado da
empresa e a substituír
meu I pai na presidência",
finalizou.

Eletrônica

A assembléia extraor:
dlnãría do Grupo Weg,
do dia 8 de março, in
troduziu sensíveis modi
ficações administrativas,
onde a príncípaí é a se�
paração efetiva da admí
nístração por uma dire
toria executiva e um

conselho de admínístra«
ção e, a criação de um

conselho consultivo. CI
isto, deixou a presidên
cia �a diretoria executi
va o Sr. E:ggon JOão da
Silva, que transferiu o

cargo para o seu filho,
Décio da Silva. O Sr.
Eggon ficará unicamen
te com a presidência do
Conselho de Admínístra
ção.

. A diretoria executiva
da Weg compõe-se ago
ra de: presidente exe-

. cutivo Décio da Silva,
diretor de controle Ali
dor Lueders, diretor de
relações índustríaís Wal"
ter Janssen Neto, dire
tor técnico Moacyr Ro
gério Sens e diretor re

gional São Paulo, Mar
tin Werninghaus.· O

Conselho de Adminis-

B,RAlJIPAH
-.

Clí'nica Henri Ey',
COMUNICADO

INFORMAMOS QUE JÁ SE ENCONTRA EM
PLENO FUN'CIONAMENTO o PRON:rO SO
CORRO DE DISTÚRBIOS NERVOSOS/EMOClO- .

NAIS, COM ATENDIMENTOS . 24 HO:RAS POR
DIA, INCLUSIVE SABADOS DOMINGOS E
FERIADOS.

Rua Pr�sidente Épl,t,átio pessoa, 746
(defronte AutQ 1?�çqla Marquardt)
FONE: (0473�1 19,J'�n

Consertos de aparelhos de SQM e TV

Orçamento Grátis

Rua CeI. Proc. Gomes,. 280 (ao lado .do
Correio do 'Povo)

Jaraguá do Sul SC ,

II
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

.
,

LEI N.C} 622/89.

, Institui o Imposto Municipal sobre vendas de combustíveis
Iíquídos e gasosos a varejo .....:... IVV.

'

ERN�TO FELIPE BLUNK, Prefeito Municipal de Corupá,
astado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições faz

saber a todos Os habitantes deste município que a Câmara de Verea

dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.9) - O imposto municipal sobre combustível> líquido

e, gasosos - IVV, .tem como fato gerador a·venda a varejo efetuada

por estabelecimento que promova sua comercialização.
§ 1:5)) - Considera-se a varejo as vendas de qualquer quan-

tidade, efetuadas ao consumidor final.
§ 2.9) - Para efeitos de tributação deste imposto, entende-

se por combustíveis liquidas e gasosos os seguintes:
I - Gasolina
II - Querosene üumínante
In ...:._ Aleool hidratado
IV - Óleos combustíveis
V - Gás liquifeito de petróleo
VI - G�s natural (encanado)
VII - Gasolina de aviação
VIII - Querosene de aviação
§ 35') - O ,IVV não incide sobre a venda a varejo � óleo

" '

Diesel.
Art. 2.9) - Considera-se 100000L da operação aquele onde

se encontrar o produto no momento da venda.
Art. :)'.9) � Contribuinte do imposto é o estabelecimentQ

comercial ou industríal que realizar as vendas descritas no art. 1.9•

,§ 1.9) .:- Considera-se estabelecimento o local', .construído
ou não, onde o contribuinte exerce sua ativídada em caráter perraa:

, nente oú temporário, de comercialização a varejo dos combustíveis su

jeitos ao imposto.
& 2.9) - Para efeito ..de cumprimento das obrigações, será

considerado autonome cada um dos estabelecimentos,' permanentes
ou temporários, inclusive os veículos utilizados no COmércio ambu
.Iante,

, § 3.<')- - O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos
.

veículos utilizaólos para simples entrega de produtos a deSltinatário
certo, em decorr-ência de operação já tributada.

Art. 4.9) - Consideram-se também contribuintes:
I ,_ Q� estebelecímento de sociedades civis de fins não eco-

nômicos. inclusive cooperativas, que pratiquem com habitualidade

operações de vende .a varejo de combustíveis líquidos e g�asosos.
II - Os estabelecimentos .de órgão da administração . públi

ca direta, de autarquia, ou de empresa pública, Federal, estadual ou

municipal, que venda a varejo produtos sujeitos ao iimposto, ainda

que compradores de determínada categona profissional ou funcío
nal ,

'

Art. 5.9) - De conformidade com sca conveniência, o exe

\ cutívo poderá decretar sujeitos passivos por substituição, o produtor,
i o dístríbnídor <8. o atacadista de produtos combustíveis relativamente
: ao tmpos.to devido pela venda a v\3.rejo promovida por contribuinte,

por microempresa ou por contribuinte isento. '

'

Art. 6.9) ,_ São :responsáveis, solidariamente, pelo paga-
.rnento do imposto devido:' I

I - O transportador. em relação a produtos transportados
e comercializados no varejo durante o transporte ,

.

TI - O armazém ou depósito que mantenha sob sua guar-
da, em nome de terceiros produtos destinados a venda direta ao cOn

sumídor final.
Art. 7.9) - A base de cálculo do imposto é o valor d\3.

venda do combustível liquido ou gasoso no varejo, 'incluídas as des

pesas, adicionais debitadas pelo vendedor ao comprador.
Parágrafo Único: ,O montante do imposto integra a base de

, cáfculo a que se refere este artigo, constituído o respectivo destaque

I·

m�r� índíceçêo para fins de controle.
Art. 8.!<?) - A autoridade fiscal poderá arbitrar a bass

cálculo sempre que:
I - Não forem exibidos ao fisco os elementos necessérí

à comprovação do valer de vendas, ínclusíve nos casos de perda, e

travío rOU atraso na escritur,ação de livros ou documentos ííscaís:
II - Houver fundada suspeita de que Os documentos fisca

não refletem o valor real das operações de venda.
III _o, Estiver ocorrendo venda ambulante, a varejo de pr

dutos desacompanhados de documentos fiscais.
Art. 95') ,_ A alíquota do imposto é de 3% (Três por c

to) sobre a base de cálculo 'anunciada no art. 7.9 desta Lei.

Art. ro.9) - O valor do imposto será apurado' mensalme
e pago até o 15.9 (Décimo quinto) dia do mês subsequente ao da oc

rência do fato gerador, através de guia preenchida pelo contribui

em modelo aprovado pela administração . municipal.
Parágrafo Único: O Executivo disciplinará os casos. de re

a ser efetuado por contribuinte ou responsável n&o ilhímento
críto,

Art. 115') - O poder executivo .poderá celebrar convê
com Estádos � municípios objetivando a implementação de normas

procedimentos que se destinem a cobrança e fiscalização do t

buto.
Parágrafo Único: O convênio poderá disciplinar a substit

ção tributária em caso de substítuto sediado em outro município.
Art. 12.9.)- O crédito trfbutârio não liquidado nas épo

próprias fica SUjeito a atualização monetária do seu valor ,

.

Parágrafo ÚniCO: As multas deverão ser aplicadas sobre
valer do imposto corrigido.

,

•

Art. 13.9) - O descumprimento das obrigações principal
acessörías sujeitará o ínfrator as seguintes penalidades, sem prejuí
da exigência do imposto.

I - Falta de recolhimento do tributo - multa de 100

(cem por cento) do valor do imposto.

.

II - Falta de . emissão do documento fiscal em operação
escriturada multa de 200% (duzentos por cento) do valor do i

posto.
III ,_' Emitir documento fiscal consignando importância

v�rsa do vaíor da operação ou com veíores diferentes nas respecti
VIas, com o objetivo, de reduzir o valor do imposto a pagar

- m

ta de 200% (duzentos por cento) do valor do imposto não pago.

_ .

IV - Dei�ar de emitir documento fiscal, estando a ope
çao devidamente regIstrada - multa de 10% (dez par centoj do val

da OTN.

, .

V - Transporter, receber ou manter em estoque ou

posíto. produtos sujeitos ao imposto, sem documento fiscal ídôn
multa de 200% {duzentos por cento) do valor do ímposto .

VI - Recolher o imposto após o prazo regulamentar,
tes de � qualquer procedimento fisoal - multa de 40% (quar
por cento) do valor do imposto.

.

' VII - Deixar de reter na fonte o imposto devido na

dição de contrib�inte substituto - multa de 40% (quarenta por c

to) do veãor do imposte.
VIII - Deixar de recolher o imposto retido na fonte

mo contribuinte substituto - multa de 200% (duzentos por cento)
valor do imposto.

.

Art. 14.9) - IVV será cobrado a partir de 30.Ç (Trigési
dia contado da publicação desta Lei.

Art. 15.9) - Esta Lei' entrará em vígor, na data de
publicação revogadas as disposições em contrário.

PREFE>I'rURA MUNICIPAL DE CORUPÀ, 01 de Fevereiro

ERNESTO FELIPE BLUNK
Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei no

partamento de Administração, ao primeiro dia do mês de Feverel
de 1989.

ANTONIO CARLOS BLUNK
Diretor do Departamento de Administração

• _Cf
.... 1

�----- --------_.-.

Walter Luiz Ribeira

Ilexandre Dellauiustina Barbosa
Confecções Sueli Lida

ARTIGOS FABRICAÇÃO PROPRIA,DE

A PREÇOS DE CUSTO.

Postos de Vendas na Marechal Deodore, 1.085 e na

Rua Reínoldo Rau. 530 - Jaraguá do Sul - SC
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:ESTADO DE SANTA CATAtUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SClIROEDER

DECRETO N.9 410

Regulamenta o Imposto Sohre .a Venda \l Vare

jo de Combustíveis Líquidos e Gasosos.

o Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribui

ções Iegaís,

DECRETA:
SEÇÃO I

DA INSCRIÇÃO
Art. 1.9 - O contribuinte do Imposto Sobre a Venda a

Varejo de Combustíveis Líquidos e GasoSos, ao promover sua ínscrí

�ão na Prefeitura, em formulário próprio, conforme o modelo anexo

a este Decreto, deverá apresentar:
a - CGC ou CIG;
b - Contrato Social ou Carteira de Identidade;
c � Comprovante do volume mensal de vendas des dois princípaía
combustíveis comercializados nos últimos 12 meses ..

Art. 2.9 - Efetivada a inscrição, será fornecido ao contri

buinte um documento de identificação, no qual será indícado o nú

mero de inscrição que constará, obrigatoriamente; de todos OSi docu

mentos fiscais' que utilizar.
I

Art. 3,9 - As alterações ocorridas nos dados declarados

pelo contribuinte para obtenção da ínscríção, assim como, o encerra

mento ou a paralização temporáría das atividades serão comunicados

à Prefeitura no prazo de 30 dias contados da data em que ocorreu "o

fato.
Art. 45' - A inscrição poderá ser cancelada ou suspensa

"exofficío" quando constatada pela físcaüzação a cessação da ativi

dade no local para a qual foi concedida.

Parágrafo Único - O cancelamento, ou suspensão da ins-'

críção, de ofício; ou 'à baixa a requerimento do interessado n,30 impli
ca a' quitação de quaisquer débitos de sua responsabilidade. \

SEÇÃO n

'DOS LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS
Art. 5.9 - Os contribuintes do imposto deverão manter em

cada um dos estabelecimentos os seguintes livros fiscais:
a - Registro de Entrada de Combustíveis Líquidos e Gasosos;
b i- Registro de Saída de Combustíveis Líquidos e Gasosos;
c - Registro de Apuração do l\iVC.

Parágrafo Único - Os livros fiscais devem ser impressos,
conter folhas numeradas tipograficamente, em ordem crescente, e ser

costurados e encadernados, de forma a impedir sua substítuição o

bedecendo aos modelos anexos.

Art. 6,Ç - O, Livro Registro de Entrade de Combustíveis

Líquidos e Gasosos destínase à escrituração do movimento dé entrada
dos combustíveis no estabelecimento, que será feita de operação em

operação em ordem cronológica.
.Â,rt. 7,9 - O Livro Registro de Saída dos Combustíveis lí

quidos' e Gasosos destina-se à escrituração do movimento de saída de
combustíveis do estabelecimento, em ordem' cronológica, segundo a

data da emissão dos documentos fiscais Ou demais registros. pelos to
tais diários das operações da mesma natureza.

Art. 8.9 - O Livro Regi,stro de Apuração do IVVC destina
se à escrtturação mensal do imposto a ser recolhido e pOderá ser

dispensado caso o Documento de Arrecadação Municipal utilizado pe
la Prefeitura para a cobrança do imposto especifique, o volume e o

valor de ceda produto vendido.
'

Art. 9.9 - Os livros fiscais só poderão ser utilizados de:
pOis de autenticados pela repartição fisaal competente.

,
§ 1.'? - A autenticação será feita na página que contiver

o termo de abertura, lavrado e assinado pelo contribuinte ou seu re-

presentante legal.
'

_-

§ 2.9 i- Após o seu encerramento, o livro deve ser apresen-

.
tado à repa,rtiC;:ão fiscal dentro de 05 días, afim de ser visado. . ,

§ 35) - Os lançamentos nos livros fiscais devem set fei,'
tos a tinta, com clareza, e, quando não houver período expressamente
previsto, sornados no último dia de cada'mês.

.

§ 4.9 - Os livros não podem conter emendas, borrões ou

rasuras, nem páginas, linhas ou espaços' em branco.
§ .5.9 - As correções íar-se-ão por meio de traço a tinta

vermelha sobre a 'palavra, número ou quantia errada, de modo que
não se torne ilegível e, acima delas, será feita a retificação, também

em vermelho.
, § 6.'? - A escrituração nos livros fiscais não pode ficar a

trasada maís de 05 dias.
Art. 10 - Nenhuma quantidade de combustível poderá sair

do estabelecimento sem a emissão da respectiva nota fiscal, exceto o

caso previsto no § 1.9 do Art. 11.
'

Art. 11 - Os contribuintes do imposto deverão emitir nota
fisctailJ de vendas em duas vias, conforme o modelo anexo, sendo o

prímeíra entregue ao consumidor e a última presa ao blpco,' para
exibição ao fisco.

§ 1.'9 - No caso de venda de combustível através de bom

bas, é díspensävel a emissão de nota fiscal \l cada operação sendo a

escrituração realizada ao ímaldo dia. em uma única nota fiscal.
§ 25" t- A nota fiscal. poderá ser utilizada também para

acobertar a entrega, no município, de combustível já vendido, desde

que indicado no -verso o nome e O' endereço do destinatário.
§ '::}.'? - No caso de vendas realizadas fora do es:tabeleci

mente, inclusive por meio de veículos, será emitida, quando da saída
do combustível, nota fiscal íníormando que a natureza da operação
se refere a "operação realizada fora do estabelecimento", sem desta

que do imposto e sem prejuízo da emissão da respectiva nota fiscal
a cada venda efeti vada.

§ 4.9 � A nota fiscal emitida para acobertar a saída de
combustível destinada à realízação de operações fora do estabeleci
mento tem validade' até o retorno do vendedor ao estabelecimento
emitente.

§ 5.9 - Nas saídas de combustíveis para depósitos ou ar

mazém geral, será emitida nota fiscal informando que a natureza da
operação se refere a "remessa para depósito", caso em que não ',sfe da
rá dncídêncía do imposto.

§ 6.9 - Nos casos de devolução total ou parcial do com

_buS'tível ao distribuidor, deverá constar ne nota fiscal, sem destaque do
Imposto, a natureza da operação e o número da nota fiscal emitida quan
do da remessa original.

\

Art. 12 - As diferenças porventura existentes entre os vo

lum�s de entrada e os v?1u�es de saída acrescidos dos estoques serão
consíderados como prepno do estabelecimento e assim �riliutà-
das.

-
I , .

�r.t.. 13 - Os c?ntribuintes do imposto terão o prazo de 90
dias para imciar sua escríturaçío fiscal.

SEÇÃO DI
DO lANÇAMENTO E PAGAMENTO

.

Art. 14 - Compete ao contribuinte efetuar o lançamento
do Impo�to e o consequente recolhimento aos cofres da' Prefeitura ou
estabelecimento bancário autorizado.,

Parágrafo Único - O pagamento será efetuado através de

d_ocumento, de �u�ecadação, conforme � modelo anexo, indicando o pe
nodo de reíerêncía, o volume de venda dos diversos combustíveis, o
valer das vendas e c respectivo imposto.

'

. _

Art. 15 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
pubhcaçao, revogadas as disposições em contrário.

Schroeder (SC), 03 de fevereiro de 1989.

ADEMAR PISKE
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na mesma data.

CARMELO PASQUALL
Encarregado do Expedient-

,
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lu maia tinu IUgeatõea para presentea,
jóias, relógios, violóel, troféus,

medalhu e artigo. de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Relojoaria AVENIDA

N. M8reclull. u GetOo V8l'pi

Tubos Santa Helena Ltda.,
Tubos de PCV [eletrodutos], Tubos de Concreto,

Tubos de Polietileno (mangueira preta).
Fábricá:: Rua JoinviIle, 1016 _ Fone 72·1101
Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99

F('ue 72·0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

CFHO --

VIAÇÃO CANARINHO-LTOA.

Programe bem as suas viagens de .férias e.
.

recreação. A "Canarinho" coloca a sua dis

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua
. .

frota. Venha conversar conosco.

Av. MaI. Deodoro, 98'1 _ Fone 72-1422

O�opedia . e 'raulalologia
. DR. MARCOS F. SUBTIL

"

Urgências _ consultas _ ortopedia in�a�.
til e adulto. Membro titular da Soc. Brasileí

ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.512, - Fone 12.2218

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 saber a todos quantQ este edital virem

que se acham neste Cartório para protesto os

titulos centra:

CONFECÇöES DONAR B REPRES. LTDA. -

R. ROD. BR 280 Km 63 -:- NESTA - DORIVAL
HOBEL - NESTA - GARNlS CONF. E ES

TAMPARI.A_S - R. JOSE T. RIBEIRO, 921 -

NESTA - JOSE RIBEIRO - R. ES11RADA ISA

BEL ALTO, S/N.9 - CORupA - STEURNA
GEL COM. E REPRES. DE MAT. ELE11R.. - AV·

MAL. DEODORO 240 - NESTA ..

E como os dites devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por íntermédio do presente edital.
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artur Müller, 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar b se,J). d�bito, ou então dar razão por
que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc·

AUREA MQLLER GRUBBA .Tabeliã e Oficial de
Protesto de Títulos.

Alfredo Guenther

,

Dr.
(CIRURGIÃO-DENTISTA)

.
Clínica Geral

Aten�imentó com hora marcada

Marechal Deodoro. 333 (Fone 72-0846) ._

Jaraguá do Sul

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNIÇIPAL DE JARAGUÃ. DO

.SUL

P O R T A R I A NI} 25/89

IVO KONEll, Pref�ito Municipal de Jara:
guá do Sul, "Estado de Santa Catarina, nO uso

de suas atribuições;
R$SOLVE::

NOMEAR o Sr. 'ÁLVARO nosa para, a

partir desta data, exercer a função de Secretário
, de Agropecuária da' Prefeitura: Municipal de
Jaraguá do Sul.

REGISTRE-SE e COMUNIQUE-SE,.

Jaraguá do Sul, 01 de março de 1989.

IVO �KONELt
Prefeito Municipal

1= FECIS
A Secretaria de Cultu

ra, Esporte e Turismo
de Guaramirlm vai rea
lizar no dia 08 de abril,
a partir das 20 horas,
no

.

Ginásio de !Esportes
Rodolfo Jahn, o I Fes
tival da Canção Guara
mirense (FECAG), nas

categorias sertaneja e

popular. A programação
é do Rotareet Clube e

Academia de Música
Oarneirinho, com apoio
da admínistração muni
cipal. O Festival é,aber
to a todos os ínteressa
dos da região, estando
as inscrições abertas na

Prefeitura de Guarami
rim.
O Musical Arco Iris

terá participação e a pre
miação, do primeiro ao

terceiro colocado em ca

da categoria, ainda índe
flnída.

Coluna

Evangélica
CULTOS: No sábado às
19h em português. No
domingo às 8h em ale
mão e às 9h30 em por
tuguês. CURSO DE NOI
VOS. Dia.s 18 e 19 de

março, novo curso de
noivos, começando. às
17h do dia 18. As ins

crições podem ser feitas
na secretaria da Comu
niçlade, fone 72-0892.

PRECE A
.

SANTA CLARA
Fazer 3 pedidos, 1 de
negócio, 2 impossíveis.
Rezar 9 dias, 9 Aves
Marias, mesmo sem fé
será atendido. Rezar cl
uma, vela acesa e deixar
queimar toda no último
dia. Publicar no 9.9 dia.

LW.

Escritório Çontábil Barni
Oferecemos servíços' oe contabílíéade em geral
e assessoria especial às micro e pequenas em-

presas. ,

Rua Venâncio da Sinva Perto, 365 • 19 andar
Fone: '12 .. 1492

PRECE A
SANTA CLARA

Fazer 3 pedidos, 1 de
negócio, 2 impossíveis.
Rezar 9 dias,

-

9 Aves
Marias, mesmo sem fé
será atendido. Rezar cl
uma vela acesa e deixar
queimar toda no último
,<fia. Publicar no 9.9 dia.

L. W.. S.

, i

Rua João Picolli, 57, ao lado da

Drogaria e Fermácia Catarinense. I

'12-1077

Em breve I,

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

coloniais.
Finas decorações. !if

Esperamos sua visita "

KILUXO

Móveis e Decorações Lt�l.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Açãl Slcial e Auae tem, aoora atendimento pediátrico
As creches mantidas

pela Ação Social de
Jaraguä do Sul têm des
de esta semana, um mé
díco-pedíatra para aten
dimento às crianças. I
dêntico profissional" so

mado a um dentista" co

meça a atuar na !segun
da feira na APAE_ para
uma integral assistência
às crianças carentes e

de educação especial.
N\l área ginecológica,
foi ampliado o horário
de átendimento médico
da Rede Feminina de
Combate ao Câncer, das
13 às 16 horas, havendo

perspectivas de atender
em período integral, a

partir de julho, conso-

,

ante informações do se

cretário municipal de
Saúde, Dr. Amaro Xí
menes Júnior.

Comunicado
OLGA MEY FIS\"'

CHER, comunica a

praça que não assu
me' responsabilidade
de cheques do Banco
Itaú, que estãó sendo
emitidos em nome do
seu falecido marido
Geza Rodolfo Fischer,

cuja conta está encer

rada. O talonário de

cheques foi roubado.

�tadOl de Santa Ca"
tarina
Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

EDITAL
A Prefeitura Munici

pal de Jaraguá do
Sul, atràves da Secre
taria da Educação -

SEME, comunica que
serão abertas as Ins
crições para o Con
curso de Serventes
e Merendeiras para
Ingresso e Enquadra
mento no Quadro de
Pessoal dos Servido
res Públicos.
Data: 13 a IJf de
março de 1989.
Horário: 8h às I1h30-
mín � 14h às 11 horas.
Local: SEME (Secre
taria Municipal da E

ducação) - Av. Ge
túlio Vargas, 503.
Rosemeirs P. Vasel
SecreÚlria da Educação

Barão doRio Branco, sala 4
FONE:72.2607

De outra parte, foi

entregue na segunda
feira à Díretoría Regio
nal da Caixa �conômi
ca Federal da Stinta
Catarina, o processo de

pedido de empréstimos
, até no valer de 1 milhão
e \500 mil' OTNs� pára
obras necessanas ao

município. Pare o pre-
feito Ivo Konell. as pers-

pectivas do fechamento
do contrato são amplas,
sendo possível que ocor

ra ainda no primeiro
semestre.
Nos próximos dias,

técnicos da CEF' virao
à cidade para realizar as

avaliações' necessárias
à liberação dos recur

sos, após 'aprovada pelo
Senado Federal.

8 DE MARÇO

Dia Internacional da Mulher
O Sindicato dos Trabalhadores, Rurais de II

Jaraguá do, Sul parabeniza todas as incansáveis

agricultoras que vem alimentando gerações de

homens, e mulheres pela passagem do día 8 de

marco -- Dia Internacional da Mulher.
,

A agricultura tem, como principal luta pl
esse dia a imediata aphcecão do: dispo,sitivo
constitucional que aprova a aposentadoria para
a mulher rural aos 55 anos de idade. para isso

foram programadas mobilizações e passeatas
por todo o Estado e principalmente na Capi
tal, como também a realização pela Assembléia
Estadual Constituinte da primeira plenária po
pular, para debater os Direitos da Mulher em

Santa Catarina.

I, o i, á I a g o
'

5:
Talvez você seja uma, dessas pessoas que

vive se' esgueirando de alguém que o tenba

maltratado ou prejudicado num dado moment,o
de sua vida, não podendo nem ver ou OUVII

fa-lar desse alguém. Você a odeia, e se J?ude�se
vê-la morta, isso lhe traria imensa satIsfaçao.
Mas na verdade quem não perdôa, sofre dores

terríveis no seu interior e sente-se presa à

};j.essoa que: a ofendeu. Busca di�tância, mas

eis que é escrava. Tal pessoa esta sempre pre

sente nos seus pensamentos. Oh, se houyesse
uma saída! Quero lhe dizer que sempre ha um

escape para nossas aflições quando nos ache- ,
gltlmos à Deus e sua palavra.

_

Primeiro precisamos aceitar o perdao que
Deus nos oferece em Cristo. Nossas ofensas
nos macularam, diante do Criador, e escodê-las

significa enfrentar I doenças; sommento. disci

plina e desânimo (Sal 32:3,4). Confessar nosso

pecado, rebelião e incredulidade a Deus, é

a porta do inicio da libertação ínteríor; As

pazes são feitas com o paii (Rom 5:1). Ora, o

mesmo pai que nos perdôa através do sofrimen-

to do seu Filho, também nos incita a sermos

"bondosos, compassivos e a perdoar-noe uns

aos outros "(Ef 4:32). Nesta questão de dar e

receber perdão, como no caso de Deus, o que

perdôa é que sofre" paga o preço de libertar

o ofensor da sua ofensa, e à si mesmo também.

Não é fácil perdoar alguém que nos lesou de

alguma forma. Sozinho é 'até impossível, mas cl a

força de Cristo tudo é possível" (Fil
4: 1 J) .

JeSl1s nos ensina a perdoar sempre (Mt
18:22), pois o pai perdoa, na medida que per
doamos (Mt 6:14,15). As diferenças existentes
nos lares, nas fábricas, nos escritórios, entre os

povos serão extirpadas com o perdão. Nada

melhor que go�r profunda paz, bons relaciona

mentos, e saber que Deus está jorrando suas

bênçãos do ,1;ütQ•• ,

.

Elso Carlos Madke

IGREJA BATISTA
Rua Emilio Stein, 120 - Cultos: Dom. 9h e 19:30h

II

COPIADORAS

'Triunlo
Minolta

A melhor cópia do seu original
Revendedor exclusivo: Fones - (0482) 23-6213,
(0413) 22-9664 e (0413) 72-2521.

Chaveiro São ,Pedro
Chaves em dois minutos, de qualquer tipo'
Abertura de portas, cofres e automóveis.

Conserto de fechaduras, venda
'

de cadeados,
tampas de combustível, olho-mágico, fechadu
ras e ignição de. automóveis.
Atendimento a domicilio a qualquer hora.

Av. Mal. Deodoro 325 (Fone 72-2461) e rua
José Emmendoerfer 862.

Chal'é
IMOBILlARIA E
REPRESENTAÇOES LIDA.

Rua Reinaldo Rau 61 - Fones 72-1390 e 72-1500
IMÓVEIS A VENDA

CASAS,: em alvenaria cl 150m2, terreno 400m2,
rua Padre l\'lirandinha, px. Posto Marcolla; em'
alvenaria cl 100m2, terreno 450m2, rua João
Samt Tavares" px, Marisol (filiai); em alvenaria:
cl 125m2, terreno 364m2, px. trevo de Schroe
der; em madeíra, 162m2, terreno 915m2, rua

Pco, Hruschka, Jaraguä Esquerdo. TERRENOS:
Área de 364m2, Jardim Flávio II; área, de 390m2,
rua Victor Rosemberg (viaduto); área:' de
4.000m2, na Ilha da Figueira; área de 2.230m2,
na Proc, Gomes, px. Famac; área central de
360m2. na Exp. Antonio C. Ferreira, cerca de

.400m do Besc. APARTAMENTOS: Área de
114m2, EdU. Jaraguâ: área 110m2, Edif. Jara-

'

guá; área 400m2, cobertura EdU. Jaraguä; á,

rea 10m2, EdU. Honduras e área 112m2, Edu.
Bergamo.

VENDE: Casa mista c/ terreno 2.900m2, rua
25 de Julho (V. Nova). preço NCz$ 15.000,00.
Casa mista (130m2, 3 quartos). rua João, Dou
brawa 238, NCz$ 12.000,00. Casa mista (160m2)'
rua Piçarras. Apartamento em construção, Con
dom. Atenas (Mal. (Deodoro); Apartamento
Bd- Miner, 2 quartos, iOOm2. Lotes na rua José
Emrnendoerfer, NCz$ 6.500,00. Sítios: em

Nereu Ramos cl casa alvenaria e outros cl
176.000m2. Área comercial rua Joinville

(3.470m2) cl casas 'em alvenaria e madeíra
NCz$ 80.000,00. Três lotes na rua Jose Teodoro
Ribeiro (I. da Figueira), NCz$ 10.000,00. Terreno
100m2, px, Móveis Pradi. NCz$ 5.000,00 Ter
reno (l.350m2) rua"��fla'rdo Dornbusch cl
63,60m2 de frenter"'N<:t-$" 35.000,00. Em Blu-
menau, apto. novo, próximo FURB. NCz$
40 mil.
ALUGA: Sala comercial cl 420m2, rua Ve

nâncio da Silva Porto, NCz$ ,300,00 mensais.
E, também, um telefone comercial.

Imobiliária Engetee•
ENGETEC
\)'

CRECI-934-J - FONE 12-0373
R. Exp. Antonio C. Ferreira, n\} 68

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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prefeito Municipal
Registrado e publicado na mesma data.

CARMELO PASQUALLI
Encarregado do Expediente

� ..

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

DECRETO NI,I 408
DECLARA "SlTUAÇAO DE ElMERG8N�'
ClA" NO MUNICIPIO DE SCHRO'EDER.

o Prefeito Munícipal de Schroeder, no uso

'de suas atribuições conferidas pelo Art. 10,
inciso XXIX da Lei Complementar Estadual
n? 5, de 26 de novembro de 1915, face o

que dispõe a Lei Bstadual n? 4.841, de 23
de maio de 1913 e SOb proposta da Comís
são Municipal de Defesa Civil - COMDEt:,
D E C R E T A:
Art. lI? - E declarada a existência de "Si

tação de Emergência", prevista na Lei Esta
dual n 4.841, de 23 de maio de 1913, Art. 29',
f\lrágrafo 19, ítem c, neste .munícípio, tendo
em vista a ocorrência de inundações e alaga
mentos, com as seguintes consequências: des
truição ,de cabeceiras de 'pontes, bueiros, es
tradas municipais e prejuízos consíderäveís à
agrtcultura,

Art. 29 - Este decreto entra em vigor a

partir desta data, revogadas as disposições em'

contrário.
Schroeder (sq, 05 de janeiro de 1989.

ADEMAR PISKE

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob nl? 0015

Escribas fiscais e contábeis
ImpOltO de Renda \
Registro de Micro-Empresa

Conííra a eficiência de n08SOS serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

sAVlO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

Advoqàdos
Direito Civil _ Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço _ Mal. Deodoro da Ponseca
Do 97 _ Sala 1

Ir:echo Guaramirim-Massaranduba é O m,ais crítico/Norte
A Coordenadoria Re

gional Norte do Depar
tamento de Estradas de
Rodagem de Santa Cata
rina (DER/Sq, com a

brangência em 22 muni
cípios, tem seus proble
mas principais concen

trados na SC-41:)', no

trecho .compreendído
entre Guaramirijj, e Mas
saranduba. Este trecho
de 23 quilômetros neces
sita de restauração com

pleta do, pavimento de
vido ao alto grau de de-

, terioração, motivado pe
lo elevado tráfego, que

chega a 4,5 mil, veículos
por dia e também pelo'
término da vida do pa
vimento.
Durante a temporada

de chuvas prolongadas,
a situação se complica.
A solução. destes proble
mas conforme o coorde
nador do DER em Join
ville, Sérgio Mercon. de
pende, além da libera
ção de mais recursos, do
término da pavimentação
de rodovias como a SC
BR-280, entre Corupá e

São Bento e da' SC-416,
Jaraguã do. Sul+Pomero-

Projete pOderá revogar estatuto
O prefeito Antonio

Carlos Zimmermann, de
Guaramirim, encamí-

'

, nhou para a Câmara de
Vereadoras, projeto-de
lei que revoga a Lei Mu
nicipal 1.119, de 05.10.-
1987. Em seu artigo pri
meiro diz que "ficam
extintas os �feitoß jurí
dicas' de qualquer ato

legislativo ou admínístra
tivo, lavrado a partir da
instalação da Assembléia
Nacional Constituinte,
que tenha por objeto a

concessão' de estabilida
de \l servidor admitido
sem concurso público, da

admínístração direta ou

indireta,
.

inclusive das

fundações instituídas e

, mantidas pelo poder pú-
blico".'

,

A leí em questão é
a do Estatuto do Magis
tério Municipal, aprova
da pelo Legíslatívo quan
do os trabalhos da Cons
tituinte já estavam em

andamento. Em conse

quência, Os professores
perdem a estabilidade e

o seu próprio estatuto,
mas um novo projeto
vav ser encaminhado
para o Legislativo."

spézla & eia. Lida.
SERltARIA. E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para €onstrução e serviços de trator

com profissionais altamente especializados,
Rua João Januário Ayroso, Tl? _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ Sc.

de. "Com isto a SC-413
ficará desafogada, bem
como a BR-101, pois to
do o Alto Vale terá aces

SO pavimentado ao Pa
raná sem necessitar des
viar por Joinville", diz
Marcon.

A rodovia I BLume
nau-Massaranduba-rfuera
mirim é considerada um
dos "pontos negros" pe
lo DER/SC.

LEI OBRIGA -PUBLI
CAÇÃO DE ATOS
O Tribunal de Con

tas do Estado vai
cobrar dos novos pre
feitos de Santa Cata
nína a publicação de
todos os atos munici
pais, segundo determí
na a Lei Orgânica dos
Municípios. O alerta
é do presidente dó
TCE, conselho Dib
Cherem. Explicou
que o Tribunal vai
intensificar a verifí
cação da observância,
pelas administrações
muinicípaís, do dís
positivo que prevê a

obrigatoriedade da
publicação de todos
os atos munícípaís
em jornal local e,

na falta des t e,
em j o r n .a I da

microrregião com cir

culação no município.
A fiscalização do TCE
será exercida durante
sa auditorias in loco,
na área dos munícípí
'os, e no exame dos
balancetes das prefei
turas.

Marcenaria São José
Portas e Janelas de Madeira
de Prlmelrisslma Qualidade

Faça.nos uma visita

Persianas José Emmendoerjer
Rua Jacob Buck, 46 (ao lado do Bradescol

ou

consulte-nos pelo Fone: 72-0247

II

"

< ����';t��;�i:�,;,
O bom ,transporte

JARAGUÃ 00 SUL
Rua CeI. Procópio G. Oliveira, 1626
Fone: 12-0628
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Dávia Leu rees!rutura e descentraliza adillislraçãl
Somente a partir de

1,9 de abril é que come-

Kah'lbach: Semi
lária de Motores
o gerente geral de A

poio Indústrial da Kohl
bach S. A. , engenheiro
Francisco Nagoya, será
um dos moderadores do

. 1.9 Seminário de Moto
res Elétricos, a ser rea

lizado nos dias 28 e 29
. de março, paraíelamerr
te a XlV Feira da In

.

dústrta Eletro-Bletrôni
ca. Sendo considerada
uma das maiores feiras
do gênero no País, a

Kohlbach marcerá sua

participação
'

no evento

também com a exposi
ção de toda a sua linha

de motores e alternado
res, aproveitando a opor
tunidade vara apresen
tar seus lançamentos, pj
1989.

Infurme Paroquial
Paróquia São Sebastião'

MENSAGEM: Todos

nõs queremos nos trans

formar. Todos nós que
remos viver melhor.
Mas nem todos sabemos
tornar o caminho que

nos leva até lá. A litur

gia de hoje nos convida
a busca' de Jesus Cris
to a força para trans

formar a nossa vida pes"
. soal e social. Ser cris
tão é estar unido a

cristo, que ölminha co

nosco e se manifesta nos

acontecimentos e nas

pessoas. O cristão não

é orgulhoso nem per
íecccíonísta. Sabe que
deve crescer. A Igreja

.

não ,pode perder es-

ta dimensão de cami
nhada. MISSAS: Sábado
às 17h30 - N. Sra. de
Fátima; 19h ne Matriz,
S. Luiz, S. Judas e S.
Francisco e as 19h30, em
S . Luzia. Domingo às

7, 9 e 19h na Matriz;
8h em S. Judas, S. cruz
eS. João e às 9h:)'O em

S. Pedro e S. José.

çarâ á ser cobrado o

Imposto sobre Venda
de Ccmbustíveís a Va-

'rejo (IVV), em Massa
randuba . A previsão de

arrecadacão mensal é
de NCz$ 1.200 mil, que
serão aplicados na con

servação de acessos das
rodovias municipais. A

informação é do prefeito
Dávio Leu, que promo
veu, neste início de ges
tão, uma ampla reestru

turação interna e des
centralização �ddminis�
tratíva, que vem surtin
do efeito desejado na

comunidade, segundo a

valia.
Leu revelou que '0 se

tor de obras concluiu a

restauração ,de pontes
e pontilhões danificadas
com as en�entes de ja
neiro, mas que ainda re

cupera-se as estradas,
num total de 500 quilô:
metros. O maquinário
está sendo reformado e,

existe pretensão de se

adquirir novos cami
nhões para renovar e

ampliar a frota existen
te.
Massaranduba aguarda

retorno d\i reivindica

ção formulada aos Mi

nístéríos da Educação,
�'aúde e Previdência, pj
a liberação lde recur-:
sos financeiros e equi
pamsntos para o muni

cípio. E para o corren

te exercícío, já se sabe
a quantitícação dos re

cursos mensais repassa
dos pelo SUDS, apesar
do termo aditivo ao con

vemo não haver sido
ainda assinadc: NCz$ 6
mil.
O município, que tem

suq. economia
.

calcada
basicamente na ativida
de agrícola, onde se so
bressai a rizicultura, tem

previsao de colheita,
nesta s'afra, de 1 milhão
de sacas.

Reunião Ordinária do Conselho Comunal

CONVOCAÇÃO

Pelo, presente são convocados todos os mem

bros do Conselho Comunal, constantes do Ar

tigo 32 dos Estatutos, para a Ja. Reunião Or
dinária ti. realizar-se no dia 30 de março de
1989, às. 19 horas em primeira convocação e

às 19:30 horas em segunda convocação, no Sa
Ião Comunal à Rua Esthéria Lenzi Friedrich,
78, nesta cidade, para deliberarem sobre � se

guinte
ORDEM DO DIA

1 - Relatório do Presidente Comunal e Obras
Assístenciais: 2 - Leitura, discussão e aprova
ção das contas' comunais, reíatívas ao exercí
cio de 1988; 3 - Eleição para os cargos vagos
na Diretoria: 4 - Assuntos diversos.

Jaraguã do Sul, 08 de marco de 1989
RONALD 'KöHNTOPP
Presidente

Ferro Velho Marechal
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

\

Comércio de veículos usados
Peças para veículos

Compramos automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 72-0874
Jaraguã do Sul - SC -

ABANDONO DE EMPREGO

be conformidade com o artige' 482 da
CL'I', Letra I, convidamos o Sr; José Lourenço
Carneiro, Carteira Profissional 2885.1, Série ."

00013!SC, a comparecer COm urgência em nos

sa empresa. após o que, 'em 72 horas, ficará
caracterizado o abandono de emprego.
OFICINA MECÄNICA MARECHAL LTDA-ME

Jaraguá do Sul -:- SC.

Ora. Scheila M� N. Henriques Anjo
DOROLOGIA CUNICA'

Tratamento de dores crônicas (dores
do "Cancer", lombalgias, enxaquecas .. ;.\.
f aeupuntara aplicada a dor.

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

'

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

'

Exlinbrás
.

Comércio e recarga de extintores em geral

Rua Joinvílla n.? 2.176 - Fone n-1826
Jaraguá do SullSC.

'José liberto Barbosa
DEFESAS CfVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA El\{ GERAL, -

Rua Jo,ão Marcatto n.? 13 - 2.9 andar

sala 204 - telefone: 72-1869

Jaraguá do Sul - SC

FISIOMED
Fisioterapia e Reabili tação Médica Ltda-

)
.

Atendimento especializado em recuperação
de fraturas, paralisias, reumatismo, problemas de
coluna, doenças neurológicas, asma e bronquite.
CONvENIOS. Unímed. Banco do Brasil, Caixa
Econômica, Ipesc, Inamps e Acidente de Traba
lho
CORPO CÚNICO: Dra. Rita - Písíoterapêute.
Dra, Joice - Físíoterapêuta, Dr. Francisco -

Médico Físiatra.
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen s/nf!, anexo" ao
Hospital São José - Fone 72-1811 - Jaraguá do
Sul-SC.

f O :FeSpeitom6tuo é o camiDbo do entendimento e da buscade conquistas comuns.

,aR',
�- !�·u''a- iIo�Su-·J vamos�nstruirepreservara"no(il'

ssalaraguád.�_��,maishumanaeacolhedora.
A Weg.tem orgiJ1ho do desempenho de seus colaboradores e do trabalho da gente ordeira de
Jaraguá do Sul. Por isso ajuda.bospitais, 'creches, entidädes filantr6piCas, colaborando para
que a cidade mantenha suas tradiçõeS-:

.

'w1.,,: •

Iiiiii
WEG ��íJS COL�aORADORES'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cripta dia Matriz, para
velórios, nos finais de
semana.Município paDará docentes do Estado'ES;rADO: DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Tramita no Legislati
vo Municipal, projeto-de-.
leí. que busca autoriza
ção para assinatura de
convênio com o Governo
de Estado, . através da
Secretaria da Educação,
no quaí o Estado cede
lima .professora . �Ivete
Lombardi) à Secretaria
Municipal de Educação
e em contrapartida a

Prefeitura vai pagar to
dos os professorss, num
total de 24, das escolas
Vila Lalau, Jaraguã

:

99
e Seara, onde de um

total de NCz$ 3.586,93,
o E1�t:\1do entra com

NCz$ 1.955,52 e o Mu
nicípio com NCz$ .....

1.631,41. Outro projeto;
reajuste Qs vencimentos
dos servidores munící
país 'em 10 por cento e,
ainda concede subvenção
a . APAE, oe NCz$ ...

2Ö.000,00 e contribuição
à Acaresc, ãe NCz$ ..

9.$00,00, para garantir
a continuidade aos ser-

.

viços prestados em Jara
raguá do Sul'.
O vereador Heins Rae-

der, em indicações apre
sentadas, pede, o patrola
mento e abertura de va

las na rua Paulina De
matte Píccolí (J'araguá
Esquerdo) e, ainda, estu
dos no sentido de dotar
o entroncamento das ruas

JoãQ Jenuârio Ayroso,
Walter Marquardt e fi
nal da Marechal Deodo
ro, da respectiva �in\ili-,
ç,ão.
Na sessão do dia 6,

assumiu o cargo, em

substituição a Álvaro
Rosâ, o vereador Marine
Lenzí, A vereadora Ma
rilze . Matquardt, apre
sentou moção' de solida
rfedade aos esforços do'
Secretário Municipal 'da
Saúde, pela efetiva
participação na implan
tação de uma UT1 no

Hospital São JOSé. Em
carta à Câmara, o vigário
José Felipe Dalcegío
contestou, no que quali
ficou de inverdades, a

firmações feitas da tri
buna pelo vereador Jo
sé Gilberto Menel, em

relação a utilização da

DECRETO NI! 409
" . DECLARA pOmo FACULTATIVO.

, ApEMAR PISKE, Prefeito Municipal de
Schroeder, no uso de suas atríbíções:

.-

D E C R E T A:
,-

Art. 19 - Fica decretado Ponto Pacultatívo
nas Repartições Públicas Municipais, os dias
06 e p1 de fevereiro de 1989, dedicados ao car

na�l>..
Art. 29 - Este Decreto entrará em vigo!'

na data de sua publicação,
.

revogadas as dís:
posíções em contrário ....

Caluoa dI
1�lsl

Um aviso aos aP.Qseuta-.
dos:
A reposição dos proven
tos dos apoß(�fJtéirios ao
nível real daquele VI'

gente no rmcio da' ati
vidade comecarä a ser

f�ita P:l0 10TPS a par
tu do mes de maio
Informação do superin-
tendente do

-

Instituto
em Santa Catarina,
Celso Anderson de Sou
za depois de participar
d: reunião COm 3. díre
çao hacional, no Rio de
.laneiro.
Os funcionários do I,\'PS
em Santa Catarina estão
mobilizados no levanta
mento de informações e
remessa de toda a do
cumentação à Dataprev,
pera

A
expedição dos

c'arnes COm os novos va
lores, como estabelece
d nova Constituição.
Como se vê valeu a pe '.

na a união dos aposen
tados em torno da nova
��rta Magna, que foi
teíta para ser obedecida
A ipartir de [maío d�
1989 certamente um novo
p.'ISCO vai ser dado (ie

re�p�ito aos direit;s ad
qumdos pelos 'homens
qUe já ingressaram na
terceira idade.
A partir do instante
em que o 'aposentado re
ceber o novo carnê com
Os valora, reajustados,
poderä proclamar aos
quatro ventos: desta
vez é pra valer!

Schroeder (SC), 03 de fevereiro de 1989.
ADEMAR

- ,

PISKE
prefeito Municipal

Registrado � publicado na mesma data.
CARMELO PASQUALLI

Encarregado do Expediente
............................................

� a. �

� ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Schroeder

DECRETO N'9 401
REES1RUTURA A COMISSÃO MUNICI

PAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC), NO MV-

NICIPIO DE SCHROEDER. ,

ADEMAR pISKE, Prefeito Municipal
Schroeder, Estado de Santa Catarina: no uso

de suas atribuições:
-'

D E C R E'T A:
Art. 19 - Fica reestruturada no município

de Schroeder a Comissão. Municipal de Defesa

Civil tCOMDEC), composta' dos seguintes
.

membros e/ou entidades:
GRUPO DIREÇAO

Presídents - Ademir Fischer; Secretário Exe

cutivo - Carmelo' Pasquallí
GRUPO PERMANENTE:

Ludgere Tepassé, Edison Jahn, Pastor da Co

munídade Evangélica Luterana Cristo, Pastor

da IECLB - Paróquia de Schroeder Harí Zer

bin, Presidente, da Câmara Municipal de Vere

adores, Wilson José Mondiní, Aldo Romeo Pa

sold
GRUPO DE EM:bRG:t:NCIA:

Helmuth Moritz Germano Hertel. Mário Zanel
la. Valmor Heins Stricker, Presidente Sind.
Trab. Rurais de Schroeder, Arthur Dutra, Dele

gddo de Polícia, Diretora do Colégio Estadual

Miguel Couto, Paulo 'Schewinskí, Igon Cristia
no Volles, Cândido Walz

Art. 2.� - Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dís

posíções em conträrro.
..

de

Funilaria Jaraguá Ltda.
I' Calhas e Aquecedor Solar

Rua Pelipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trADsito - in
ventários - cobranças e advocacia em geral.
Rua ['�inoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 12-2711

Clínica Velerinária
SCHWElTZERSchroeder (SC), 04 de janeiro de 1989.

AD�MAR PISKE

I
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na mesma data.
CARMELO PASQUALU
Encaregado do Expediente

------

SCHWElTZERWALDEMARDR.

Clínica de pequenos e grandes aaímaís, cirurgias, vacinações
raio x, internamentos, boutíque.

.

'Rua JolnvlIIe, n' 1.178 (em frente ao Supermercado Breíthaupt]
Fone 72 • 3268 - Jara�uá do Sul _ Santa Catarina

72-3953

I••,IIIHIERVEíCIII'..•.

Jaraguã do Sul
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E HORA DE BRILHAR

Lanznaster
Jóias •. relógios, alianças �

presentes finos é com a nove

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 _ Jaragué do Sul.

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

As melhores pedras naturaís para sua casa.
Pedras p/píses, piscinas, paredes e

revestimento em geral.
Rua Ottokar Doerffel. 1.957 - Trevo ,BR-l01

Fone 22-8956 - Joinville.

SUBA NA HONDA.

'CONCESSIONÁRIA· HONDA DA kEGIÃO. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSISTBNCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua Adélia Fischer, 239 (Rodovia BR...280)

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

CORREIO DO POVO
Fundação: 10 de Maio de 1919

CGC 84.436.591/0001-34
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel

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

Redação. Admínístraçân e Publicidade: Rua
CeI. Procópio Gomes de Oliveira n.? 290
Caixa Postal 19 - Telefone (0473) 72·0091 -

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

"A Comercial" S/C Ltda.

Número avulso NCz$ 0,20'
Número atrasado ,....... NCz$ 0,30

Assinatura semestral local NCz$ 3,00
Assinatura anual local NCz$ 5,00

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

Representantes credenciados: Bruvê Veíc. Co

munícação (Fpolis], Tábula Veíc- Comunicação
(S. Paulo), Propal Prop. Representações (P. A

legre) .

ASSOCIADO A ADJORI/SC E ABRAJORI

Os artigos assinados não refletem a opinião
do semanário. As cartas devem ser legtveis
com assinatura, nome, endereço, teletone""e i.Q9.
da CM. de Identidade. A publicação depeDde:'
do critério da. redação, que' se reserva o direIto
de resumí-Ias e a matéria não publicada não se

rá devolvida.
'.

"

. liA HIstória -de UOl8a leate do pOde ficar s6 na saudade".
Ö 'Passado s6 é Importante se o seu tempo foi bem empregado •

...

l�ONI�IRI\ A HIST()RIA ...
. HA 70. ANOS.

- E� 1919, o Intendente Henrique
Piazera continuava dando Os con

tornos da íutura cidade de Jaraguã.
A atual Rua 1 (Mal. Deodoro) era

.

um perigo atravessar com viaturas,
cheia de sulcos humídos e la,macen
tos. Na altura do campo de fute
bol do. Colégio Marista, especial
mente em frente onde inicia a Rua
João Mârcatto, o. 'Prédio Dorrängos
Chiodini e o novo edifício que tomou
o ,lugar da casa de Maria Longa, as

depressêes ainda há bem pouco
eram bem visíveis, transformandose
hoje nas garagens suterráneas, eram
na época. os mais problemáticos. Hen
fique Pfazera, Victor Rosenberg e

Benjamin Stulzer trabalharam duro
na solução do escoamento das águas,
"no lado de cima a arrozeira de An

gelo Piazera e do lado do já comen:

·lta,do acima, um terreno al:agadiço.
Como o terreno fosse um lodaçal, a

,solJ.l,ç�o
.

encontrada foi a de estivar
aquele trecho' com palmitos que
eram cobertos com espessa camada
de terra, seguido de um material de
creia grossa e cascalho, que davam a

consistência necessária ao tráfego das

carroças, Apesar dos parcos recur

sos, "tirà'Va-se leite de pedra" para
'

atender a constante demanda dos

migrantes qUe se deixavam ficar

aqui.

... HÁ 40 ANOS
- Em 1949, a Auto Jaraguá S/A

- Ind. e Com. publicava o seu balan-
(,.'0, encerrado em 31.12.48. Assina
'Iam Pnedrích Barg, Dir .. Presiden
te; Faustino p. Rubíni, Dir. Técnico;
Sergio Thomsen Dir. Auxiliar e Eu

gênio V - Schmöckel. Contador. O
Conselho Fiscal: Paulino Pedri, AI
brecht Gumz e Adélia D. Müller.
� Na reunião da Câmara de

17.02.49, entrava em ta. discussão o

projeto de lei, cedendo à Associação
Rural, um prédio municipal. o que
fica nos fundos da prefeitura, posten
ormenta reformado na admínístração
Mayer/Schmöckeí e qua a outra ad-I
ministração reíncorporou às ativída
des da municipalidade.
- O Ten, Olavio Rech, Delegado

Especial de POlícia baixava edital,
reíerente a emplacamento de veícu
los, até to de abril, orientando sobre
é'. _apresentação de documentos no

ato do licenciamento.
rr: A serviço da angariação de'

donativos para a construção do Se-·
minário Diocesano, que então le-1
vado a efeito pelo Bispado de Join'
ville, encontrava-ss, em Jaraguä do

I

Sul o P. Bernardo Fuechter com a-

Cjue:'a finalidade. c'

... HÁ 30 ANOS
- Em 1959, lembravass do caro)

naval, uma .letra de José Astolfi, que
homenageava Jaraguã do Sul: "Quan-l
do Se fala em morrer / Não é . . . Não'
é da favela / O morro que eu falo /
E onde morà a minha Anabéla ! x x )c'

Barão de Itapocu

Minha amada foi morar I No pico do
Jaraguä -! Numa casinha verde' / Cer"
cada de pomar / Aonde vou amar /
Aonde irei morar".
:- A Câmara Municipal, de COru

pá elegia a sua mesa diretora: Preso
,Waldemar Schultz: Vice Adolfo
Steingraeber; 1Q Seer. Alvim Seidel
e � Secr. Kurt Herbert Hillbrecht.
- CO.m a licença solicitada pelo

vereador Valeriano Zanghelini. da
UDN, assumia o prímeíro suplente,
Eugênio Victor Schmöckel, diretor.

gerente do jornal "Correio do Povo".

... HÁ 20 ANOS
- Em 1969, nos dias 15/16 de mar

co, a Sociedade Esportiva João Pes
soa, realizava uni grands festíval,
alusivo ao 19 ano de construção . 'do
Estádio João Lúcio, e O clube dá casa
enfrentava o E. C. Estrella - Vice

Campeão da 1&. divisão da Liga
Joínvíllense de Desportos. Participa
vam ainda equipes de Guaramirim,
Massaranduba. Schróeder, Joinville e

Jaraguã do Sul.
- Repercutiam ainda na cidade

OS acontecimentos que culminaram
com a morte do jovem Tenente Avi
ador Donaldo Gehring. aos 23 anos,
vítíma de um desastre aviatórío na :

localidade de Capim Maciço, no Est,
do Rio Grande do Norte, íntegrante :

da Força Aérea Brasileira, único fi
lho de Wílly Anton Gehring e Isabe
la Zipperer Gehring. A morte o co

lheu ao fazer vôo de treinamento
num avião "Nort American", pre
fíxo 1449. Depois de frequentar
a Escola Jaraguá, onde obtevo men

ção especial do Rotary, ao tempo do
Preso Augusto Schmidt, Ginásio S.
Luís e COlégio Paranaense, foi pa:
ra a Escola de Aeronáutica do cam-·

po dos Af'onsos, com estágio na ba
se aérea de Santa CruzRl, depois For
tuleza-Cê e finalmente em Natal.

... HÁ 10 ANOS

.:_ Em 1979, os argentinos já che
gavam em grande número para Santa
Catarina, mas não tinham a rota pa:
ra Jaraguá porque ainda não era co

nhecída. como hoje, a Capital .da
Malha, O desetino era maís para
Plonanöpotts. E aconteceram coisas
engraçadas cOm esses turistas. Via
jando sempre em grupo; três carros

lotados passaram já alta noite pela .

ponte Colombo SaUes e pelas setas
rumaram para as praias. Cansados
de tanto viajar já não aguentavam
mais e, de repente, viram. uma placa
qus anunciava alguma coisa tran

quila, aquilo que. procuravam: Jar
dim da Paz. Como o lugar ainda es'

tivesse po�co" usado, entraram pelo
portão e subii:�m .para o alto onde
tem umas fut�� grandes .. Adoraram
o lugar, apeser da escurid ão e mon .

taram as ;uas barracas e. se entre
garam \'lOs braços de Momen. De
manhã, um deles grita: "Mira, Plaba,
aca es un c�menterl0. ValUos salir,
pronto!

,_..-- _---- -- � -- --..-- .Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JAllAGUA: 1)0 SUL - SliJMANÁ DE 11 Ä, l�' DE MA�ÇO �E 1989
.

CQRREIO oo pöVO

Posto de· Vendas Mareatlo

. PAGINA: -14

Chal!é�, bonés, yls�Jras, camlsas, shorts,
b�rmudas � c�rdas.

Em frente à. ;fábrica, - Amplo estaCionamento.

IIiTERIMDYEIS.,
Intermediária de
Imóveis Ltda. (

R. JGão Píccolí, 10-4 - fone '12-2117. - Jaraguá do Sul.
_ CRECI 6'(3�J,

IMÓVEIS A VENDA -

• 1 casa em alvenaria cf 140m2, próxima Etsul.
" 1 casa em alvenaria cl 95m2, no Rio Molha
• 1 casa e! 170m2, terreno 650m2, R. José Stulzer
161.
,1 casa mista 15x28, após Portal, murada
· 1 terreno cl 450m2, na Ilha da Figueira.
" 1 terreno �f 450m2, px. resídêncía Kohlbach

LANÇAMENTOS DA SEMANA

o Milagre Veio do Espaço (Fícção-Avent.]
Incidente em Madri (Aventura)
o,s' Dez Mandamentos' (Epico�Clássico)
U� Hóspede do Barulho (Comédia)
Koyaanisqats (Aventura)
Espiões da Pesada (Comédia)
Apures e Trapalhadas de um Herói (Com.)
Funeral em: Berlim (Policial)
Desafíando o Perigo (Comédia-Policial)
A Dama do Cine Shangai (Drama-Nacional),
com Maitê Proença e Antonio Fagundes
Grito de Liberdade (Drama)
Direção dê Richar Attenborough, o mes

mo diretor de GHANDI, um filme muito
abrangente sobre o Apartheid na Africa
do Sul.

OPPU'S VíDEO
.

PIRATARIA
VIDEOMANIA SEM

,

7(",
!

FOTO
."

.

-c
..

nr1 AvoMal. Deodoro, 252

p I t-t:.I'\I'1.
. Fone 72-0261.

.

Vivência Hospitalar
-x-

E do sentimento hu
mano visitar 0.8 amigos
que se acham guardan
do o leito hospitalar. E'
não foi . diferente no
meu' caso.
Entre os exames a que

me devia submeter, um

intervalo, e nesses in
tervalos as visitas sem

pre benfasejas para um

. räpído restabelecirnento,
Numa manhã se anun:

cia no 813 a sra. Eli Huk,
viúva do dr. Pedro Huk.
meu amigo de

.

anos da
mocidade curitibana,
dentista formado e pro
fessor da Faculdade de

Odontología, Fazia par
te do grupo do Ildefon
so, do (Ir. Tadeu Bregola
que também já morreu

em São Miguel d'Oeste:
SC e do :Walfr1do, que
se foi faz poucos anos.

Lembro com saudades
as longas caminhadas
da Praça Santos Andra
de pela Rua XV até a

"boca maldita", na Av.
João Pessoa e a Praça
Osório.

'. O (IM) PACIENTE DO 813
meses, a Marta, o cu'

nhado Roringa trazendo
a compota de pêssego
feita pela minha irmã,
naquela tarde, a EJdH,
viúv;a do mano Ev'aldo
e o filho, Júnior, o=Luiz
de Lucca e dona Nora,
pais de Rosa, esposa do
sobrinho Waldir :Wahr
haftig, o outro sobrinho
Edson, o genro Irineu
Buerger, a filha Rosane.

Beatriz e os netos An
drees e Vivian e o dr.
Victor Bauer Júnior, es'
te último o médico resi
dente do hospítaj que
vem acompanhando Os
meus exames e aparece
todos Os días para saber
cOrno vão as coisas. Co
rno conversa com o

dr. Brenner, acabo sa
bendo pormenores, o

qUe é bom,

O apartamento é pe
queno para conter tanta
visita. O quarto está to
mado, parte do banhei-
1'0, a sala dá entrada
e tem até gente qus a

proveita o corredor para
tomar uma. água gelada
no aparelho instalado
logo depois de dobrar a

esquina do andar.
Depois dos cumprimen
tos e dos votos de pron
ta saúde, começam ou

tras conversas, das

quaís eu participo me
nos. Apenas faço o mo

vimento de quem assiste
uma partida de �êni)s.
Acompanho a conversa
de um lado da cama e

passo :para o outro lado
para saber o que a pes
soa de lá vai dizer. Já
não falam maís do in

ternado, mas do qUe a

conteceu durante o dia,
o vento que soprou
forte, a tempestade que
se abateu sobre'Currti
ba, as árvores. que fo ..

ram arrancadas das pra
ças, os postes que fo
ram derrubados, a falta
de luz qué fez muitos
subir 8 andares para
chegar ao 813

.

e dei
XOu Sem .luz o hospital
por quase duas horas.
Vez por outra aparecia
a luz do gerador que

fOi ligado para atender
uma emergência. De
pois' nova escuridão.
Nomeio de todo aqUele

movimento também a

pareciam os telefonemas
da Yvonne Alice, con

tando coisas de Jaraguä,
das pessoas que ligaram
para saber novidades
e Os votos de um bre:
ve restabelecimento,
A advogo zus Leite tele
fona aflita de Jteperuna
RJ e quer saber como es
tou passando. Já telefonou
pro escritório e pra ca

sa, onde não atenderam.
Só maís tarde o Geninho
atende e conta do suce:
dido e fornece o telefo
ne. Ela leu alguma
coísa no "Correio' do
povo" e ficou preocupa
da com o desdobramen
to e 'a súbita viagem à
Curitiba. Também a

mãe de Osmar Duarte
telefona. Ilse e Osmar
telefonam

.

de Joínvilla.
A Carla e o Nutzi ligam
de Blumenau. Roselis
e Júlio Emílio Moeller
e Alfons Schneider, de
Florianópol!is, . querem
detalhes dos exames.

Júlio diz pra não faltar
no casamento de sua

filha, no día 10 de de
zembro, no Tabajará
Tênis Clube de Blume
nau. Valmira Schneider
manda lembranças e re

za pelo pronto restabe
lecimento.

Numa noite tilinta o

telefone e a mulher aten
de. E de Itaperuna. O
compadre e rotariano dr.
João Furtado Mendonça
quer saber como voú. A'
mulher diz; que pode
f�lar comigo. Eu aten
do, mas 'a minha voz

está Um pouco rouca,

certamente pelos ins
trumentos que arranha
ram as cordas vocáli
-cas e ele, do alto de
seus 84 anos, se ímpres
siona e pede pra não
fazer muito esforço qUE'
'isso pode prejudicar e

mandando lembranças
Ja Lucélía promete tele'
fanar quando estiver
melhor.

Ela soube do i inter
namento e vem saber co
mo vai a saúde. Uma
conversa Ide hora e

pouco só foi . interrom
pida porque o almoço
do hospítaj sstava sen
do servido, às 12 horas.
Num outro dia, de

manhã, a visita de Ne
ves Zettel, meu primo
criado com a ninhada
de Dona Ida, minha mãe.
Na parte da tarde a vi
sita dIa Norma, esposa
de Neves. Como todos
estão ocupados, divi
dem as visitas ao "do
ente" Internado. Rosa,
esp. de Waldír, ajuda
na liberação de vistos do
INAMPS. I

As maiores visitas acon

tecem depois do :expe-'
diente e vão até � hora
do silêncio. Minha fi
lha, meu genro, os netos,
a mamãe, o cunhado e
a irmã me vísitam diari
amente.
Numa dessas tardes
todos resolveram fazer
a visita. É a mamãe.
COm seus 93 anos e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·llr81'* do Sul clnlirIR8dtrcoIßo sede doS"'111ft Regionais te,sle�Node
o Conselho de Repre

sentantes dos Jogos A

,'!JertoS! d'Q. Santa' Cata
rina confirmou Jaraguá,
do Sul como sede dos

Jogos Regionais Leste/
Norte, marcados para o

período de 28 de junho
a 02 de julho. Com 'a

confírmação da sede e de
acordo com o Sr. Ro
berto Damíam, da COD,

o município' de Jar'aRuá
do Sul fica isento da

participação .nos ,: Jogos
Microrregionais. Outra
boa notícia para o des

perto Jaraguaense, de
cidida pelo Conselho, é

de que os cinco mumci

pios melhores classifi
cados em cada modalli
dades, nos JASC passa
dos estão automatíca

"·Torneio de VoUbol em Guaram'i'rim
,

A Secretaria de Es

portes de Guaramirim

programou para abríl, °

I Torneio Municipal
de Volibol Masculino,

Categoria Mirim, ex

clusivo para .quem resi
de Ou trabalha na cida
de. Cada equipe poderá
inscrever oito atletas,
sendo que somente dois

poder.ão ,ter, no máximo,
16 anos de idade. Isto

porque, de acordo com

o secretário Nilson By
laardt. se pretende esti

mular a prática do des

perto a partir da, idade
escolar, incentivando pá:

ra que nos próximos
'anos Guaramirim tenha

equipes participando' d€
campeonatos e demals

competições amadoras-do
Estado,

As rodadas iniciais
estão programedes .para
os diias' I<? e 02 de abril,
no 'Ginásio Rudolfo
Jahn, A taxa de inscri

ção, por equipe, é ,de
'

NCz$ 10,00. E no decor
rer deste mês de março,
haverá reunião com os

clubes de futebol, para
traçar as diretrizes do

Campeonato Varzeano,

que inicia -s�, em abril.

LeD renova' o seu quadro diretivo
A Sociedade Flores

ta, de Ano Bom, muni

cípio de Corupá progra
mou Iestíval 'esportivo
para os dias 11 e 12 de

março, 'em seu Estádio,
com a participação de

equipes locais, e de

Jaraguá do Sul, Guara
mmm. Rio Negrinho,
São Bento e Curitiba.

Neste sábado jogarão
independente x Veto Cru

zeiro, Veteranos de Co

rupé � Veto do Paraná,
Amizade x Transwalmir
e Kohlbach x

Veto
>

de Guaramirim. No

domingo, KLC x Posto de

Lavação Barra, Figuei
rense x Prefeitura Coru

pá, Agua Verde Je Clu

be dos Viajantes, Mo-

rosinj x Tambrás, Com.
Frutas Steierlein x Fru
cel, Engenho Bebidas x

'Met. João Wiest, Pref.

Jaraguä x SOCo União e

Bameríndus x Beira Rio,
que farão a partida de

fundo.
"

LIGA CORUPAENSE
DE DESPORTOS'
O desportista José

Alfredo' de Saum é e novo
presidente da Liga Co

'rupaenss de Desportos,
em substítuíção a Pedro
Bianchíní, que agora é o

Vice-presidente. Nos de-

'mais cargos estão: ,fi
nanceiro Arnaldo Ber
nardes, secretaria Siinão
Thilles e futebol Curt

Linzmeyer.

mentê �l\lsSifica.dos para
os Jogos' Abertos de
Rio do Sul, ou seja,
sem 'ne.ce$s�dade ' de
decidir vaga nos Re

gionaís. Em consequên
cia, foi eliminada a ·re

pescagem.

A informação é do
diretor da DME, R.;i.ul
Rodrigues, acrescentando

que até 'o dia 15 de

março a COD recebe .o

registro das modalída
des e transferências de
atletas. E até 15 de j4.�
nho. poderão ser reali-

CORlJelição: de
caiaq'ues

Incrementar a' prá
tica do esporte náutico
no município e promo
ver a coníratemízaçâo
entre ,�êtfsl.· parqcipan
tes, säe allgumas finali
dades 'da 3a.

, Competição
de Caiaques, Canoas e

Bateíras de Jaraguä
do Sul, marcada para
o día 02 de abril, a par
tir das 8h30, no Rio Ita
pocu, entre Corupá e Ja
raguã. As inscrições
estão abertas, na DME,
Lojas Hermes Macedo,
Clube de Canoagem
Kentucky e nas' Lojas
HM do Paraná, São
Paulo e Rio Grande do
Sul, entre outmj, CMEs
convidadas pela organi-'
z,ação.'

,

As categorias são

caíaqus wave (3 metros).
caiaque turismo (4 me

tros), canoas e batetras.
às populares. A largada
será em Corupá, fundos
do Restaurante Gruta
Verde, para os caiaques

, e, sob a' Ponte Aãberto
,

Bauer, em Nereu Ramos,
para as demais categori
as. A cheg\:lda será jun
to a Ponte Abdon Batis
ta, no centro da cidade.

Troféu RRS de Futebol Suíço com quarenta equipes
Um total de qU'arenta

equipes, de 97 que ma

nifestaralll interesse em,

participar, iniciam na

tarde deste sábado, dia

11, as disputas do I

Troféu RBS de Futeboll

Suíço, no Estádio Max

Wilhelm (Baependi), pro
moção da RBS-TV e Di

ário Ca�rinense, patro
cínio Menegotti Veícu

los e ARG, cOm apo:o
da Digebel' e Relojoaria
Avenida. O congresso
técnico aconteceu na

�__ta"feÍra, com o' so!"

"

"

teio dos grupos (são oi

to), onde as equipes jO
gam entre sí, classifican
do-se duas para a Se

gunda fase.

.os jogos deste sá
bado são: 14h-CSM x

IMAM e Koerich x Me

trisa; /15h-Trap�lhões
x Unidos Weg Máquinas
e, Bonsucesso x Artela
je; 16hrUrbanitos x Usi
mec e Kohilbach x Doces

Schiocbet' e, às 17h Polí-
cia Civil x Vila, Fófa ,e

'O" Marisol ' ,-x ;,.,Pol:isolt:ta.. No

domingo, dia 12, às
8h15-Artrasinc x Bretzke
e Crismar x Mecânica
Dílson; 9h-Cláudio x

Weg Vendas e ARG x

AABB; 10h-Oficina Ti
bério x Zeppelin e Cae
sar's Club x Wagner
TranspoÍtes; 11 hotas'
AFEC x Kitoke e Vidra-

,
çaria Barão x Jaraguá
Fabril. A previsão de
encerramento do Tor
neio é na segtlnda quin
zena de março, segundo
o coordenador Mário
Sérgio "pêgo" - Peixer. ,

zadas '. as :. ínscrígões de
atletas novos, sem regis
tro anterior na . Coor
denadoria de Desportos:
A contratação do pro

Iessor Jean CarIo Leut-

precht , 'foí ratífícada,
ele que, também. será o

coordenador g'eràl '" aas
modalidades da Dívísão
Municipal de Esportes. '

Senta 'Pua BOliche Clube
,

cílio Müller; 19 Secr. -
,

Antonio Berns; 29 Secr.
':::':_, Mário Ri�Ow" Tes

o �L , .

osmir Kanzler: 29' Tes.
Sidió;,Müller; ,"Oradores:
Renató Trapp' é' Eug�nio
V. Schmöckel: Dir.' Téc.
de Bolão - belas "16"
e "23;' - Viro Walz;
Dir. Social 'Ewaldo
Zenke: Dir. 'Esportes -

Luiz Carlos Hornburg.
Dir. Adm. Novos Sócios

, - Luiz Carlos,' Rístow:
Dir. de Estatuto - Vep
delino Titz e Diretores
de - Excursão - Ewaldo
Zenke e Luiz C. Ristoy.,.

Sesi elege-:' -COnstlkol' '.Desportivo
.

.�

!

próximo dia 13, às 19h�ú,
para 'definir detalhes so
bre d Torneio de 'Pesca

,

"

/de Caniço, progremado
, I

para o dia 18, na represa
Alto Palmeiras, em" Rio
dos Cedros.

' ,

E desde ontem, 'sex
ta-feira, está sendo' de
senvolvído no Sesi, �'1 9

Torneio da Integração
de Bolão, masculino e

feminino, belas 16' o" e
2] centímetros, com

'

2'5
equipes inscritas.

(TOOPICOS)
.0 Grêmio Esportivo e Recreativo TOmaselli,

de Schroeder, em assembléia roolizadá dia 24' de
fevereiro, elegeu a nova diretoria, com mandatd até
fevereiro de 1990.' O presidente é Hélio Ronchi, vi
ce Rivq_ld Rubin, la. e 2a. secretárias Mehta Linder
Marei Rubin, 1<'> e 2<'> tesoureiros Dalila Konell e J0sé
NicholeUi, diretor social Odlam Nardeli, diretor ,de
esportes Rudimar Rubin, diretor' de relações públi
cas Ingo Baade e conselho fiscal - Olívio Tomasel
li, Édio Tomaselli, Guido Rosá e AvelinQ Bucci.

. Dentro de um mês, o interventor da Liga Ja
raguaense de Futebol, Raul Rodrigues, deseja reali
zar assembléia para a eleição do novo 'pre'sidente.
Ele vai adaptar os estatutos de acordo com a Reso
lução 21/89, do CND, que prevê o registro de cha
pas com o minimo dez dias de antecedência à assem
bléia e publicação do edital cinco dias antes

. Até o dia 17, sexta-feira, na Divisão de Espor,.
tes, poderão ser realizadas as ins,crições para o 1.9
TDrneio, Interbairros de Futebol de Salão. Tod\1 a

premiação está definida: do 1<'> ao 3<'>. lugäres, tro
féus, medalhas e bolas de futebol de salão e, ainda,'
NCz$ 100,00, NCz$ 50,00 e NCz$ 30,00. O quarto co
locado vai leva.r troféu, bola e NCz$ 20,00.

.Copa Ul'banitos dÊ!, Fötebol de Salão. :Jogam
no dia 14" Rei dos »q,t���. x LuUmat e Urbano x

Brelthaupt; dia 17 --i "m(ni'ti'1(' Rei dos :Qotões e Luli-
m� x Arlfeg�

"" ,

\ -,

Desde, ontem volta
ram as atividades des
portistas, do Baependí as
equipes de bolão. Dentre
os grupos de bolão' ,o
Senta Pua -RC. encami
nha farta correspondên
cia .à página asportiva
para anexar o .cronogra
ma de eventos- o, regula
mento é a atribuições de
cada membro da diretoria.
Finalmente, pela circular
n? 01/89 \1 nominata da
diretoria para o exerCÍ-
cio de 1989: Pres, de
Honra - Eugênio V.' '

Schmöckel; Preso - Nor
berto Enke; Vics - Ce-

Foi ßleito na se-
,

gunda-feira, día 6, o no

vo Conselho Desportivo'
Sesiano, no qual 34 em

presas. das 43 ínscritas,
escolheram Anísio Gal
van (Met. João Wiest)
para a presidêncía, vi
ce-presidente Gilson De
rettí (Seara/Ceval) e se
cretário Adotar Wis
chraj (Nanete). Para
dar seqüência ao traba
lho do ano esportivo, o

Conselho reúne-ss no
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- InlC1áda a divulga
t;io pelo "Correio dó
Povo", agora também a

Rádio J'araguá e a RBS
estão apoiando -

a ínícía-
-

tíva, - Hexset avisa os

conter�neos
.

gaúchos
.

que desejarem participar,
que as informações po
dem ser feitas pelos fo
nes 12-1355, '12�1102 e

'12·1880, com Raul.. ou.

se não o encontrar, dei
xar recado. 1: isso aí
tchêí,

- -b vereatior Maríno
Lenzi, d� PMDB, qu�'
assumiu a vaga de Al
varo Rasá, guindado a

funç;ãp de secretário de -

Agropecuéría, ap'ressou
se a desmentir a "boa

taria" de que fez acor
do, no qual daria trin
ta por cento dos venci

mentos ao titular da
cadeira. Não é nada
disso, afirma. A note
da coluna, vinda de íon

te seguríssima, reper
cutiu.
- Empresário Egg.on

João da Silva, elogiou
o comportamento da a-

tl,lal administração e

disparou criticas aos

dois prefeitos anteriores,
que tomavam decisões
unilaterais, sem consul"
tar ninguém. Isto, se

gundo declarou. o fez

afastar·se da politica.

Is IRtltacies·1Ie -Flávio José
mas não descarta a pos- raguá do Sul. Anterior
sibllldade-

.

- de - --f1l1ar:se· 7---mente .() nome cotado
eutra vez él partido poU- era Marco Antonio - Ro-
tíco. cha. E. nos próximos· 60
- A definição, no en- días, o palestrante será

_
tanto, se dará íuturamen- do mundo polítíco-ünan-
te, Eggon desmentiu cetro. Presidente Schün

qualquer ínteresse em ke, da ACIJS, vem Ia
concorrer a cargo ele- zendo Os contactos.
tívo e politicamente se - Raul Hexsel. orga-
define cerno social-de- nízador do 19 Encontro
mocrata , Ele afirma que dos GaúchosCatarinen
não tem candidato a se.s de Jaraguá do Sul

presidência, mes diz que e região, informando
o único a ter uma linha qUe diante do número

, clara é o Lula da Silva, de confirmações, ° lo�l
do pT" Só que, é claro, será no Parque Malwee,
não vai votar nele. a meio da roda de chi-
- Alberto Tamer, e- marrão, bebida típica,

dttorialista econômico churrasco à moda - gaú
do "Estadãe" de.s. Pau- cha, lógico, e chope.

-

lo e do SBT, palestrará Mais de 40 pessoas
-

já
dia 22, no 16.41 Encontro confirmaram

-

presença
de Empresários de Ja- no encontre.

COMUNICAÇÃO
OSNY CUBAS DrA

QUINO (cirurgião-den
tista) avisa a SUa dis
tinta clientela 'que
após (!Usente nos me

ses de janeiro e feve
reiro, voltou a aten
der no dia 1.9 de mar

ço, nos horários das
- 8h30 às 12h e das
14h30 à.s 17h3Omin.
Consultório no Edifí
cio Miner, 1.'-> andar
(defronte a Prefeitura
Municipal) .

CA!'í: SASSB
, Energia com gosto -de café.
\...

r

PARQUE AGRO-PECUARIO "M�. JOÃO CLEOPßAS"

o Pomo da Discórdia por uni passe de

magia pode se transíormar no Pomo da

'Paz ,
_

'

-

Na língua alemã existe uma palavre difi- reunir todos e não alguns sob seu comando,
cíl de ler, mas que é 'a solução de todos os trabalhando de mão-em-mão,

'

problemas: EINTRACHT! Em SUm\1: um politico. Hábil. Atento ao

Quem se der ao serviço de procurar num que ocorrre. Pronto a atender todos,
dicionário descobrirá a grande verdade mesmo sabendo que idéias são metais

que todos procuram: PA,Z, boa intellgên- que não' se fundem � na opinião do' líder
ela. gaúcho Gaspar Silveira Martins.
No marketíng brasileiro ° �x-craque Ger- O "affair" Agropecuário é um complícado
son "leva vantagem em tudo". Do que jogo de muitos ínteressee onde a inter

ele pretende, temos dúvidas, mas está in- ferência do poder político sÓ deveria entrar _

-

serido na frase _

uma verdade, principal- em último caso. Sabe-se por experiência de
- mente quando todos levam vantagem na muitos anos que o poder público é um

perseguição de um objetivo comum. péssimo empresário Ou representante
Tirante o que se disse da diretoria da classista. Aí' estão as entidades estatais
SALVITA na imprensa local e regional, que desafiam Os governos estaduais e o

de cunho provocativo e ameaçador, sen- governo central. Intervir só quando a

sacíonalísta, intriguenta, mentirosa, calu- iniciativa privada falhar. Só nessa hipó-
-

níadora 'e de ataques gratuitos à entidà.de, tese. O que não parece ser o caso de

que ninguém assumiu até aqui, publica- Jaraguá,
mente, e não desmentida por quem teria A Prefeitura, em comodato admínístra
sido dita, presumíndose verdadeira até o Agropecuário faz 6 lEIDOS. O que fez

prova em contrário, a palavra EIN- até agora? Uma ou duas amostras agríco-
TRACHT está a indicar o caminho d\1 con- las muito tímidas, quando já deveríamos
cördta que ela traduz. estar festejando a 35\1. Exposição Agro-
ACeita que seja pelas partes, será o Final pecuária, e industrial disso ou daquilo.
Feliz de certa novela e de uma guerra que Nada maís ocorreu a não ser festas, be-
não aconteceu, onde, entre mortos e fe- bedeíras, pílequínhos e a comemoração
ridos, . todos se salvaram, comemorada c/ da vitoria política do atual prefeito, o que
uma placa de bronze, lembrando o e;spí- é defeso em um comodato. Que melhor
rito público do Prefeito. E fortalece \1 exemplo do que este? Até á recreativa
associação classista no município tão a- dos funcionários ali instalada foge às fí

pregoada nos governos .socialízäveís. nalidades do uso específico.
As últimas eleições mostraram muitas ver- O negocio é agir com seriedade, fazer
dades e Uma delas revela que a atual co- uma política sábia, de concórdia, que
munídade está em busca de um novo lí- possa agradar a todos. A construção
der, assim como se procurou desde o pri- pretendida, _

- evidentemente, não, ínteressa
meiro intendente até, o prefeito que dei-ao governo' municipal. Ele, no ano pas
xou o cargo em 31 de dezembro, Todos sado escolheu um grande terreno às
eles deram sua contribuição, bem ou mal, ' margens do rio Itapocuzinho.' Os objetí-
mas nortearam os rumos da sociedade, \1" vos não eram SÓ os da agropecuária e

cima' das pícuínhas do dia-a-dia, não apli- calhaus- Desde julho/88 já estava acer-

cando tão e simplesmente os favores da tsdo. Em fevereiro/Bê, mudou:. Por que?
lei �oare UlJt.· ,!P� ös

..

rigores a outros - A lnteresses, é lógico! Tudo <> nliiíli é pura
,história já jUlfôU"itsses lideres. intromissão na entidade. ,M,-, .It'i
Agora,

.

à 'cornunUfâde procura se fixar Por que, então, não a�ra:ÖM à, todos?
num outro lígar; 'autêntico, que n.ã(')

-

impo- O pavilhão interessa a uiri' grupo de �m-

nha; suas ic.léias, mas as da maioria dia - presários, na' realização da Feira / da

sociedade, Om líder que demonstre q-edi- Malha. Então, a solução sábia € ficar cOm

bilidade, medidas inteiras e não meias todos -

e não com alguns.
Il'iedidas ou medidas pali\1Hvas, um líder A

. construção deve ser feita, sim.
,
Com

que chef;la ou 'comanda, que guie ou seja a vereança autorização, não com a insta-
o condu.tor

-

de idéías. que &eja capaz de lação de uma Comissão Especial de In-

o POMO DI PIZ !- quérítos, (que é ilegal) mas cOm Ia doação
do pavilhão a Salvita. Com isso pereniza
se o local para a realização de conclaves
e eventos.
Qual o resultado positivo dessa providên
cia?
Muitos milhões para a Feira da Malha e

--

comissões para o Natal da Criança Pobre

(agora chameda _ de necessitada. Necessi
tada de quê?) e fica

-

de bem com a enxo

valhada diretoria da Sociedade Assisten
cial ao Lavrador do Vale do Itapocu. que
transcende � municipalidade e seus 3.000

associados.
-

Anualmente a municipalidade, os lavrado
res e os empresários enviaram à entida
de o calendário de .seus eventos, organi
zados oficialmente pela Salvita, para \1-

tender às finalidades estatutárias, e com

o apoio do governo municipal e dos em

presários.
Lá, todos os anos, daqui pra frente, como

no passado, reunem-se irmanados e, em

perfeita confraternização TODOS OS
_ INTERESSADOS, para comemorar a

fundação de Jaraguä do Sul, 'o día do
colono, que alimenta a todos, ao mctorís
ta que faz circular \1 riqueza, que lem
bra 'a imigração alemã no Pais e as pu"
[ancas do comércio e indústrias da terra.
Assim não haverá voz discordante e \1

festa será realmente, ele concórdia-
E ainda para dar maior brilho ao tírocí-.
nio do prefeito, que se custeie pela mu

nicipalidade o aluguel do setor de vendas,
como o foi no passado, - de respeito à bra
va classe dos colonos e de homenagem
àqueles que ate hoje nunca falharam no

abastecimento local e regional de verdu-
ras, produtos agrícolas e leite, porque
sobrevivem com a assistência, que em

tempo algum o passado e o atual governo
tem proporcionado aos humildes homens
do campo. A SALVITA é classista, cum

priu e cumpre a sua missão. De se repas-
sar outros reconhecimentos a entidade

que congrega os lavradOres da região.
Esta é a boa política de Um prefeito, que
todos vão aplaudir. Assim se faz a polí-
tica.
Não é o entendimento que todos procuram?
Ei.s o caminho da PAZ!
Auf Wiederseh'n !
Um abraço do

Barão de Itapocu - 03/89
....................

"
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