
Cilliinnado para dia 27 a iastalacãl da '.Ita do Trabalho e. 'arallA
,.

Está confirmada para trabalhistas por mês e

o dia 27 de março, a existem entre 2. SOO a

instalação da Junta de �t.OOO casos pendentes
Conciliação, Julgamento e que serão transferidos
e Justíça do Trabalho para cá, para julgamerr'
em Iaraguá do Sul, na to.
rua Coronel Emílio Cer- A informação é do
los Jourdan. ex-lnslale pre..�pente Ida comíssão
ções do Bradesco.

'

A pró-instalação, Ivo Ko-
presidente do Tribunal nell , Ele acrescentou. a"

Regional do Trabalho, inda, que esta semana
Dra. Ione Ramos, auto- começou o efetivo as-

rídades estaduais, mí- faltamento do trecho Ja-
crorregíonaís e mumCI- raguá-Pomerode e que i-
'pais, empresários e sín- rá solicitar ao DER/SC.
'dícalístas estão sendo para que complemente
convidados. .A Junta com o concreto betumí-
tornou-se possível gra- noso usinado a quente
cas \1 somatóría de es, desde a Barra do Rio
forços das prefeituras Cerro até a Ponte do
da região e, sindicatos Vailatti, onde o paví-
patronais e profissionais, mento está se decom-
a exceção do Sindicato pondo.
da Construção e do Mo- No día 20 próximo, se-
biliário. Na JCI de Joín- fá definida a questão do.
ville, a qual Jaraguá es- funcionamento da J\1gên
tava subordínado. da- cia da Celesc local, com
vam entrada, em média, os diretores da regional
trezentas reclamatõrias de Joinvilla, disse.

Dais novos: cursos de pís - graduação elJl Jaraguá
A Fundação Educacional. Reg�o

nal Jaraguaense, em convênio cOm

o FAEJ, está lançando dois novos

cursos de pós-graduação, para inícío .

no mês de maio: Especialização 'em

Admínístração da Produção e Espe
cíalízação em Marketing e Propagan
da. Ambos com

_ carga horária de 370

aulas e para 35 candidatos, têm ma

trículas abertas de 15 a 22 de mar

ço e destínam-se a graduados em

curso superior reconhecido e que se

jam profissionais de empresas.
A matrícula custa 5 OTNs e de

ve ser feita na FERJ, local de realí

'zação do� cursos de pós-graduação.
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Prolelo
•

Crl8 o Pro·grama de Moradias Econômicas
'Engenheiros e arquite
tos do município estão
sendo consultados sobre
minuta de projeto-de
lei criando o Programa
de Moradia Econômica.
Caso se torne lei, o Pro

grama será registrado no

CREA/SC, possibilitando
ao profissional contar
uma obra pera cada
500m2 de área construí
da de moradia econômi
ca (até 60m2 em 'alvena
ria e até 80m2 de ma

deira). A Prefeitura do
ará o projeto cOm a res-

tíva responsabilidade téc
nica e isentará o bene
ficiário de taxas e

ISQN. O ínteressado, se

gundo 't1 proposta, para
se tornar beneficiário,
deverá Se inscrever na

Secretaria de Bem-Estar
Social, comprovando não
ter renda' superíor

,.

a

três pisos nacional de
salários e não ser pro
prietário de nenhuma
casa' no município, ne

hipótese do projeto vir
a ser 'aceito pela maio
ria dos técnicos e apro-

Fírum abre inscrições à concurso
Estão abertas inscri

ções até o dia 11 de a

bril, para o concurso pú
blico destinado a suprir
cargos em vacância jun
to ao Fórum "Desemba-r

gador João Thomaz Mar
condes de Mattos", de

Jaraguã do Sul. Para

escnvao judicial existe

uma vaga e o candidato
deve possuir o bachare
lado em direito; oficial

de justiça (2 vages]: a

gente judiciário (5 va

gas); e os requisitos são
idade superior a 18 anos

e o 2.9 grau completo;
e para agente de comu

nicação, necessário ter
18 anos ou maís e o 1.')
grau completo. . Infor
mações complementares
podem Ser 'tomadas na

secretaria do Fó{um.

A QUEiVi INTERESSAR POSSA, INFORMO
QUE FALEI COM O PREFEITO! ESpERO QUE
DORAVANTE ACABEM AS MALEVOLAS FO
FOCAS. CABEÇUDO E O ULYSSES, V t u r

(Eugênio)

vado pelo Legislatívo,
vindo a trazer contribui
ção de ordem social na

área habitacional.

Criado o Conselho
d,e Admini,slração
o Conselho de Admi

nístração Municipal é
realidade em Guarami
rim. Após as reuniões
preparatórias, na quar
ta-feira à noite foi ofi
cializado, com a apro
vação dos estatutos e

eleição da diretoria, pre
sidida pelo empresário
Reinaldo SafaneIli, vice

presidente lldomar Ca
edke, 1.9 e 2.9 secretá
rios Adriano Zimmer
mann e Dr. Victor Em
mendoerfer Filho. Todas
as entidades' do munící-

, pio estão representadas
no Conselho, que será o

. órgão consultivo do go·
verno municipal.

,

Guaramirim encamin
hou reivindicação ao

DNER, solicitando a co

locação de obstáculo na

divisão, da 'pista da BR-
280, desde o trevo prin
cipal de acesso à cidade
até a divisa de Jara
guá do Sul.

por cento.
A entidade representa

tiva encaminhou pedido
de liquidação dos débi
tos ao Jnamps, citando
que os laboratórios es�
tão encontrando dificui
dades em saldar seus

compromissos com for
necedores, que não dei
xam de cobrar os juros
pelo atraso e que caso

até o dia 20 de março
não haja solução, a ati
tude será não outra do
que suspender os atendi
mentos via Previdência
Social.

Laboralírios pOdem rompérconvênios,

IRrlMI

A ASSOciação Jara
guaense de Farmacêutí
cos e Bíoquímícos, atra
vés dos seus associados,
o Laboratório Jaraguaen
se de Análises, Laborató
rio Ceaclin, Laboratório
Fleming, Iaboratórío Co
rupaense e Laboratório
Santo Antônio, poderão
suspender o atendimento
aos previdenciários, ca

so o Inamps não efetue
O· pagamento, dos débi
tos atrasados desde ou

tubro do ano passado. A
defasagem é de cinco
meses, ou, cerca de 150

Massaranduba conclui as reformas
o prefeito Dâvío Leu,

de Masseranduba, aca
ba de promover uma re

forma completa no edi
fício-sede do governo
municipal e o andar su

perior, onde abriga a

Câmara de Vereadores,
para um melhor atendi
mento a população e vi
sitantes. Efetuou, tam
bém, uina reforma geral

o Sabor que
Você mais Q9sta

na garagem municipal
e outras instalações, em

vísta da descentraliza
ção implantada no ini
cio do seu governo. O

prédio. do. Destacamento
POlicial Militar,' de pro
priedade do município,
sofreu, igualmente" re ..

parações
No dia 7 passado, c!

representantes da Se
cretaria da S�úde, auto
ridades

-

munícípaís e mé-
.dícas. foi discutido sobre
o funcionamento e a e

fetiva .Jmplentação do
SUDS (Sistema Unifica
do e Descentralizado de
Saúde), cuja assinatura
do termo aditivo do con-'
vênio foi assinado nesta
semana.

MORRO DO JARAGlJÃ.
QUANDO VAI ACABAR A AGRESS�O?

.

��positores
'I N(Gvimentação Industríaj

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



- ,',-, I ..... - • --

finirão sobre êI Schuetzen
fest.

--

-� :�

DRA. MARTINA OTSÂ..
Formou-se em psí

cología, pela Faculdade
Túíutí, de Curitiba, nó
día 15 de março, em so
lenidade reelizada '

'

no
Teatro Guaíra, a jovem
M\:lrtína Otsa, filha ',db
saudoso médico

'
'

Dr.
Alexander Otsa' e de
DOHa Ruth Otsa. NosstDIs
parabéns à Martma P�é.·
la conquista do laurêl
uníversitârio e a todos os

que' cercam-

&, Informações
-------------------------------.

Gente
fOl'Ql' perfeitos', anãtrí- ,

, ões. Marcamos presen
ça.

· A Rede Feminina de
Combate ao Câncer pro
'gramou suas reumoes

para ° dia 21, às 9 ou

às 14 horas, no
'

auditó
rio da ACUS. As vo

luntãríae estão voltadas ii
construção da sede e neste

particular agradecem
especialmente \l Pedreira
Rio Branco, Malwee,
Mannes, Marisol e Kohl
bach, pelo apoio.

· Casamentos: Na I

greja Evangélica, hoje.
às 20h, Paulo Roberto
Sporrer e Josíana Leier.
Na Matriz S· Sebastião,
16hl5·Valdir Bílck/Apa
recída Venera, I1h15-
Vaünor Fuzi/Zenaide Ki
neschi e às 18h·Marcos

. Anacleto Filho e Anildes
Feder.

"

.Em' São ludas, 18h
Ivanír Zanella/Luzia
Machado e na Barra,
IBh-Alcir Paula Franz
ner/Marilene Maurício,

EI\l São Judas, 20h15-Ri
velino Moisés Planiris
check e Maria Natalina
Pereira. Ontem, na Ma
triz, Sávio Azevedo/Ma
rilene Sasse e Wunder
lei Rub'iniVMargarete
Sasse,

· Direção, proíessores,
alunos e funcionários do
Colêgío Heleodoro Bor-

ges, agradecem, via co�

luna, a Dalcelts- pela do

acão de um ,bebedouro,

que beneficiará os qua
se míl alunos do educan-

dário. Bola branca ao

'Célio � a Dalva.
•.

O Diretório Academl
co' Padre' Elemar Scheid,

da FERJ, marcou para ?
dia 19 de !fibril (não e

trote!), o 19 Baile do Ca:
-

teralouro. ' A promoçao
lugar no Salão Estrella,
em .Nereu RamOS, com a

Banda Lyra da Aurora.

Tome nota!.
,

. O �ependi, maior

clube, social-esportivo do

Norte do Estado, elege
dia 30 -d� março a nova

diretoria. O nome, em,
potencial para subs!ltuir
João Prim na presidencia
é o de Andor' Lueders,
alâs. o candidato oficial.

. No Jnventus, a elei

ção dar-se-á no dia 1� de

abril. à tarde. Está cota

do em sJlbstituição a

Cláudio Olmger Vieira,

pera a presidência, o

empresário do ramo _de
materiais de 'construçao,
Sérgio Rubens Zonta.

. Embarca neste tínal-
de-semana para o Rio de

Janeiro, em busca das

últimas novídades para a

moda de meia-estação,
a Sra. Janete Marcatto,

proprietária da Erika
Modas' ali na rua Rio

Branc�, Edifício Giu(l.ê
nia.

.Helenke Padoin Juli-
.ani, de Criciúma é a

nova Miss .Santa ,Oitari-,
na, eleita sábado, em

Blumenau e vai repre
sentar o' Estado no dia
19, em S, Paulo,' no Miss
Brasil.. A Miss Jaraguá ,

�----------,------_..�

Loja
Mamãe

"

JoãoeMOI!íaM .�
Moda 1Df4U1to-j�v�Dll para realçar .•
eleg4nda de seus fllhos. Um carlnh()'

espedaI para o seu bom gosto.
Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul_ Sc.

Chocolate Caseiro' Jaraguá
IIA arte em fazer chocolélte"

Ovos de páscoa, cestinhas, bombons, licores.
Temos ótimas sugestões para presentes.
Rua CeI. Emlio Jourdan 140 (defFOnte o Sesi)
-.- Fone 72-0108

\, A ROUPA INFANTIL'

. Próxima quartà-feira,
19 horas, a palestra do

jornalista Alberto Ta"
mer. do SBT e O Està.do
de São Paulo,' em Jara

guá do Sul (Baependí],
marcando o 169 Encontro
de Empresários. Após a

palestra; que será gra
tuita. haverá, jantar de

adesão. Tamer virá de
São Paulo acompanhado
da esposa,

•E neste domingo; .día

19, no Parque Malwee, o
primeiro encontro dos

'gaúchos que residem ou

que trabalham em : Iara

guá, para a formação de

um centro de tradições.
Iniciará às 9 horas, com

muito churrasco e "chi�
marrão. Na coordenação
está o nosso amle.� e co

laborador Raul' Hexsel.
. Diretoria da Kohl

L,acli; convidando para o

jantar dançante em ho

menagem a funcionários
com mais de dez anos de !

serviços prestados à em

presa. Será día 19 de

abril, no salão nobre do

C. A. Baependi, onde
acontecerá a' apresenta
ção d,a. Banda Cavali
nho Branco. Agradece-
'mos a 'gentileza.

" '. FoI multo concorrida,
na noite de quarta-feira,
no C. A. Baependi, o

coquetel de lançamento
'

da Copa Malwee de
!fênis de campo, que
terá caráter interno

e também válido pelo
,ranklng estadual [Ia-
classe masculino). Co'
mo sempre, Os Weege

II

A melhor opçãQ em artigos inianto-juve
nis e bebê para estação Verão-Outono.

.

�
-

R. Rio BraJ'lco i68 - Ja:raguá do Sul - Fone 72-0695
._---...--------�----.,.,

')'
SEMPRE O MJELHOR 'PRESENTE. '

AGORA COM MAIS. UMA OpçÃO pl voCE:
,

ÚCULOS DE SOL

".ti' ;fi!xt
.

'.
!�I�'� ,,,6",,

..
" PRESENTE!'

','I
"

'

\

, SEIFERT PR., PARA RENOVAR
Marechal El€f. ti4J.�'29", - Fone '12 -' 1911

.
" ."""-:1.

Sandra Müller, .. fez boní
to e cumpriu seu papel,

· Aniversariou día 15,

quando completou seis
anos, a Ana Paula

Schwettzer, filha do ca

sal amigo Nino e Anelí
se Schweitzer. Dia 14,
trocou idade ,ra Eliane
Schölemberg, estagiária
da Caixa Econômica Fe

deral. Parabéns a ambas.
· "O .Blindado Mortal",

censura 14 anos, é o fil

'me em cartaz no Cine

J�raguá, de 18 a 2:)' (sá
bado à 5a. feira), no ho

rário das 20h, "Era a

mais' terrível máquina
que o mundo já viu, ..

e que foi destruída".
..Como parte alusiva

ao jubiÍeu de prata de

fundação da empresa, se
ra irealiZiildo �o día 151

de abril, o Concurso Ga
rota Marisol, nas depen
dêncías da Sede Esporti
va Mansol. Lindas con

correntes irão participar.
· Troca idade neste dia

20, o amigo Cláudio J0-
sé

.

Vieira, o popular
Claudanha; día 20, o de

putado' estadual Paulo
Roberto Bauer e dia 23,
nossa COlega de trabalho
Sandro Rosângela Henn.
Recebam os nossos cum-

primentos. ,

•A Associação dos Ar
tesãos e a Assessoria de
Cultura, Esporte e Tu·

rísmo de Jaraguä dO
Sul, realizam' neste sába
do, a partir das 1 horas,
a Feira de Arte e Ar
tesanato, na Praça Än
Ilelo Píazera. deironte a

prefeitura.
, Às 15h deste sábado,

no Edifício Cristo-Rei.,
.as s0cied�ades de tiro de-

Coruja

BODAS DE OURO

Um acontecimento
de singular importância
está marcado para o

dia 25 de março, próxi
mo sábado, em Joinvíl
Ie.. O querido e estima
do casal Alfonso (Her
tha) Marquardt, come·

morou as Bodas de Ou
ro, com um almoço em

família nas dependên
cias da �ciedla.de Líri
ca, Os jubilares possu
em um filho, Ermínio,
casado com Edir . Mala

quias. e duas netas: Cris
tíane, cassda com Rober
to Buske e Jeanine:' A

presentamos ao distinto
casal, nossos constantes
leitores; os efusivos cum

primentos pelas bodas de

ouro.

VISITA HONROSA

Desembarcou no aero

porto de Navegantes, no
dia 13, a Sra. Cristina
Hasse Dreyer. acompa
nhada dos filhos Daniel,

, Marcelo 'e Beatrice, pro
cedentes da Alemanha,
da cidade de Ulm, onde
reside com seu esposo
Manfred, há cerca de
11 anos. A jaraguaense
"Crista" a�sim conheci
â� em no.sso meio., vem

passar uma temporada
de férias e matar as sau

dades da família que
-

deixou, de parentes, a

migos e conhecidos. Ini
dou ,e visita a Santil Ca
tarina com rápida pas-·
sagem pela praia de
Itajuba. Seu marido
Manfred Dreyer ' conti
nuou viagem para o

Chile, Colômbia, Para

guai e Argentina, deven
do, logo mais, juntar-se
à família para ap�ovei
tar o restinho do verão

que' VéÜ se despedindo.
'A família Dreyer, votos
de boas vindas e que
tenh� em nosso meio
ra,zöes mui tas 'para con

.

fraternização, especial
mente €om a suà i geni
tOra' Ingeborg Marquardt
Hasse.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



BreithalPt afasta as rImares sabre a desàtivaçãa da Cine larapi
o Cíne Jaraguá, úni- blica 'de filmes de Jera- construir na rua Emílio rido no Centro Comer" empreendimento, ,Jlpois

ca sala de exibição pú- guá do Sul não será fe- Carlos Jourdan um Cen- cial,. conforme revelou ainda estamos colocando
chada , A garantia é do tro Comercial, com vá- Bruno Breithaupt ao as idéias nO papel".. T9-
empresário Bruno Brei- rias lojas de departa- "Correio do Povo", esta davia. revelou a expan-
thaupt,

.

sócio-cotista da mentos. ao lado ao Cine semana. Com isto, fi- são da rede a� super-
Hancar Admlnistradora Jaraguá, que, em função cam afastados os rumo- ,mercados, com.. o início
Ltda.. da qual partící- da compra do imóvel, o res da desativação do da construção, dentro
pam ainda Hans, Car- anteprojeto ainda em

.

cinema, que não é ren- de sessenta' dias, de um
mem e Roberto Brei- estudos deverá sofrer 'tável

_ economicamente supermercado próximo
thaupt. que há cerca de alterações uma vez que mas que será preserva- do Fórum, na Rua Wal-
um mês adquiriu o pré- originalmente não pre- do como uma opção de ter Marquardt esquina
dío do cinema da Iamí- via o anexo. lazer à comunidade. "A' com a Domingos Brug-
lia Marcatto. A empre- A idéia primária é de princípio, o eine contí- ,nago, e, em seis meses,
Sa Breithaupt ,planeja que o' cinema fique ínse- nuarã cOrno está",' disse inícía-ss outro na Vila

Bruno. Lenzí e, em 1990, na rua

Joinville ,' Cada qual cl
O empresário nada a- área de 2.500m2, apro-

diantou sobre o novo xímadamsnta.
'

BB vai ser

moderniza,do
A agência do Banco

'dq Brasil de Jaragué
do Sul sofrerá, a par
tir

.

das próximas sema

nas, mudanças substan
ciais em sua fachada e

Iay-out interne, para a

necessária modernização.
Segundo fonte d\:! Agên
cia, a nova configura
ção se baseará no pro-

. tótipo da agência de
Goiânia e que virá de
encontro ao próprio a

tendimento dispensado
pelo banco a seus clien
tes. Os trabalhos devem
demorar de 6 a 8 me

ses, período em que de
verão .crescer as difi
culdades de atendimen
to, uma vez que os , pa
vimentos térreo e supe
rior, cada qual no devi
do tempo, serão desatí
vados para possibilítar
as reformas.

Nova ponte concluída até abril
As obras da terceira ponte urbana sobre o rio

Itapocu, na altura do Grubba, estarão concluídas. a�

té o final de abril, segundo a;_� previsões. Em con

sequência foram estabelecidos contactos com mora

dores da rua Rio de Janeiro, para desapropriações
destinadas ao alargamento daquela artéria, que re

ceberá; também, pavimentação à paralelepípedos.
Em meados do ano,' concluem-se as obras do quar
tel da Companhia de Polícia Militar e até julho o

centro de exposições no Agropecuário estarj Jotal
mente pronto.

I I r h:,'
'

De acordo com Afonso Piazera Neto, da Se
cretaría de Obras e Viação, as creches institucio
nais da Vila Lenzi e Vila Lalau estão sendo amplia
das em mais duas salas, ambulatório e lavanderia,
importando em 130m2 cada qual. Na rua João Pla
ninscheck. concluiu-se a unidade habitacional piloto,
de 33m2, e os custos vem sendo levantados.

S. Bento do Sul encena 'Drama do Calvário' dia 24
SãQ Bento do Sul

rá novamente palco, no

próximo dia 24, sexta-
.
feira santa, do maior e

vento do gênero em San
ta Catarina e um dos

maiores do Brasil. É o

Drama do \Calvá(rio, le
vado ao ar livre cem e

participação de mil jO-
.
vens no elenco, de São'
Bento, Mafna, Rio Negri
nho e Campo Alegre.
Com direção e produção
de Arno Fendrich. \ cená
rios gigantescos, guarda
roupa da época, efeitos

especiais, sonorização de
20 mil watts, iluminação

se- de . 200 mil watts, show tido maravilhoso do e

terno", diz o diretor do

espetáculo, Amo Fen
drich . "É um espetácu
lo de fé, soberbamente
colorido, cheio de força,
movímento e poder vi
sual que forma, junta
mente com o texto es

pecialmente escrito para
o espetáculo, um conjun
to de excepcional har
monia e beleza recrian
do com fidelidade os pas
sos do homem que mu
dou a face do mundo",
acrescenta o diretor do
Teatro Municipal de
São Bento.

pirotécnico na apoteose
final, quando' Cristo Res-
suscitado é elevado a,
45 metros de altura, são

alguns dos detalhes do
efento.

O Drama do Calvário,
já nacionalmente conhe
cídc, compõe-se de seis

grandes quadros, sendo
Judas de hoje, Na teia
dos polítícos. Flagela
ção, A grande marcha,
Última morada e Res
surreição. 'IE a arte. que
encontra a fé para im

primir no tempo o sen-

Alergia Clinica'
Dr.Antonio'Schmidt

Formado pela Escola de Pos-qraduaçâo da pue Rio de Janeiro

CRiANÇAS E ADULTOS

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

Alergia da pele: Eczemas· urticárias· inchações· coceiras· picadas de nsetos
feridas na Doca.

Alergia a ai imentos . med icwmentos - aQ sol e ao frio.

Erupções di\fpr�a(;

Preparo de vacinas - ''''.'> :". i ,Iérgicos.

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

Paluição: Seplan
A viabilidade de ade

são ao projeto Envitecl
Nyborg. de transferên
cia de tecnologia de con

trole de fontes de polui
ção para a admínístração
local vem sendo analí-'
sada pela Secretaria de
Planejamento. O proje
to, consoante o enge
nheiro 'Gen .��her,
visa absorção e trans
missão de tecnologia de
senvolvida na cidade di
namarquesa de Nyborg,
cple eloja a maior e mais
,moderna unidade de
tratamento e desativa
ção de despejos índus
triais da Europa. Já a

deriram ao projeto, en

tre outras, a Prefeitura
d.e Joinville e empresas
com 111 Tupy, Embraco,
Antárctica, Consul, Wet-

analisa projeto
zel e Weg. A adesão,
em termos de futuro e

pela alta concentração
'de índustrías em Jara
guá do Sul,' caracteriza
dera de potencial polui
dor, é bastante interes
sante, na avaliação do
secretário Osmar Gün
ther.
O Secretárío informou

que foram adquiridas u

ma série de,:,oito fitas de
vídeo sobre g�ologia e

meio-ambiente, que pas
sam a integrar o acervo

do Comdema. para utili
zação na trabalho de e

ducação ambiental' que
o órgão vem desenvol
vendo, principalmente na

Semana do Meio-Ambi
ente, junto à rede es

colar pública e priva
da.

PSOB realiza a convenção' domingo
O Partido da Social

Democracia Brasileira

(PSDB), realiza neste do

mingo, 19 de março, na
"

Av , ;" Marechal Deodoro
600, 15) andar do Edifí
cio Cristo-Rei, a sua con

venção municipal para
discussão e· aprovação
do manifesto, programa
e estatuto, eleição do di
ietório municipal com

posto de 21 membros e

de 7 suplentes, eleição
do delegado e suplente
à convenção regional e,

também, '(ia comissão e-'

xecutíva e seus suplen
tes pelojíiretórío muni
cipal.
A convenção tem iní

cio marcado para I3.S 9
horas. O PSDB conta �I
263 filiados e sua co

rmssao provisória foi
formada em princípios
de fevereiro, constituída
de: Ildefonso Barth (pre
sidente), Célio Bayer,
Hélto Rengel, Regínaldo

Schiochet, Udo Balloek,
Guida Schmitt, Olímpio
Pagundes, Mariléía Ren
gel, Rubens Carvalho,
Celso 'Luiz Nage} e An-.
tonio C.' S. de Olivei
ra.

Para o presidente Il
defonso Barth, o PSDB
surgiu em Jaraguá do
Sul pOr acreditar no es

paço político existente,
pelo espírito comunitá
rio e a consequente pre
ocupacã-, com a situa
ção \'ltual, especialmente
a nível nacional e pe
los princípios progra
máticos e estatutários
que dão ênfase à partici
pação popular nas deci-
',SQes políticas, sobretudo
através do incentivo na

organização e aprimora
mento das' instituições
representativas, como

núcleos de base, asso-

ciações de bairros, en

tre outros.
\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,f\Nl-yERSARI.ANTES
FazEm anos' hoje: t8
Sr. Hans B�yer, em

Cascavel � PR; Sra. ve.

landa Nicoluzzi Motta,
Sr. Walmir João Medei
FOs" sr. Waldir Fodi,
Sra.

.

W\1ltraud Schmidt
Xavier, Sr. Itamar da

Silva, Sandra Ristow,
Karína Leier, Carlos

Henrique Hornburg .

Dia 19 de março
Sr. Alfredo Lange (Co

rapá), Sr. Renato José
Wunderlich (Piçarras], Sr.
JOão Carlos L\1nge (Co
rupá), Dr. Paulo Roland
Unger (Jlle), Enéas Neto
Fernandes e Rafael Kie
nen.

Dia 20 de março
Deputado Paulo Ro�

berto Bauer, Sra. Araci
Winter Schmidt, Sra. Ce
cília Benetta.. Sr ,

. José
,Wtltzko, Sr. Laércio Mül
ler, Sra. Milda F. Schüt
ze, Nélson Lípínski ,

Dia 21 de março
SJ. Manoel .Henríque

Karan (Curitiba), Sra.
. Renílda K. Beck, Sr. E'"
IÓi Zanotti, Sra. Célia
Rodrigues

Dia 22. ee março
Sra. Karin Krueger

Rubini, Sra. Ilse Krüger,
Sia . Ivone Karsten, Sra.
Amazil'da íLenzi Leitem
pergher, Sra. Edir Mar
quardt (Jlle), Sra. Elia
na Vieira Rodrigues, Sr.
Guido Püttjer, Sr. Rogé
rio Loewen, Sr. Roberto
Keiser, Sra. 'Nait Eha
Harbst Oasulli. Cynthia
Simone Wittkow!iki.
Dia 23 de março
Srta. Sandra Rosânge-'

la Henn, Sra. Maria Lú

cia Hürner, Sr. Wilson
Roberto Schäffer, Sr.

Mauri César Raduenz,
Sra. Maria Mueller Hol

ler, Sre. Hertha Hens
chel Marquatdt (JHe),
Sra .. Marly Hasse Gus

taison (Curitiba), Sofa.
Paula Luzia Steilein /(pa
raguai), Sr. Leonir Buz
zi, Sr. José Jozimo Pe
reira, MáliCia L. Cizeski,
Adrian\l Cláudia dos San
tos, Sandro JoSß Krau
se, Jerri Luciano Kla
bunâe.

Dia 24 de março .

Sr. Aifredo Janssen,
Sr. Moac;yr Silva (Cilo),
Sr. Élvio -Souza Belde:r
rain, Sr. Rig,: 'tp. ��h
ling, Sra. LiS. iV�SO
Rosa, Osnildo José Néit
zel, Mari\:1 LúCia Hör
ner, . Le'Onida K. Sasse,
Franklin Fischer, Grazi
ele Jackeline Fugel.

Edital 16.516 de 07'.03.89
Darle! Ronald Gascho e
Inês Jaeomolísk!

. Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, natural. de
Jaraguá do Sul. domící-

• Iíado e residente na Rua

Henrique Píezera. 38,
nesta cidade, Iilho de
Osmar Gasehe e Dulcís
Gasehe
Ela, brasileira, solteira,
técnica em contabílída-

,

de, natural de Luis AI
ves, neste Estado, domi
ciliada e residente na

Rua João Franzner, nes

ta cidade, filha de Nico-
.

lau Jacomolíski e Hele
na Jacomolískí
Edital 16.517 de 01.113.89
Valdemíro Kreutzfeld e

Carla Gessner
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja
raguá do Sul, domícílía
do e residente em Es
trada Garibaldí, neste

dístrító, filho de Insuat
do Kreutzfeldt e Maria
Madalena Kreutzíeídt
Ela, brasileira, solteira,

NASCIMENTOS

01 d� Março
Kátia', filha de Alidor

(Marizete) Anklan; E'lia
nee filha de (Elia) Ma
ria; Evanir, filho de E
vald (Elfina) Meíríng:
Marcelo, filho de Vandír
(Célia) de Oliveira
03 de Março
Giseli, 'filha de José

(Roseli) Schuhardt; Cin
tia, filha de Darci (An
gela) Spezi:a; Eduardo,
filho de Marcelo (Etize
te). Mira; Débora, filha
de Antônio (Verônica)
Rodrigues; Diego, filho
de Arno (Jucilene) Ger
loff
04 de Março

. Marlon,' filho de Luís
(Imaculada) França; Dai
ane, filha de �mil. (Alon,:
sio) Vi2lentainer
05 de Março
Patrici, filho de Nival·

do (Irací) Dorow;·· Wag-,
ner, filho de Arlindo (I
rene) Lopes; Evanäro,
filho de Edison (Marja
ne) Krause
06 de Março
Rodrigo, filho de Har

lei (Ana Rosely) Zocatelli
07 de Março
Alexandre, filho de

Adir (Áurea) Feder; Mai
con filho de Dario (Ro
sali) Neumai:m; Michael,
filho de Hari (Ruthilda).
Mueller; Reverson, fi
lho de Ronildo (SimOlief
de SOU2kl '

08 de Março
EIoá, filha de Mario'

(Clarice) de Mendonça
10 de Março .'
Edneia, filha de C1au-'

dinö' (Janete) da Silva

'Prlclallas .

de CasallenllS
MARGOT ADELJA GRUBBA LEHMANN. Oficial

do Registro Civil do 1� Distrito da Comarca de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarína, Brasíl, faz saber
que compareceram em Cartõrto exibindo os documen
tos exigidas pela Ieí, a fim de se habilitarem para
casar, os seguintes:

.

doméstica, natural de Ja' Schroeder, nesta Esta-
\

raguá do Sul, domícília- do, domícuiado e rast-
da e residente em Es- dente na Rua Ida Bona
treda Garíbaldí, neste .: Rocha, 145, nesta cída-
distrito, filha de Egon dE!, filho de Gelinde Len-
Gessner e Alida Rowe zí e Leonora Lenzi
Gessner Ela. brasíteíra, solteira,
Edital 16.518 de 07.0:t89. costureira, natural de
Claus Henrique Janssen Guaramírím, neste Esta-
e Matra Betina Mans· do, domiciliada e resi-
ke denta na Rua Agostinho
Ele, brasileíro, solteiro, Valentim do Rosário, 49,
comercíanta, natural de em Guaramírírn, naste
Jaraguä do' Sul, domici� Estado, filha de Guiíher-
liado e residente na Av. me Beseke e L ú c i a

Marechal Deodoro, 1.034, Schmidt
.

nesta cidade, filho de Edital 16.522 de 08.0a.89

Henrique Alfredo Jans- Adair Paulo Gelsleich-
sen e Ignez Schíochet ter e In�sita Maria Odo-
Janssen rizzi
Ela, brasileira, solteira, Ele, brssíleíro, solteiro,
comerciante, natural de torneiro, natural de Ibí-
.Iaraguá do Sul, domící- caré, nesta Estado, do-
liada e residente na Rua mícílíado

, e residente na

Joinville, 1.'532, nesta Rua Victor Rosenberg.
cidade, filha de

.

Julio 153, nesta cidads, filho
Manske e Reínílda Mo- de Ireneu Gelsleichter e

dro Manske
.

Maria Gelsleichter
Edital 16.519 de 07.03.89 Ela, brasileira, solteira,
Wilson Roberto' Mtran- auxiliar de escntörío,
da e Teresinha Padoan natural de Benedito No-
.Ele, brasileiro, solteiro, vo, neste Estado, domí-
balconístá, natural de ciliada e residente na
São Paulo. São Rua João Planinscheck,
Paulo, domícílíado 20, nesta cidade, filha de
e residente na Av. Ma- Sperandiö Odorizzi e A-
rechal Deodoro, 406, nes- melia Giacomozzi-
ta cidade, filho de Bene- Edital 16.523 de 08.03.89
dicto Minmda e Maria

. Guido Mannes e Almida
Thereza GarCia Miranda Dalmonico
Ela, brasileira, solteira, Ele, bIasileiro, solteiro,
balconista, natural de professor, natura! de
Br1!lSque, neste Estado, Gu�ramirim, neste Esta-
domiciliada e residente do, domiciliado e resi·
na Av. Marechal Deo·, dente na Av. Marechal

.

doro, 406, nesta cidade, Deodoro, 1 .369, apto.
filh� de João Padoan e 03, nesta cidade, filho de
Angelina . Padoan Simão Mannes e Christina
Edital 16.520 de 08.03.89 Mil Tomaselli Mannes
Darcilto Leone e Sandra Ela, brasÜeira, divorcia-
Sueli Bonomini ci'a, professora, natural
Ele, bI'asileiro, solteIro; de Rio do Oeste,· neste
impressor, natural de Estado, domiciliada e

Jaraguá do Sul, domici- residente na Rua Procó-
'}jado e residente na Rua pio Gomes cje .oliveira,
Presidente Costa ,e Silva, 480, nesta cidade, filha
204, nesta cidade, filho de Gildo Dalmonico e

de Elyseu Leone e. Se- Irma Dalmonico
tastiana Nunes Leone Edital 16.524 de 10.03.89
Ela, brasileira. soHe!ra, bineu Aparecido Massa·
comerciária, natural de nero e Lurdes Schroed�r
Jaraguá do Sul, domici- Ele, br'a.sileiro, solteiro,
Jiada é residente na Run. oper'ador de máquina,
Ceará, 67, nesta cidade, natural de Maringá, Pa-
filha de Alfredo BOnomi- raná, domiciliado e re-
ni e Silvia Nair B(j)rtoli- sidente na Rua 43, em
ni Bonomini Jaraguá-Esquerdo, neste
Edital 16.521 de 08.03.89 distrito, filho de Dalirio
Cópia recebida :tió"dät

..

� Massanero e Helena Mai-
.

.rio de Guaraml�lVii .', � .ostri Massanero
te Estado (.!,' Ela, brasileiw., solteira,
Edésio Lenzi e RoseJi do lar, natural de
Beseke Lacerda, Reserva, Para-
Ele, bpasileiro, solteiro, ná, domiciliada e resi�
eletricista, natural âe dente na RUa 42, em Ja-

raguá-Esquerdo, neste
distrito, filha de Fernan
des Henrique Schroeder
e Maria da Luz Schroe
der
Edital 16;525 de 10.03.89
Cleonír Zanluca e Joce
li Maria Martim
Ele, brasileiro, solteiro,
químico, natural de' Mi
rador, Presidente Getú
lio, SC, domiciliado e

residente na Rua Jorge
Czerníewícz, nesta ci
dade, filho de Lurdes
Zanluca
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Joín
vílle, neste Estado, do
miciliada e residente na

. Rua Friedrich Wilhelm
Sonnenhohl, 820,. nesta
cidade, filha de Antonio
Pedro Martim e . Maria.
Martim
Edital 16.526 de 13.03.89
José Borges e Lucíana
Grodisky
Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de r,
tapocu, Araquart, neste
Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Pastor
Lorens Harns, 250, em

Guaramirím, neste Esta
do, filho de Osvaldo Jo
ão Borges e Conceição
Marques
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Gua
ramirím, nesta Estado,
domiciliada e residente
em Rio da. Luz I, neste
distrito, filha de André
Grodisky e Hi-lda Rita
Grodisky
Edital 16.527 de 13.03.89
Charles Roberto Puff e

Lilian Della Guistina
WOlf
Ele, bra.sileiro, solteiro,
engenheiro agrônomo,
natural de Rio do Sul,
neste Estado, domicilia
do e residente na Rua
Oswaldo Schroeder, 626,
em LontI'I1s, neste Esta
do, filho de Wigand Puff
e Ingrid Puff
Ela, brasileira, solteira,
auxiliar administrativo,
:patural de Lages, neste

. Estado, domiciliada e re

·sroente na Rua' Jorge,
Lacerda, 556, nesta ti
d�de, filha de Geraldo
Wolf e. Zeneide

.

Della
Guistina Wolf

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital, que será publicado
pela imprensa e em Car- . {.

tório, onde será afixado
durante 15 dias.
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lIova c6di,a de defesa Ia· cGlsuílidllr""é re,allfl_dll peilIs JlliiSlas_ .

o' Presidente da Fe- ca, para H�6nn.alizar . a
.'

.

dutos derivados das. es- xão.,� partir do recebí-. um Código condigno,"
qe�élç;ão' '_ 'Lojista, .. de. relação entre o co.mêr-· tataís. Hoje. o comércio rnento .40 produtq' oU "no qual partícípem a

Santa: Catarina, Udo cio varejista e Os forne-, está espremidc.' entre serviço, prazo no. qual indústria, comércio. g0�
�agner, partícípou na dores, sugerindo. a' íor-. o governo e a indústria, poderá devolvê-lo,' Udo vemo e consumidor,
últíme semana de reuni-.""",ma,,, CLD (Custo-Lucro- situação ·que desejamos Wagner é favorável a juntos".
ão da ,-Q.pnfederaqã\o, no"'"Despesa), ja adotada no Inverter"; disse, :

.
.

Rio de. Janeiro,
.

.

com" Pl\1no Ver,ão" e Plano
presidentes:'" das demais, .Bresser. Consoante Udo

Feder�ç�sF para díscus- Wagner,
.

tem muitos ar-

'.
são do PI�::rto Verão. De- tigos que. o comercían-
cídiu-ss pêlo' encaminha- te não consegue recolo-
mento de telex ao Minis- car pelo atual preço de
tro de. Fazenda e ao venda e cita o·' exemplo
Presidente da Repúbli- dos bens duráveis e pro-

Biblioteca: ,Iateriais à defic-iteltes
,

,

.
. ·�J.e1.;:(;_,�;::,;··: : :

O setor de educação Hoje com. ma.f�=;de_dez·
especial da Biblioteca míf volumes enf.7se\l'·'· ao.

Pública ':RUi Barbosa", cßry'ó, a Biblioteca',' de-:
localizada na rua João . pafa'-se cem um' proble-]
Píccolí 110, recebeu no- ma crônico: falta de es-!
vos materiais para em- paço. Recentemente, no-

préstimos a crianças de- vos livros foram, doados
ííeíentes físicas e visu- pelo INL, Linck Equípa-'
aís , São

.

livros e brín- mentos Rodovíäries e :

quedos próprios, que já pelo. Sr. Eggon João da
estão 'sendo procurados Silva. Em contrapartida, t
e que encontram-se a . foram doados à cadeia'
�isposição ,para emprés- pública, 41livr0s • repe-
tímo, greeuítamente, con- tidos,. para os detentos.
soante' \l bibliotecária E em fevereiro,' a:;' "Rui
Jacira Bll!;Isarello, que Barbosa" registrou' 230
aguarda maior visitaç,ão

.

consultas, 1.039 emprés-
e conhecimento do que timos. e 21 novos asso-
são ofeFecidos as cri\ln- ciados .

ças defici.entes.

CY. aprova p"ojetos· e indicações'
o Legislativo Munici

pal aprovou projetos e

discutiu indicações nas

sessões desta
_

semana. .o
ver�dor Luiz Zonta, a

presentou projeto para
.

que a rua 563 seja de
nominada de Egídio Bus
:sani!llo e José Ramos de
Carvalho, quer o nome

de Augusto Demarchi.

para a rua 699, do perí
metro url1ano. Heins Ed
gar Raeder, quer o re

conhecimento de utili
dade pública municipal
a Associação Beneficen
te 'e Cultural Fraternitas

Jaraguaenses, entidade
se� fins lucrativos, fun�
dad\l em 08.08.88, liga
da aos rosacruzes, mar

tinistas e demai� ordens
fraternais místicas e e

sotéricas.
Do vereador Ramos,

indicação para que se

jam firmados convênios
Com o Senac, parà a re

alização de cursos de

garção em Jara.guá, pa-
. ra suprir as necest:üda
des de bares, restauran
tes e l\lnchonetes.· Pe

diu, também, patrola
mento e iluminaçãç pú
blica à rua 339, na· Vila
Rau. Ademar wihter e

,. HeiIl,z' Tfieilacker .reivin
dicaram a retificação e

.

.�
.

allargamento das 1;stra�'
das Garibaldi, Järagua
zinho, São Pedro e Ri
beirão das Pedras.
O PDS, em ofício do

seu Diretório Municipal,
oficializou o vereador
Luiz Zonta como líder
da bàncad'a. O PDS, jun�
to COm o PFL, solicita.l

j

ram ao presidente Ade
mar Winter, um 10caÍ
próprio para !Suas reu

niões, uma vez que so

mente o PMDB possui.

OUÍFa preocupäçãe
da classe é o novo tódi�
go de Defesa do Consu-

.

mídor, que tramita
.

na

Câmara. dos
. Deputedos

em �egime 4�, llrgência,
de autoridade

.. de . �
deputado elo PMI?B, pau
lista. No entender .

do

empr�sár'�p
.

Jaro'guaen�
se, se aprovâ�oô Códr

go CQ�;' élf,s��: : .redação
orígmal, ,.serlÍl:.:Q.:,AI-5 con

tra a j�ic'iàt.fv,__a privada.
"Trata-se d�::�p!é!- ,Q;b�rra
cão, onde o� pp.,U,S; .cJ.a. pro
-va. caberá ao acusado e

.nãe áo aC\I$ádor: 'fe�ind6
os . COnceitos

.

bã�ié�s'
.

da
liberdade:

' ó ..

c'ômercian
te fiéar�� : : re�p,qnsâvel
por qualquer, erro decor

rel!lteT� d,a
.

fabricação,
como, montagem, íórmu
la, apre��I,l.tação,. mani
ptllaÇlão.e validade dos

produtos", .acrescentol,l'
Outra aberração e

incoerência. do Código é

que .0 cliente terá :prazo
de

.

sete. dias para refIe-

Rizie·ultares 'vão a:' 'Dia. de. Campo'

Clínica Be·n·ri

Um grupo de quarenta
e seis produtores de aro.
roz de Jaraguá do Sul,
Cuaremirím e Schroeder

> partícíperam no dia 14,
, . terça-feira; de'um día
. "
de ,çamPO. junto á Esta
ção Experímental da Em

pese, em Itajaí. promo
ção dos Escritórios,' Lo-

,

�ais 'e R�gio�e.i· d�' Aca:
.

resc, vinculados à Se
. cretaría da .Agrtcultura,
Abastecimento e Irrí-

. ,gàção. Àß. prefeituras
.destes municípíos cus-.
tearam o" tranaperte e o
día de.CaUlPQ . ÇPN9 iiip.
específico . cOIlh�cef. .no
va . metodologia quanto
a prétíca <l� produção
de .sementes c,e.rj;ifiçados
,recornendildqs pel.a;. ex-.
tensão, uma vez. que não
existem E;!m Jarag�á prq- ,

dutores de. sement,es de
arroz, que s�o· importa
das. d,e outr'as regiões .do
Estado. e do Rio Grande

aQ Sul.
.

d secretário de Agro
pecuária Alvaro Rasá e'o
agrônomo Lauríndo Goe
dert, do projeto.

.

arroz,

irrigado da Acaresc a

companharam a excur
são, onde foi visto, igual
mente, o transplante
mecãnícó do' cereal, que
é a melhor prättca Co
nhecida' palia. a produ
ção . das sementes. A a

valiação dos
.

rízícultores
foi muito boa e poderá

. resultar em boas pelis-,
pectívag para as pröxí
mas safras.

Vende-se
Terreno praia !ta-

. juba -- Valor'NCz$ .;.

1.800,00 e PaSsät ano

78 no valor de NCz$,.�
2,000.00 ou troco pol!
Opala ano 81.

Coro·pã·, :'paua URp· de lev�reiro a servidores público's
As comissões da Cã- deraL Compá cumpre o aspec-fo de coínerciah-

mara de' Véreadores de pagamento ·integral das :z:ação, por exemplo, até

Corupá estão analisando URPs.
.

O funcionalismo as decisões de obras e

o prçjeto-de-Iei do pre- . 'corupaense vai g'cmhar, serviços prioritário,s. . O
feito Ernesto' Felipe

,"

breve, estatuto e reclas-' prefeito Ernesto Felipe
Blunk, que concede o sificação de cargos, que Blunk analisa a forma

pagamento da URP, de' estão' sendo elaborados. de declarar de bens' de

fevereiro, de 26,05%, \lOS Outro estatuto em e- interesse públko, as {lo-
servidores públicos mu-' laboração é ö que críà restas existentes no :niu-
nicipais, passandO o pi- comunidade rurais orga- mCIplo, principalmelite
so mínimo pàra

.

NCz$' ni2'iadoas. Quer -ISe que as as localizadas à beira 'de
106,79. ,Com isso, 'mes- comunidades gerenciem- rios e CÓfI'egos e acima da

.
mo desobrigado pelas se propriamente; desde O cota, 100 metros.
medidas' do Goverho Fe-' ..�IIIIÍI__" "'';';';;'';';; '''.

Ur. John lenoe'dyCamposMarlnhi
II

II

CiRURGIÃO DENTISTA

II

Chave'iro
,I

São P·ed�o'
Chaves em dois minutos, de qualquer tipo
Abertura de portas, cofres e automóv;eis.

Conserto de fechaduras, venda de cadeadOS,

tampas' de combustível, olho"mágico, fechadu�
ras e ignição de automóveis.
Atendimento a domicilio a qualquer hora.

Av_, i\1al. Deodqro,325 (Fone 12-2467) e TUÇl.

JOf;jé Emmenooerfer 862.
. ,\

I,

. .
..

. Dr. 'Alfredo Guenther:
II

lC_IRURGIÃO-DENTISTA)
',� �

. CHnica Geral

Aten�iménto com hora. marcada

Marechal Deodoro 333 (Fone 72-0846)
"
Jaraguá do Sul

Ey
C'O M UNI .c. A D O

.

INFORMAlYlOS QUE JÁ SE ENCONTRA EM
PLENO FuN'CIONAMENTO O \�R()NJO SO;,
CORRO, PE DISTúRBIOS NERV()SOS/EMOCIO
-NA�S, COM ATENDIMENTOS 2� HÓRAS POR
,'DIA, lNCÜJSIVE SABADOS dOMINGOS E
FERIADOS.

.

- Rua Presidente 1?mt
.

pessoa;:' 146
(defronte Auto Es MarCfiuárdt')

.
FONE: (0473) 7-2' l]t��.

I,
Junto ao Consflltório âo
Dr. Nélson Luiz-SchmHz

Rua AntonIo Carlos Ferreira, 50
Fone 12-0939 - Jaraguá do Sul-SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÄ DO SUL - SEMANA DE Hf 'A' 24 DE �ÇO DE 1989
,

PA(;JNA:" 06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA; MUNICIPAL DE JARAGUÃ DO SUL

L E I N9 1.251/89.
Concede subvenções e contribuições a diversas eritidades'

educacionais, culturais, assístencías, esportivas e recreativas.
-

'O PRBFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no uso

das atribuições que lhe são conferidas, ,

.'

FAZ SABE.R a todos Os habitantes desta Município que a Cê-

mara de Vereadores
'

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:"
Art. 19 - Fica _ o Chefe do Executivo Municipal autorizado a

conceder subvenções no valor de NCz$ .83.,700,00 (Oitenta e três mil
e setecentos cruzados novos] e contribuições no valor de NCz$ .

23.309,37 (Vinte � três mil, trezentos e nove cruzados novos e trinta e

sete centavos).
SUBVENÇÖES VALOR NCz$
Fundação Educacional Regional Jareguaense - FERJ •..... 50.000,00

Sociedade Cultural Artísti.ca _ SCAR 1.000,00

Pundação Cultural de Jaraguä do Sul,·· . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 30.QOO,00

Ação Social de Jaraguá do Sul.··· •. ··.·· .... ··.·· ... · ... ·" 2.000,00
Assocíação de Pais e Amigos dos Bxcepcionais _ APAE .• : 500,00
Associação Assistencial »t Idosos 'Lar das Flores" " •. ".: 200,00
T.O.T.A.L " .. '

'

',' .,., '83.700,00
CONTRIBUlÇÖES ,

VAtOR- NCz$
Associação de Pais e Proíessores, d'à-s, Escolas Municipais d� 19 �rau:- Albano Kanzler ,

'

. .-, . , .............••,:. _". 1 0,00
'_ Alberto Bauer '

..•............ ,.,.'. '_"',.">.' 100,00
_ Cristina Marcatto '

, ", •• ';0:':""" 100,00
- Santo Estevão .' .'

'

..
' ' ' ' ' ...• '" e" ".-,['!c<] 100,00

� Renato Pradi ' ..............................•.,.,., .... j e,,.. 50,00
- Aurélia Walter '

, .. � , .:.- .. .-
, 50,00

- Dom Pio � Freitas.· ,
' .- .. '.';' 50,00

- Duque de Caxias � .............................•• , 50,00
- Darcy Vargas , .. '. . .

.
. .

. . .. SO;oo
- Erich Blosfeld ','

"

',' .. ,. 50,00
-'-, Freimundo Keiser '," 50,00-
-.Georg W,olf '.' 50,00
� General Osório

"

'. . . . . . . . .. 50,00
- Machado de As,si� ,

" " 50,00
- Major Júlio Ferreira ..� '.' /. ; ' ' ' ., 50,00
- Orestes Guimarães ... .-' ...........• ,1;" ••••.•• ',' ••••••• �'.' •

•.• 50,00
- Padre Alberto Jacobs ..............................•. , ..," -. ... 50,00
'r: Victor Meirelles � ',

o o o o e
" 50,00

- Adelina Francener o o o o, .. " o
..

0 •• o,,' 50,00
- Anna Töwe Nagel 0 ••••••• o o.' o. 0 •••••••••••• 0

••••• o' ..
,
.... 100,00

- Vila Lalau '. o .. o ._r., o o o o o,, o o . . .
.. 100,00

- Jaraguá '99 "." .' 50,00
- SEARA .' "

,
o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• '. 50,00

- Associação de Pais e Professores J.l. Marieta S. Rubiní 50,00
- Associação de País e Proíessores J .1. Criança Feliz 50,00
- Associação de Pais e Professares J.I. Irmã Anídia 100,00
- Associação dos Municípios do Vale do Itapocú - AMVALI . 5.000,00
- Assoe. de Crédito e Assist. Rural S. Catarina _ ACARESC 3.500,00
- Sociedade do Vale: Agrícola Industrial de It\1pocuzinho 150,00
- Sociedade Agrícola de Irrigação Estrada Nova " ' 150,00
- Instituto Brasileiro de Administração Municipall- IBAM 180,00
- Associaç.ão Brasileira de Municípios - ABM 54,37
- Lig\1 Jaraguaense de futebol 75,00
- Sociedade Sport Club Estrella .. ,........................... 50,00
- Grêmio Esportivo Juv;entus '. . .

.
. .

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

.. 50,00
- Botafogo Futebol 'Clube 50,00
- Grupo Escoteiro Jacoritaba '

.. :................... 75,00
- Sociedade Jaraguaense de Canaricultura e orintologi\1 75,00
-:-- Coral da Comunidade Evangélica de Jaraguá do Sul 115,00
- Congregação Evangélk.\1 das Sen:horas de Jaraguá do Sul.... 50,00
._ Corpo de Bombeiro Voluntário de Jarqguá do Sul - 500,00
- PX Clube de, Jaraguá do Sul 75,011
I-- Rotary Club de Jaraguá do Sul '........................ 150,00
- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul ..... 600,00
- Clube Jaragu\'lense de Xadrez , .-................. 150,00
- Liga Jaraguaense de Futebol de Salão.··.·· '

.. ; 100,00
- SUCEST) - Soe. Dç:>,S Usuários de Contadores.e Equip. Sub. SC 500,00
- Associação RecI. dos Serv. Públicos Munic. - ARSEPUM ... 10.000,00
TOT' A I '......... . . . .

. . . . . •
. . . . . . . . . . . . . .

.
. .

. . . .. 23.309,37
j\,rt. 2<:> � As despesas decorrentes do artigo anterior corre

rao por conta das dot\lções orçamentárias próprias, constantes do
Orçam<en1io vigente. l

Art.,39 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, rev o�ltt{às 'lis, disposições em contrário.

·Jatá�\iW' do Sul, 24 de fevereiro de 1989.
.. IV:4 "

IVO KONELL
i ,�I j � 1 Prefeito Municipal.,' I f 1 , ANTENOR GALVAN \

secretário de Administração e Finanças

;
,

li

�------"_"""__"__"1 " "__'"

I'

Comunicação
A SECRETARIA DE SERVIÇOS. I>.úBLICOS.· I,

PARA MANTER A CIDADE LIMPA, SOLICITA
SUA PARTICIPAÇÃO RESPONSÁVEt EM FA-
VOR DA COMUNIDADE ..

A. limpeza P'Úl>lica, especírícemente- a cole
ta de capínação, acontecerá

.

durante o horârio
normal de funcionamento da Prefeitura Munici
pal, das 7h às 17h15min, � de acordo com o se

guínte esquema:
1 r;t SEMANA: . bairros Czerníewícz e Amizade;
Vila Baependí, Vila Lalau e Centenérío, abra:lilr';,
gendo toda a Rua Joinville.
2� SEMANA: bairros Nova Brasília � Vila Len

�h-l.t� yietor Rosemberg: Centro, � Ilha da n-

�Iu.;�u:a.�.·. .

3�� SEMANA: bairros Vila Lenzí e Chico de
Paula; Agua Verde E! Vila Rau; Vila Nova, Rio
Molha :e. Rua ;Walter Marquardt. '

4� SEMANA: Bairros Jaraguá Esquerdo e São

Luís; Barra do Rio Cerro.
C O L·A B O R E C O 1\.1 A L I M·
,EZA DE' NOSSA CIDAD�
,.; -Mantenha a frente. de sua residência mais

. bonita e ajude nossa cidade ficar maís embe
Iezada- Em sua propriedade sempre há lugar
disponível para guardar os restos de capinação
� galhadas, que deverão ser colocadas na rua

sempre na semana em que for feita a coleta;
:.j Corte todos os galhos. de árv()res cam 1 me

tro de comprimento no máximo. Galhos que
não estejam de acordo com a medida específí
cada, não serão coletados. em função de ocup'a
rem muito espaço, exigindo viagens, por vezes,
desnecessárias;

,

,

.; Conserve os restos de capínação dentro de
sua propriedade" até a semana em que a coleta
for no seu bairro OU local;
• Coloque os restos de capinação defronte a

. sua residência somente na semana em que for
feita a coleta;
· Evitem colocar restos de lixo em terrenos
baldios, para evitar a poluição ambiental, so
bretudo em áreas centrais.
· Utilize restos de grama e/ou capínação, en
terrando-os em seu quínta] e aproveite-os para
Jazer adubo.

I,

I'

II

I:

ARISTIDES PANSTEIN
-

SECRETARIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

;'1"'. Rua Felipe SChmidt, 2'9 • Fone 72-0448

ADVO'GADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

I; Questões dê terras .oi acidentes de' transito •

inventários . cobranças e advocacia em geral.
.Rua Reinoldo Rau, 86 - sala 4· - Fone 72-2711.

,

Oru�Cont."I Comercial"S/C LIda.
CORREI.D

.

DO POVO
VAoRl,G

Rua Cei. Procópio Gomes 290· F�� 72 • ,0091
Jarag�á �o Sul - SC

�"--"""""�IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



;
-'., ':,'1 "-,' CORREIO DO pOVO',

o Programa Nacional
de Irrigação (Prani), de
senvolve nO Vale do 1-

tapocu, o Projeto de Ir
rigação Comunitária, fru
to do convênio celebra
do entre o Governo Fe
deral e o Governo do
Estado, cOm a participa
ção da Acaresc e da Ci
dasc . Já receberam re

cursos para obras a So
ciedade Valo Agrícola
Industríal de Jtapocuzí
nho, ,Sociedade Vila To�

mlliêltr
'

(t5Uá.ä
'

Mä'"rlmlf ':e
Sociedade Braço do Sul,
de Schroeder .

Na Sociedade Valo

Agrícola, em Santa Lu
zia, foi implantada uma

comporta mecanizada e

construído um pontilhão,
Onde o canal sofreu :ve

tificação, obras que per
mitiram .maíor velocída
de e aproveitamento da
água para os associados..
E através de uma ação
integrada, com a Prefei-

"luta'-' de- SCHtõ'êttêi;7 na

Soe. Braço d6 Sul, está
sendo construída uma

barragern, que benefici
ará dezenas de produto
res de arroz.

Em Corupá encontra
se em andamento proje
to 'pera a construção de

Um canal de irrigação
na região da Estrada 1-

-tapocu, juntamente com
.

_
uma' estação de rectalql!l�
para o bombeamente da

água do Rio Itapocu às

Levantadas áreas da lutura�: rtdoviáril, e" prefeitura '

A Secretaria Munici

pal de Planejamento a

tendendo \1 solicitação
da Deter/SC, realizou um

detalhado levantamento
planí-altímétrico da á

rea da íutura rodóviâria,
com terrenos circundan
tes e éontendo a locali
zação

.

aproximada da

ponte que interligará a

rua CeI. Procópio Ga
mes com a rua Max Wil
helm, sobre o Rio Ita
pocu, via 'prolongamen-'
to da rua Reinaldo Rau.
As peças gráficas, de a

cordo com o secretãrío
Osmar Günther, já se

encontram €im poder da
quele órgão para estu
dos e elaboração do pro-

jeto do novo Terminal
Rodoviário Intermunicí
pal e Interestadual de
Passageiros de Jaraguá
do Sul. Foram recebidas
pelo Deter no di'à. 08 de
março.
A Seplan. igualmente,

deu início ao levanta
mento do terreno nos

fundos do prédio da a

tual Prefeitura- e das três,
princípaís praças cen

trais da cídads (Ângelo
Píazera, Paul Harris e do
Expedícíonério], Nos fun
dos do atual Paço Muni-
'cipal será erigido o Cen-'
tro Admínístrativo, que
congregará o Executivo
e o Legislativo, 'cujo pro-'
jeto será objeto de con-

, PM Corupá recupera no' interior
I

o Departamento' de Obras e Serviços Urbanos
da Prefeitura de Corupé concluiu a recuperação da
Estrada Pedrã de Amolar e suas tíías, numa exten
são de 20 quilômetros e iniciou idênticos trabalhos
na Estrada Izabel Alto e a restauração da Ponte
Adolfo Langet, "no Ano Bom. Para a identífícação
da proximidade de "pontes e pontilhões, vão iser Im:
plantadas 117 'placas e outras 185 para. as ruas do

perímetro urbano.
,

No sábado, dia 11, arruaceiros- danificaram
OS" corrimões da ponte sebre o Rio Novo, jogando
oa lia pista, atitude repulsiva que o 'pfefei\o ' E. F"
Blunk lamentou.

,Estado de Santa Catarina ; ,;

Prefeitura Munícípal de Jaraguá do Sul
CONCORRl1NCIA PÚBLICA. "

E D I T A L W 05/89' i,.

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, por
seu Prefeito Municipal, SI. IVO KONELL, �az
saber que se acha aberto o Edital de Co�correN
da para CONCESSÄO DA EXPLORAÇAP DE

01 (uma) SALA COMERCIAL, ANEXA ,AO
ANTIGO CENTRO DE INFOllM�ÇÖESI :�Rts7
T1CAS desta cidade,

'"

As propostas deverão ser entregues ao .edífí
cio-sede desta Prefeitura, sito à -Av; Mal. -Deo
doro da Fonseca, 247, àté 'às 11:00 horas ,dó día

12 de abril de 1989. 'l' , !.

O Edital e demais informações serão forneéídas

aos ínteressados na Secretaria Geral da Prefei-

tura, no endereço acima.
'

Jaraguá do Sul. 08 de março de. ,1989.
.

'

IVO KONELL
,. '

Prefeito 'Municipal I, l ts: ''I

""-'1

curso público, e as pra
ças serão reformadas e

revitalizadas ::- a do Ex

pedicionário, será, indu
síve ampliada com a. de
molição da atual rcdoví
ãría.. É Intenção, tarn
bém, realizar-Se outras

melhorias em termos de
ajardínamento, paisagis
mo e embelezamento de
outras áreas centrais e

,prÓXimas.

Da lelJS

errozeíras. A Celesc
participará do projeto,
construindo uma rede
trifásica de 470m de ex

tensão.
De acordo com Vic

tor, Bueno, técnico liga
do 111 área de irrigação,
os agricultores partící-

pam com dez por cento
do custo total das obras.
'Os condomínios buscam.
através. de assocíatívís
mo. a organização dos
agricultores e a busca
coletiva para a solução
dos seus problemas ime
diato.s.

A preocupação com Os

,desdobmmentos do mo

vimento grevista foi a

principal preocupação
dos empresâríos, esta se

mana, na Associação Co
mercial. O assessor ju:
rídico, José Benedito'
Campos, relatou o resul
tado GO encontro havido
no dia 7, em São Paulo,
na sede da Abímaqjôín
dimaq, com a Ministra
do Trabalho Dorothéa
Werneck, sobre a ques
tão salarial. A ACHS
adquiriu um telefax e

dentro de sessenta días
"

estará instalado e a dis''
posição dos associados.
O Instituto Brasileiro

de Recursos Naturais
Rersovãvais 'e MehrAm
biente (ex-IBDF)r comu
nicou a determinação da
suspensão de autoriza
ções para desmatsmen
tos para quaisquer fins,
nas regiões do Estado a

brangidas pela mata a

tlântica.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do

, TOMADA DE PREÇOS
EDITAi.' N.«.' 03/89

A prefeitura Municipal de Jeraguä do Sul, por
seu Prefeito Municipal,' Sr. IVO KONELL. faz

. saber que se acha aberto o Edital de Tomada,
de Preços PARA AQUISIÇÃO D.E 01 (UM)
TRATOR DE ESTEIRA USADO, em bom esta
do de conservação, devidamente equipado, com

o ano de fabricação posterior à 1981.
As propostas deverão ser entregues,' no edifício
- sede desta prefeitura, sito à Av. Mal. Deo

doro da Fonseca, 247, até às 11 horas do dia 04
de abril de 1989.
O Edital e demaís informações serão fornecidas
aos ínteressados, na Divisão de Compras da
Prefeitura, no endereço acima.

'

Jaraguá do SuL 14 de março de 1989.
IVO KONELL
prefeito Municipal

Sul

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças,
prataria, artigos em' ouro e tudo o maís para

presentes na

Relaiaaria
Marechal Deodoro, 443 e Getúlio Vargas n? 9

Ivenida

Esperamos sua visita

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

, coloniais.
Finas decorações.

II

KILUXO

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

Drogaria e Farmácia Catarinense,

para
Agora temos também aces sörtos para:,; \t�iQ:)utadores, mesinhas

Impressoras, fitas, dísquets, formulários CÓnu.aJH e outros.

Rua Venâncio qp Silva Porto u.? =....51 - E
'

- 72-1492Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'�ARÁGUA DO SUL � SEMANA I>E 18 'A 24 DE�mRçO DE 1'D89'-

Tubos de PCV (eIetrodutos), Tubos de COJ;lcreto,
Tubos de Polietlleno (mangueira preta).

Pábríess Rua JOlnviUe, 1016 _ Fone 72-1101
Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99

F�ue 72-0066 ..;. Jaraguá do Sul _ SC

Tubos Santa Helena -Ltda�

CF ".

CANARINHO -

VIAÇÃO CANARINHO LTDA,

Programe bem as suaS viagens de férias e.
recreação. A "CaaarlDho" coloca à sua dís

posição os modernos e co�fortáveis ônibus da sua

, frota. Venha conversar conosco.'

Av. Mal. Deodoro, 9$7 _ Fone 72-1422

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC lob nt 0015

Escritas nicals • cont'bell
ImpoltO de Rendê

, ,

Reglltro de Mlcro-Emprel.

Confira a eficiência cie nouol serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

Ortopedia 'e 'rlulDBtologia
DR. MARCOS F. �UBTIL

Urgências _. consultas _ ortopedia in�a�_
til e adulto. Membro titular da Soe. Brasíleí

ra de Ortopedia' e Traumatologia.
.

Av. Marechal Deodoro 1.512 _ Fone 12.2218

EDITA_L_
AÚREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial ae

Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem

que se acham neste Cartório pera protesto os

títulos contra:

BRAMAR COM. DE BEBS. LTDA - Av,. Mal.

Deodoro, 84/77 - NESTA -,- LAURITA AIR

DE S. SANTOS - Av. Mal. Deodoro, 141, 1.9

andar, S. 3 - NESTA.

E como os ditos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por íntermédío do presente edi�a�,
para que os mesmos'compareçam neste .Carto�lO
na Rua Artur Müller, 18, no prazo da LeI, a fím
de liquidar ° seu débíto, ou então dar razão por
que não 'o- faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc-

IHI-Iaraguá do Sul, 16 de março de 1989.

, AURE:A., -Nfl:f' s

Protesto de;
Oficial de

('Perdinande Plske)
,

.' " ,-,
bitações, etc, seriam 'ne-
cessários pera derrubar
essa floresta toda? E,
principalmente, .de onde
viria a fabulosa fortuna

para bancar semelhante
empreitada?

As. q�I�8das: existi'
l�m e cemo '�tâ'O sen
do teítas, constituem um

crime contra o
" meio

ambíente, crime ao qual
as autoridades competen
tes têm de pôr cobro,
,com a máxima' urgência.
O homem brasileiro pre
cisa ser conscientizado
de que a queimada é um

processo superado e que
a limpeza do' terreno

precisa ser feita com
'�eCIWo.og(ia iatualizadal.

Porém, toda essa ce

leuma em torno' do as
sunto, mormente quando
tratada publícamente

. vem dar tais e ecologis-
tas, cuja maioria apenas
entrou no movimento
porque é uma oportuni
dade para descarregar
recalques contra o. go
vemo, ou para aparecer
como salvador da pátria,
ou 'puxar o saco dos

SUngs da vida, que faria
melhor aplícando o di
nheiro oriundo dos seus

shows para acabar com. a
ridícula guerra entre
sua pátr'ia e a Irlanda
do Norte.

Celeuma tola e inú
til; porque no ano passa
do lemos em revista de

circulação nacional, que
o desmatamento na ar

mazôn,ia, até então, ape-'
nas tinha arranhado a

preferida da amazônía
brasileira, ou seja, ha
viam sido qúeimados em

tomo de um por cento.
Vamos esfriar a cabeça,
e -enoa�ar as

" medidas
que precisam ser toma
das para acabar com os

abusos.

--- -
- - --------.

ART:lGOS DE FABRICAÇÃO PRÚPRIA,

Conf1ecções Sueli Ltdq

A PREÇOS DE CUSTO.
,

1
,

Não faz tantos anos

assim, os capitalistas
internacionais tentaram
internacionalizar a ar
mazõnta brasileira, sob
o pretexto de que o

pais não dispunha de
recursos para explorar as

inesg.ntáveis riquezas do
subsolo, tão necessárias
ao mundo. Leia-se, ao

programa nuclear ame
ricano. A tentativa go�
rou ante a enérgica re

ação do povo brasileiro.

Agora: a tentativa se

repete, (lesla vez invo
cando a necessida(le' iie
preservar a 'floresta a

mazônica', ameaçada de'
extinção num prazo de
trinta anos, a continuar
o desmetamento írrecío
nal e as queimaifas. J>a
quela vez o ""Houston
Institute" Unha um pIa
no mirab'or�te para
"governar" e pulmão
do mundo. Desta feita',
pretende"Se" insfitulr um
organismo internacional
COm a mesma flnaltdad'e.
isto é, para decidlt o

que podemos é o que não Em se tratando' da
podemos fazer em nosso amazônia brasileira, é
terrltôrfo, ficando eles, preciso olhar para o

é claro, livres de prece- mapa do Brasil. São maís
der às pesquisas � ex- de três milhões de km2
ploração de nossas ri- de florestas. Tirando a

quezas. Basta lembrar: área não aproveitável
quem explorou os pobres para agricultura e pecu
trabalhadores brasíleí- ária. sobram mais de 2
ros na época liurea da'. milhões de km2. Se·
borracha? Quem acabou gundo uma estatística
surripiando mudas de se- publicada recentemente
ringueiras e as plantou pelo Banco da' amazô
na África e Oceania? nia, em cada ,heda�,

existem, . em média.
50m3 de madeira, de
lei. Logo temos ali a

bagatela de 10 bilhões
de m3 de madeira no

bre. O que fazer, em

trinta' anos, COm tanta
madeira? E com a ma
detre : restante? Mais:
qpant'Dg homens, camí
nhões, tratores, escolas,
hospit aís; 'quantos km de
estrad as, quantas pontes,
postos] de abastecimento;
quant ilS toneladas de
gênen [)S 'de primeira né-
cessjd'!ade; quantas ha-

-----------------�---------

. ·Clbras J. Laprtos
niata . amazônica deviam
dedic�r às bODlbas' e aos
mísseís que plantaram
em' território'ameríca
no, europeu, príncípal
mente russo- Mãis preo
cup,ados deveriam éstar
americanöS,

.

,

ingleses,
franceses � russos. com
as bomba� que desf�lha
ram' milhares e milhares
d� km quadrados de
matas. no Vietnã. Ou
com a bomba de nêu
,tr�ns, que mata todos

.

os .seres :vivos, mas não
d�trói �dificaçõ�, má
quínes, equípamentos,
�t�.. Deviam preocupar
se � lembrar aos seus
conterJ:Aneos, os 300
mil japoneses que mor

reram: 9ue,1mados 'em
Hlrox� e Nagasáqui,
onde os americanos lan
çaram [aJPenas duas
'bomb1nhas" atômicas em

agosto de 1945.. Bombi
nhas, porque compara
das com a potência das
atuais, aquelas não
passam de traques Insig
nificantes.

�ij�,tos der Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 e na

, !,;t.f� 'rRe Inoldo ��, 530 � Jaraguá do Sul SC
P_........�...�..........�;.1

Os gringos são mes
tres em' dar conselhos.
E o' fazem COm vasta ex

periência própria, pois
depois de haverem des
truido suas próprias ma
tas, e assasSinado - in
clusive 'empenhado o E
xêrctto nisso - mühões
de Indios. agora estão
preocupados, com o aue
restou de mato neste
mundo infeliz ,e tratam
de salvá-lo.

Mais, atenção, que à
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SilDesc'
Formar o maíor sindi

cato do. Estado e o mai

or, da classe" no :
País

Esta é a pretensão dos

micros I e pequenos em

presários de Santi! Ca

tarina que, desde o dia
24 de janeiro, oficiali
zaram a criação do Sín

díeato das Microempre:
sas de' Santa Catarina

(Símesc) e já trabalham

para a arreglmentação
de sôcios. Foi uma. ação
lideráda por micros do

, N0rte e Nordeste cata

rinense,
.

desde a parte
cartoríat até a convoca

ção da assembléia geral
de fundação, com repl'e
sentantes de todas as

sssocíações de micros.
Santa Catarina tem �00
niil microempresários,
nos cálculos do presi
dente da Simesc, Sílvio

Rangel de Figueiredo.
Neste Sindicato, a Asso
o'ia;ção Comercíal e In
dustrial cOO.s Micro e

. Pequenas Empresas do
.

Vale do. Itapoou está
, representada pelo seu

presidente, Paulo Ade
mir' Floríaní. na quali
dade de 2Ç secretário.

Recilal de Piano
e Violino

. Premocao da SCAR.
no dia 30 de março, Re
cítal de Piano e Violino
com Roberto Hübner
e Luey Mary de Souza
Costa Leão na suas' pró
prias' dependências. Iní- '

dará . às 20 horas e Os

ingresses custarão NCz$
1.00 para adultos e NCz$
0,50 para crianças. É
'a primeira grande pro
moção da SCAR deste
ano, para a qual aguar
da grande' público. '

,- .. , .. ,,�D,�l,A.�I�o,.1 O
'
s

MENSAGEM 'DE AMo.R

Todos nós, ,quando ,t:�egamos à idade �
dulta. começamos a determmar_:o nosso íutur .

Alguns se esforçam ao máxim?, para serem su

cedidos na profissão. Outros Ja sonham co� a

fama. Há também os que tem seus olhos Iíxos

no sexo e seu' alvo é o prazer, ainda que este

termíne em amargura e morte muitas vezes.

Mas encontramos pessoas ínteressadas em
. a�

suntos espíntuaís, e não são poucas as relígí
ões. Por' outro lado vemos 0& que desistiram

de tudo, por cansaço e enfado, e estão ca�dos
nas ruas, nos hospitais; manicômios e cadelas.

O homem moderno� está ínsatísíeíto, Ainda não

encontrou algo que lhe dê sentido para a v�da,
e não tem paz. Vive momentos de perplex1da
de, angústia. e ,d�sespero. Procura' ocupar s:u
tempo com dívertímentos e prazeres que nao

podem satisfazer sua real necessidade, enquan
to a morte; sorrateírsmente se aproxima. Al

guém disse: 1'0 'homem
.
tem um vazio dentro de

si aue só Deus pode preencher".•

Não o conheço, amigo. mas preocupo-me
com você e lhe dirijo esta mensagem de amOI.

Em que vócê " está empregando seus minutos

tão preciosos de vida? Será que -você já é feliz

de verdade, ou ainda vive .se enganando com

uma alegria aparente?
Pare agore, e saiba, que ,v0,cê não preci

sa sofrer maís, pois Cristo vive, 'e todo o po
der lhe foi dado no céu e' na terra (Mt 28: 18).
Ele ama você e . nà cruz do.Calvário demons
trou esse amor , Abandona o desânimo e esse

sentimento de que "nada vale a pena". D que
110S faz sofrer' são os nOssos pecados, mas Crís
to já derramou seu sangue para apagá-los.
Confesse-os à Ele, que o perdoará imediata
mente (I Jo 1:8-9). Não há outro meio que pos
sa limpar nesses pecados. Só Jesus e seu san

gue (Hb 9:22 e Jo 14:6). Religião e nem boas

obra.s podem fazê-lo. Vá à Jesus agora!
(Elso Ca'dos Madke)

IGREJA BATISTA
Rua Emílio Stein, 120 - Telefone: 72-1925

Cultos: Domingos 09 e 19:30 horas

To�os Bem-Vindos

"

Para nós, seguro não é só garanlia-�e riscos

Seguro é

Preslaçãlf, de S�r,iCDs
Co.nsulte - lOS

S e O'U r o s A,. : G a r c i a
Rue Barão do Rio Branco/ lßê - Fohe 72-1,788

.'

Jaraguá do Sul.

II
I'

,i
I
.j

....
' ,i'

...._-IIIIJIIÍII

'Ferro Velho Marechal

. ;.. .' ,,_- _. '. .... .�

DE ENGELMANN & elA. LTDA.

Comércio . de veículos usados

Peças, para veículos

Compramos automóveis acidentados

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

BRllJAP,AH'·, . Elelrônica
"

_, ... \

Cp�rtos' �e a�relbos de'�M e TV

Orçamento ,Grátis eÓ,

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

. Jaraguá do Sul SC , J

. ,- �

:

COPIADORAS

'TriUnll
!

" ,

\ �.-. �: .

Minlila J ,

'i·
"

... , ,

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

"

-Ó:

Cha'lé
IMOBILlARlA E

.

REPRESENTAÇÖES' .LTJ?A.
Rua Reinaldo Rau 61 - Fones 72-1390 e�12-1500

. -

'. _', _. ,

IMÓVEIS A VENDA ,

Apto. Central - Ed. Caetano Chiodini, ,90m2, ",

valer NCz$ 18.500,00. Apto. Central -, ,Bd·, .Hon- 1 '.
duras, 80m2, valor NCz$ 17.500,00. Exc�le�te'
cobertura Ed- Jaraguâ. cl 392m2, valor ,NCz$�,
58;000,00. casa cl 160m2, terreno 900m2, rua,

Fco. Hruschka-Jguá Esquerdo, valer NCz$ ... \
12.000,00. Casa em alvenaria, 150m2, terreno.'
400m2, px, Igreja S. Judas, entrada maís financ.

"

CEF. Mansão no centro cl 650m2, 4 suítes, me-..
lhor vista da cidade. Preço a consultar. Térreno,

, central, rua dos Atiradores, Guaramírlm, 2 fren-

tes. Terreno cl ponto comercial. rua Victor;
.

Rosemberg, px. Viaduto, cl 390m2, ótimo para.
oficina. Terreno cem mato ein Rtb- Gustavo
970.000m2, valer NCz$ 33.000,00. Galpão índus- I

tríal, rodovia Jaraguá-Corupâ, 2.100m2. terreno,
7.500m2. Loja central na Marechal cl telefone.

•
ENGETEC
\)

Imobiliária Enuelec ':

CRECI-934-J - FONE 72�0373
R. Exp. Antonio C. Ferreira, n? 68

VENDA: Casa mista cl terreno 2.900m2, rua

25 de Julho, Vila Nova, preço NCz$ 15.000,00·
Casa mista (l30m2 - 3 qtos) tl1\1 João Doubrawà.
n? 238, valor 12.000,00. Casa mista (160m2) rua;
Piçarras. Apto. EdU. Atenas, na Marechal Deo";
doro, centro. Apto EdU. Miner. 2 qtos, 100m2':
Lotes na rua José Emmendoeríer .a NCz$ .... ;;::
6.500,00. Sítíos em Nereu Ramos ci 176.000m2.,
Área comercial, rua JOinville, :).470m2, cl casai
em alvenaria ,e uma de madeira, valor NCz$ ... :i
80 mil. Três lotes na José Theodoro Ribeiro (I�i
lha daPigueíra), preço NC;z$ 10 mil. Terrenos:!
700m2 px, Móveis Pradi e de l.360m2, pertqlela \Veg II çl 63,60m2, valer NCz$ 35.000,00.;
Lote na rua José T. Ribeiro. Em Blumenau, aptol]
novo cl 130m2, próx, FURB, preço NCz$ ..... ,ii
50.00Q,OO.

. ji
ALUGUEL: Sala catnt!fc1ãl.rua Venâncio dei;

Silva Porto c/ 420niZ,:,f," NCz$ 300,00. Tele�
fone comercial NGZ$�. . Sala comercial
(centro), p� Bes,c, preç() NCz$ 18000.'

'

< ....··w-
,
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'" GtJMZ ':lRMÃOS-S.A.- ·INf);·eoM,:",t}-·�=�,o
, AGRICULTtJ,RA

CGC/MF N.� 84.430.636/0001·63
ASSEMBLläIA,GERAL O�DlNARIA E

0,0 \ EX,ifRAORDINÁDIAr
CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas da
GUMZ IRMÃOS S.Ä. IND. COM. E AGRI
CULTURA, pare a Assembléia Geral Ordinária
e Extraordinária, que será realizada no dia 28

de abril de 1989; às 15,00 horas na sede social
da empresa, a Rua Gustavo Gumz n.? 488 no

Bairro Rio Cerro II, neste munícípio de Jara

guá do Sul-Se. .

para deliberarem sobre a - se-

guint�'
.

ORDEM '00 DIA
1.9 � Apreciação, discussão e aprovação do

Relatório da Diretoria e as Demonstrações Fi'

nanceíras, relativas ao exercício social encerra
do em 31 de dezembro de 1988; 2.9 � Delibe
rar sobre a destinação do Lucro Líquido do e

xercícío e a distribuição dos dividendos; 3.9 -

Eleição da Diretoria e fixação das respectivas
remunerações: 4.9 - Aprovar à correção da

expressão 'monetäría do Capital Social e aumen

tá-lo de NCz$ 110.250,00 para NCz$ ....., ...

1.102.500,00 mediante
-

a capitalização da Corre

ção Monetária do Capital Realizado e de outras

reservas legalmente existentes; 5.9 - Altera

ção do, Artigo 5.9 do Es�tuto Social; 6.9 ..� Ou

tros assuntos de ínteresss da" sociedade.
A,V I S O

Achem-se a disposiç,ão dos Senhores Acionistas,
na sede socíat da empresa, à Rua Gustavo Gumz

n.� 4881 no Bairro Rio Cerro li neste município
de. laraguá do Sul-SC, os documentos a que se

refere o Artigo 133 da Lei n.? 6.404 de p.12.76,
relatívos ao exercício social jencerrado em ,31

de dezembro de 1988.

Jaraguá do Sul (SC), 14 de março de 1989
EDELTRAUT BAUER GUMZ
'Diretora Presidente
CPF n-" 06().570.959-53

K.hlbach� laQFl UIVG!. ,IJtares
.

em Jlira .,. Anhembí
A Kohlbach S. A. de

Jaraguã. do Sul, estará'
lançendo três novos tipos
de motores elétricos e

uma nova linha' de car

caça para alternadores
durante a 14a. Feira da
Indústria Eletro-Eletrô-'
nica, \:I. ser realizada no

Parque Anhembi, em

São Paulo, 'de 27' de

março a 02 de abril. A
lém disto". a empresa
vai expor diversos mo
delos de motores trifási
cos e monoíäsícos, Ja
conhecidos no mercado
pela tradição e qualídade
da segunda maior índús-

tria do gênero na Acé
rica Latina.
Entre os lançamentos,

o destaque é por conta
do motor de uso naval,
'da linha Ip (W) 55" que
será apresentado na po
tência de 7,5 CV-P2, de
senvolvido pera aten
der tanto \ os Serviços
essencíais como com

plementares e produzido
'.
cOm acessórios especiais
para ambientes altamen
te corrosivos. Quanto a

nova linha de carcaças
para 'alternadores, de 4

a 100 KVA, a grande
o modificação foi a alte-

Curso sobre custls ,será em ab�iI
Anteriormente marca

do para março, foi trans
ferido pera abril o cur
so sobre r, custos e forma
cão de venda na peque
na e micro indústria e

prestadores de .servíços,
da Associação Comerci
al, e, Industríal das Mi
cros e Pequenas Empre
sas do Vale -do Itapocu.
em convênio cOm o

CBAG/SC. Ele objetiva
propiciar ao empresário'
condições de levantar
seus custos fie forma
sistemática, bem como

determinar seu preço de

"

Persianas
ou

consulte-nos pelo Fone: 72-0247

venda, ponto de equilí
brio e conhecer a mar

gem de contribuição de
. seus produtos,

O local de realização
serä o Edifício o Cristo-
Rei- Com doze horas/
aula, das' 19h30 às
22h:l'O, acontecerá de 17
e 20 de abril, estando a

bertas es inscrições pelo
Fone 72-1492, com Leani
ou no Escritório da
Ameví. na rua Venâncio
da Silva Porto 365, 19
andar; ao lado da Weg.
O custo é de NCz$

o 20,00 por pessoa.

ração do uso do ferro
fundido para a chapa
de aço' o que diminui' o
peso do produto' de ma

neira sensível. O alter
nador de 30 KVA, por
exemplo, que pesava
a,ntes 341 quilos passa a

pesar 177 quilos.

CaIUII'
.

Evalgélica,
CULTOS: . (69 domingo
da Quaresma, Domingo
de R�mos) às 9h30 em

português. Na quarta-fei
ra, dia �2, às 20h em

português com Santa
Ceia; dia 23, .,às 17h em

alemão e às 20h .em por
tuguês c! Santa Ceia;
na Sexta-Feira da F\li
xão. às 7h30 em alemão
e às 9h30 em português,
com Santa Ceia. CURSO
DE NOIVOS: Neste fi
nal-de-semana (18 e 19),
Curso de Noivos, com

inscrições ne Secretaria
da Comunidade, Fone
72-0892. LEMA DA SE
MANA:' O Filho do ho
mem deverá ser levan

tado, para que todo o

que nele crê tenha a vi
da eterna. João 3.14-15.

CLUBE AlUTlCO BAEPENbI

. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente EDITAL, ficam convocados todos
os SÚClOS PA1RIMONIAIS do Clube At1étíco
Baependí. a fim de se reunirem em Assembléia

/

Geral Ordinária, em sua Sede Social, sita à
Rua Augusto Mielke, 466 nesta cidade, à Jiea
lízar-se em data de 30 de março de 1.989, às
20 horas em primeira' convocà,ª-o .

ou às
.

21
horas em segunda convocação, com qualquer
número de sócios presentes -para trataram' .,. da
seguinte ORDEM DO DIA:
1 ,""",- Apreciação do Relatório, Prestação e A
provação de Contas da Diretoria e parecer do
Conselho F i S c a I referente ao exercícío de
1.989.

/

2 - Outros assuntos de interesse -da Socie-
o

dade.

Jeragué do Sul, .. 13 de março-de 1.989.
João Batista Prim

,
. Presidente .

N Q. T A:' Achem-se abertas as inscrições dé
chapas conforme letra "Q" do Art. 35 do Esta7t
tuto Social.

••• Você

Marcenaria São José
Portas e Janelas de Madeira
de Prlme.lrlsslma Qualidade

Paça.nos uma, visita

José Emmendoerjer
Rua Jacob Buck; 46 (ao lado do Bradesco)

. FURGOES CARGA' SECA, lSOTSRMICOS, FRIGORlFlCOS
.

E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EI:':""OS
Jaraguá Esquerdo. Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Fone 12-1071

A forma mals prática de se adquirir o seu

Ford O Km.
Planos até 50 meses pelo Consórcio União.

CONSÓRCIO UNIÃO - a certeza. de um bom
ínvestímento,
Quem tem, sabe.

7Q�1777, 72-1995 e 72-2614
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:e-nRRBIO DO POVO

MUlicípios vão 'discutir propostas para divisão' 'd�1 bolo tributária
A Federação Catari-

nenss daß Municípios,
presidida p�lo prefeito

Coluna .d'o Idoso
Na semana passada fa
lamos da reposição dos
proventos dos aposenta
dos ao nível real da-'

quele no início da a

posentadona.
PoilS . beml Bastou abor-
dar aspectos de uma

causá tão justa para
os que tanto trabalharem.
para que este Brasil fas
se pra frente, que alguns
setores já lembraram
das dífículdades finan
ceiras para atender o

que ficou marcado den
tro da Constituição.
No passado domingo,
dia 12 de março de 1989,
realizou-se até missa dos
aposentado,s na Basílica
de Aparecida, .objetí
vando a normalidade des
atendimentos para os

idosos, com o compare
cimento de ínúmeras
caravanas de romeiros ..

. A' questão, na verdade
é outra e custará mais
algum tempo para arru

mar as coisas dentro
daquele imenso monstro,
que ainda não se deu
conta de que é preciso.
arrecadar dos que estão
em falt\:!. com a previ
dência. O'governo está
impotente para tal mis-
são e disso sabem os

maus brasileiros que
deixam os aposentados
penarem para 'receber
seus míseros trocados,
O deputado que hOje
pertence ao PSDB fez

,
um levantamento e che
gou à arrepiante reali
dade de que 95% (no
venta e cinco por cento)
das prefeituras brasí-
lefras estão com o

recolhimento do INPS
e FGTS em atraso, na

maioria dos casos há
duas décadas. Vinte' a

nos, gente!
Daqui a pouco os a

posentsdoe voltam pra
ativa e põem a casa em
dia, . Não tem mais
jeito!

de Chapecô, Milton
Sander, reuniu-se em

Itajaí. para discutir as

far�\:!.s de participação
na elaboração da Cons-
tituição Estadual. O
encontro serviu para
definir datas, pautas e

instrumentos pelos quaís
os municípios contribui-

rão pará traçar as dire
trizes básicas da nova

Carta Magna do Estado.
A maior preocupação da
Fecam diz respeito à re

forma tributária. O pre
sidente da Amvali e

prefeito de Massarandu
ba, Dávío- Leu, integran
te da diretoria da Fe-

Em defesa da cl,mul,ida'de
As colocaçôes est\:!.m

padas nesta coluna tem,
felizmente, surtido e

feitos positivos. A recla

mação e o pedido. des
ta semana relaciona-se
as motos, qUe estão
sendo "depenadas." .cie
fronte o Cine Jaragué.
enquant., seus propríeta
rios assistem as s@s

sões. A reclamação é

pela falta de policiais
para a guarda dos auto
móveis e motocicletas,'
que ficam \:!. mercê da a

ção dos maus elemen
tes. Os motoqueiros,
principalmente, querem
maior segurança a ape
leim a pM uma solução.
Com a palavra o Tenen
te Kumlehn..

.A f\3.mHia gnlutada de:

AGRÀDECIMENTO E CONVITE
PARA CULTO

. )

Vva. Clara Dressei' AI,bus
Ainda profundamente consternada pelo seu fa
lecimento ocorrido ne dia 07·03. 1989, expres
sa seus agradecimentos a todos os parentes, vi
zinhos e amigos; aos que enviaram coroas, flo
res, telegramas e aos que a acompanharam até
a sua última morada.
Agradecimentos especiais aos médicos Dr. João
Bíron. Dr. Mauro Yarede, Dr , Alvaro Felipe
da Luz, Dra. Nanci Barbí e Dr. Luiz Carlos
Bonílaurí, como' também às enfermeiras, enfer
meíros .e funcionários do Hospital 'e Maternida
de Jaraguá, pelo atendimento durante sua en

fermidade.
Agradecimentos especiais ainda ao Pastor Ingo
Píske, pela assístêncía espiritual e pelas pala
vras confortadoras em casa e à beira do túmu
lo. Também nossos melhores agradecimentos
pela linda homenagem efetuada pelo Grupo de.
Senhoras da OASE.

II

II

SAVlO MURILO PIAZE�A DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZÉVEDO

Advo,gados
II Direito Civil _ Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço _ Mal; Dêödóro da Fonseca
rio 97 _ Sala 1 '

cam participou do en

contro, quando denuncí
ou-se o governo federal
pela sonegação aos mu

nicípios de parte da
receita do fundo de par
ticipação, tendo-se co
mo base o decréscimo de
11 por cento no mês de

março, quando aguarda
va-se um aumento (Ia
cota de no mínimo 40
por cento.
No início de abril

deverá acontecer ns

Capital do Estado um

seminário para prefeítos,
para discutir propostas.

II
. Ora. Scheila M. N. Henriques 'Aoj,o

DOROLOGIA CUNICA

Tratamento de dores crônicas (dores
do "Cancer", lombalgias, enxaquecas •.. 1,

.

acupuntura aplicada a dor.

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

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

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

ComérCio e recarga de extintores em geral

. José Alberto B,arbosa
II
li
II - DEFESAS CtVEIS E CRIMINAIS -

-ADVOCACIA - EM GERAL -

I'

li II. Rua Jo,ão Marcatto n.? 13 - 2.9 andar
II sala 204 - telefone: 72�1869
II

Jaraguá do Sul - SCII

FISIOMEO
Fisioterapia 'e Reabili tação Médica Ltda.

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

MédicO Pisiatra,
.

Rua Dr. Waldemiro Mazurechen s/nf!, anexo ao

Hospital. São José - Fone 72-1877 ..,... Jaraguá do
Sul-SC.

,,> ,," �
.' .

.

,i O respeítomlÍtu0 é o camiDho do entendimento e da busca de conquistas comuns.
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SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREÃTIvs:
VIEIRENSE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O 'Presidente do Conselho Delíberatívo

da Sociedade Esportiva e Recreativa Víeírense.
no uso de suas atribuições que lhe confere o

Estatuto convoca o Conselho Deliberativo para
a reunião a realizar-se no dia 19 de abnl de
1989, às 16hs. na sua sede social, localizado na

Rua Dona Matilde, 1277, para deliberarem
sobre a seguinte

INFORMATIVO ROTAItlO

.• O Qu�r:;oMeia-
II

Informe ParlqQ'ialI'

Paróquia _
São Sebastião

'. , .

MENSAGEM: "�eco:ó.be.
cer Cristo como Salva
dor é viver a vida nova

que Ele nos <lá". Com
a 'celebraçao des ramos
Iniciamos. a Semana
Santa. Acompanhando a

,trajetória de Jesus, lem-
bremos o que meditamos
e fizemos de bom du
rante a Campanha dá
Fraternidade:

.

"Comuní
cação para Verdade e

a Paz". Façamos destes
dias sagrados um tempo
de aprofundamento. da
fé e de resoluções fir
mes para que ninguém
fique íora do caminho
de Jesus.

Dê vida ao Rotary: Viva-o lntensameate

A PROVA QUADRUPLA ,

Todo rotariano deve dirigir diariamente uma

mensagem ao seu íntimo sobre o que �ensa·
mos, dizemos ou 'fazemos:
1. É A VERDADE?
2. É JUSTO para todos Os ínteressadosz
3. Criará BOA VONTADE E MElHORES A-'

MIZADES?
,

4. Será BENÉFICO para todO,s os interessados?
INTERCAMBISTA VISITA CLUBE ANFlTRIÄO
Na reunião de 7 do corrente, o Re Fpolís-Leste
recebeu a visita da srta , Felicity (Flip) Babao.
intercambista de jovens, natural da Austrália,
acompanhada de outros jovens do Interact
Club local. Na ocasião ela usou da palavra pa
ra dizer aos presentes das impressões que está
colhendo na sua experiência como íntercambís-
.ta de jovens, uma excelente oportunidade para
a compreensão mundial. Flip está hospedada
na residência de Irapuã Ruhlamj e faz questão
de falar só' o português.

.

É de Brisbane, onde
se localiza o Rotary Club de Nundah, no Dis
trito 960.
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
O R. C. Fpolis-Estreito de 6. ::", homenageou a
mulher pela 'passagem do Dia Internacional,
comparecendo e usando da palavra as seguin
tes senhoras: a Vereadora (PSDB) Clair Casti
lhos; D1'\1. Vera Lucia Teixeira, Pres. do Con
selho Municipal da Condição Feminina, mem
bro da Comissão' des Direitbs Humanos OAB/
SC; Sra. Marilâa Unhares, Conselheira da

i OAB/SC e Coordenadora do Centro de Estudos
da Mulher O. A. B· e a sra . Bernadete BOE;!h
me. Diretora Social da Associação Comunitária
,Jardim Sta. Mônica e Conselheira do Conse
lho da. Condição Feminina de Florianópolis.

(Da Comissão de Relações Públicas do
D. 465, Ano 1988/89).

ORDEM DO DIA
1. Eleição â,a Nova Diretoria;
2. POsse da Diretoria Eleita;
3. Assuntos Gerais.

Jaraguá do Sul, 08 de março de 1989
Altevir Antonio Fogaça ,Junior

- Presidente --

SOCIEDADE !ESPORTIVA E RECREATIVA
,

,vlEIRENSE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
, O Presidente da SQ,ciedade Esportiva e

Recreativa Vieirense,' no uso das atribuições
que lhe contera o Estatuto, convoca para a.

Assembléia Geral Ordinária. a realizar-se no

dia 19 de abríf de 1989 àjs 14hs. em primeira
.convocação com a; maíoría absoluta dos sócios
com direito a voto e em segunda convocação àp
15hs. com qualquer número de sócios, na sua

sede social, localizado na Rua Dona Matilde,
1277, para deliberarem sabre a seguinte

. ORDEM DO DIA
1. Apresenta@o do Relatório- e Prestação' de

Contas da Diretoria;
2. Outros assuntos de interessa da Sociedi;lde.

. Jaraguä do Su�, 08 de março de 1989
Martins ,Kienen
- Presidente -

"

I'

MISSAS: Sábado (día 18
as 18h em S. E,s,tevão
19h-Matriz, S. Luiz Gon
zaga, S: Judas. Tadeu, S
Francisco e S, José (fes
ta) e, às 20h, na SS,
Trindade. No domingo
às 7,9 e 19h na Matriz
8h�S Judas Tadeu e N,
Sra. do Rosário; 9h30-S.
Cristovão, São José (fes
ta) e N. Sra. Apereeids
e às 17h-N. Sra. do Ca-
ravággio.

. .

"

I'

li

I'

Novidades!
Nesta Páscoa você
poderá adquirir os

maís lindas ovos e

coelhinhos decorados
Também uma linha
variada de ces

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

feitura).

Walter' Luiz Ribeirl.
Alexandre Dellagiustina Barbosa

spézia & Cia� Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua Jo,ão Januério Ayroso, 772 - Jaraguá Es
querdo - Fone 72-0300 - Jaraguá do Sul - SC.

ADVOGADOS
Rua João Marcatto n? 13, 29 'andar - sala 206,
Fone 72-2875 - Edifício Domingos Chiodini -

Jaraguá do Sul _ Sc.

Clínica' Veterinária
SCHWEITZEa

DR. \VALDEMAR SCHWEITZER

Clínica de 'pequenos e grandes ,
animais, cirúrgias, vacinações

-

raio x, internamentos, boutique.
Rua JoinvilIe, n,? 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)

. Fone 1 2-3268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Escritório Con táhil Barni
Oferecemos serviços de contabilidade em geral
e assessoría especial às micro e pequenas em

presas.
Rua Venâncio da Silva Porto, 365 • 19 andar
Fone: '12 - 1492

Novo teletene:

72-3154

.EI.,BIIIER IIEie."
Jsraguã tio Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lanznaster
Jóias, relógios, alianças e

presentes finos é com a: nova

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 -;- Jaraguâ (lo Sul.

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

As melhores pedras naturais para sua casa.

Pedras plpisos, piscinas, paredes e

revestimento em geral.
Rua Qttokar Doerffel. 1.957 - Trevo BR-101

Fone 22-8956 - Joinville.

SUBA NA HONDA

CONCESSIONARIA BONDA DA REGIÃO. Co
MERCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNICA

.

E BOUTIQUE HONDA-,WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTrI1
MOTOS E SAIA PILOTANDO'A SUA MAQUINA.
Rua Adéäa Fischer,' 239 [Redovía BR-280)
Fone _12-2999 _ 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. DRT-SC n.? 729 e Dir. Empresa
Jornalística n.? 20. Membro Efetivo do Inst,
Histórico e Geográfico de SC. Redator: Flávio
José Brugnago - DRT/SC n.? 214. Repórter:
Yvenne A. S_ Gonçalves - DRTISC n.9 219.
Redação, Admínístraçã-, e Publicidade: Rua
CeI. Procópio Gomes de Oliveira n.9 290
Caixa Postal 19 - Telefone (0473) 72-0091 -

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

liA Comercial" S/C Ltda ,

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

. .
. . . .

. . . .. NCz$ 0,30
Assinatura semestral local NCz$ 3,00
Assinatura anual local NCz$ 5,00
Assinatura anual outras cidades '.. NCz$ 6,50
Representantes credenciados: Bruvê Veíc. Co
municação (Fpolis), Tábula Veíc. Comunicação
(S. Paulo), Propal Prop, Representações (P. A

legre) .

ASSOCIADO A ADJORI/SC E ABRAJORI

"A História de nossa 1eD.� na� pode HOlr 86 na saudade"·
O Passado s6 é lmportan� se o seu tempo foi bem empregado.

-

CONFIRA A HISTORIA ... Barão de ltapocu
...,

HÁ 70 ANOS
- Ern 1919. a atividade do In�

tendente Henrique Piazera, que se
iniciara em 1911, já tinha um saído
positivo de obras e de realizações,
tanto na área qu� hoje é o ml�Qlo
-

o centro nervoso - da cidade, como
de tratatívas para atravessar os fios
que cortam a urbe e a solução de
caminhos que. mais tarde se transíor
mariam em: estradas e, hoje, se en

caminham a ser rodovias pavimenta
das, como' o será, em futuro breve,
a ligação de Jaraguã com Pomero
de.
Pensar em tudo isso era, tarefa fáci�
para um homem com poucos' recur
sos à sua disposição para atender

,

aos reclamos daqueles que aqui se

estabeleciam, produziam as mais di
ferentes riquezas e não conseguiam
comercializá-las por falta de meios
de comunicação, frustando as ínten
ções daqueles que vínham com en
tusíásmo para construir a sua vida ..
A ferrovia já cumpria a sua missão
de transportar as pessoas e as mer
cadorias. O guia de Emílio Jourdan
- Calixto Borges, à falta de rodo
vias•.pegava a sua canoa, lá em Re
torcida e vinha comercializar Os seus

produtos- com o Grubba ou COm o

Gottlieb Stein, quase na divisa de
Guaramirim, onde o Itapocuzinho en
tra no rio Itapocu ,

••. .HÁ 40 ANOS
- Em 1949, voltava a ser catas

trófica a situação da produção de
bananas, do distrito de Corupä . Hà
muito tempo Os exportadores de ba
nana da antiga. Hansa-Humbotdt re

clamavam da falta e o fornecimento
írregular de vagões gaiol\ls para a
remessa dessa fruta. As estradas ro
doviárias ainda não estavam em con
dições de conduzir a banana para o
Rio Grande do Sul e, de lá para o

Uruguai e a Argentina. A ferrovia
resolvia esse problema, atendendo
as áreas de produção. o que nem

sempre era o caso , As requisições
às áreas admínístratívas superíor e
ram trancadas 15 ou maís días, ale
gando falta de vagões, enquanto. à
vista de todos, diariamente, vagões
subiam a serra, vazios, para depois
fornecer. todas as requisições no mes
mo día. Numa época' a produção de
frutas, em Corupá, quase teve con
denada 500 toneladas de banana que
estavam em vias de apodrecer na
estação de embarque. Deputados na
Assembléia, entre outros Loures Ri
bas, Rícarto de Freitas. Artur Müller
e Orty Magalhães, denunciavam a de
sigualdade de tratamento 'de vagões
entre exportadores catarinenses e pa
ranaenses , Até o Ministro da Agri
cultura era acionado.

'" HÁ 30 ANOS
- Na cidade morava o cidadão

Henrique Pedrr, Daí uma tnteressan
te notíciã: "Na cidade de Getúlio
Va rgas, RS, Henrique Petri, tipo po
pular, mais conhecido como "Pé no

Chão", que é dado ao vício dê em

bríaguês, em dias da semana passada
foi encontrado em estado de coma.

caído nums valeta. quase submerso

pela enxurrada oriunda das fo�tes
chuvas que desabevam sobre a CIda
de. Levado ao hospital, uma hora

depois foi dado como morto. .por
este motivo a prefeitura local Iíbe

rou .
verba para custear os funerais

de "Pé no Chão". Para surpresa de

todos, na hora em que ia sendo' íe
chado o caixão. Henrique Petrí reco
brou os sentidos e num salto, livrou-

d t
"

se de ser enterradö antes o empo •

. .. BÁ 20 ANOS
- Em 1969, era a época de se

escrever novo cruzeíro, em conse

qüência de um; choque na E;!conomia
que também subia à estratosfera, cl
a idéia de voltar aos bons tempos de

.

amarrar cachorro com linguiça ..Mas
foi por pouco tempo. por que depois
voltou ao que era antigamente.

- O ano era de muita dificulda
de COm relação a estradas intermuni
cipais e a estrada municipal do Poço
Grande, no trecho pertencente à Gua
rammm, estava resistindo 'heroica
mente às investidas de viaturas pe
sadas. A estrada que mais parecia
caminho de roça, acabou por inte
ressar Os moradores do norte nordes
te do estado, para demandar ao li
toral e às praias. O prefeito Arnoldo
van den. Bylaardt, compreendendo a

importância e manutenção da via, re

solveu acabar COm �s sínuosídades e·

alargou o trecho, cortando as cur

vas, maís perigosas. . Um levanta
mento feito pela municipalidade de
monstrava que, em menos de 3 dias
haviam passado pela "heróica" 800
viaturas .. A imprensa elogiava o tra
balho do prefeito. que se credenciava
como admínístrado- esclarecído, a

plicando os dinheiros públicos onde
ele era necessário.

... HA 10 ANOS
- Em' 1979; Artefix von .

Blauen
.

fazia o necrológ!« do avô Gustav Au
gust Fernand Hagedorn, que falecia
no dia 31 de janeiro de 1979,

.

aos
83 anos de idade, depois de cum

prir uma importante missão aqui na

terra. Dono de extensas terras, con

correu com o progresso da, cidade,
vendendo parte das terras onde hoje
se acha instalada a ,WEG l. na Rua
17 (Venâncio da Silva Porto). A'
sua propriedade ia até as terras' de
Spézia e Krutzsch a cortado hoje pe
las Ruas P. Alberto Jacobs e Exped ,

Antonio Carlos Ferreira, Prof. Anto
nio Ayroso e Lourenço Kanzler.' Gus
tav Hagedorn, nasceu na cidade de
Joinvílle, aos 30 de maio de 1985.

- Pelo levantamento estatístico
da Secretaria da Fazenda do Estado
de Santa Catarina, Jaraguá do Sul,
ocupava o 6.9 lugar entre Os maio
res arreç'asa�Qres de ICM, atrás de
Criciúmà-, "'F!óbanópolis, Lages, Blu
rnenau e Joinville. Arr�ad'd.ra Cr$
176-318.562,37.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



P8sl0 de Vendas Mareallo
�hlll!��' bºnés, �lsel1'as, célDl(_, �orts,

b�nnudaª '� cºrdas.

Em ãenfe à fábrica, ..:... Am�l� estacionamento.,

IIiTERIMOVEIS
Inlermediária . de '

Imóveis Lida. I

R. Jeão P!ccoU,' 1D'4 " fone �2-2n'l - Jaraguá d,o Sul

... QU!CI 643-J!
.

,
'

- IMÓVEIS A VENDA -

".' lcasa em alvenaria, fina acabamento, com

350m2, terreno de 1.2oom2, na rua Curt Vasel,
entrada: Rio MOlh\l.

1 casa em alvenaria, 140m2, rua Francisco
oe Paula.
'.

'

1 casa em alvenaria, 150m2, rua Equador,
centro , , ,

..... 1 aptó., Eaif. Santa Terezínha, com 120m2.
'. i apto. cl 80m2, Edif. Menegotti (barbada!)

LANÇAMENTOS DA SEMANA

O ÚLTIMO PISTOLEIRO - (western)
A VIOLENTADA - (suspense)
O REI DOS CIGANOS - (aventura)
TILT - (comédia)
REBEliÃO EM ALTO MAR .- (aventura)
LADRÃO pOR EXCELENCIA _ (comédia)

,

A MALDIÇÃO DOS MORTOS VIVOS' -

(suspense)
pJ\.;mRNIDADE - (comédíaj!
DISTRITO DE RUTHÉRFORD - (Policial)
JURO POR DEUS - (comédia)
SEM LEI e SEM ALMA - (western)
ANTES sO DO QUE MAL ACOMPANHA·
DO _. (comédía) !••

THE DOORS ao vivo no Hollywood BOwL
'. � - :shoW

OPPU'S VIDEO
PIRATARIA

VIDEOMANIA SEM

'.

,Vivêncla Hospitalar
,�XI ,_

Dentre as anotações des
sá� remíniscências, desta-'
,CQ. o día 11 de novembro
de 1988, que transcorreu
da seguinte forma:
As 6h10m. acende, a

luz' na saia. É a enfer
meíra que entra puxan
do um ínstrumento que
não eu, vira em lugar

. algum, acoplado, sobre
duas rodas e qUe faz
um ruído que ouço di
versas vezes durante a

noite, e o dia. . Ela me

cumprimenta com i um
-bom día I - assim quase
sussurado para não' a

cordar, a mulher que dor
me numa poltrona nn
provísada de-cama" ao
lado. Debaixo da axila
do braço direito ela
faz prender o termômetro
e no braço esquerdo ela
começa a medir a pres
são e depoís toma

-.

o

pulso. Digo a ela que
tenho estranhado 'esse
\:lparelho que ela: puxa
ou empurra em címa
de, duas rodas, Ela
explica que é Um ma
nômetro para medír a

pressão, que teria sido,
desenvolvido no pró-
prio bospítal, porque
Os que tradícíonal-
mente são usades a
oabam 'sempre �mindo
dos seus lugares. Sugiro
até patentear esse ínven
'to que acho muito prá
tico e seguro para a

economia hospitalar.
Faz numa folha de papel
as, 'anotações sobre pres
são, pulso e temperatu
ra. Pergunto a ela co

mo estou. _ "Está beml
Tchául", Apaga a luz
e sai do apertamento.
As 6h.15m. acende no

vamente a luz. É outro
enfermeira que, adentra
no 81:)'. Traz uma cáp
sula ;e tum comprimido
que só eu toco. Tudo
esterilizado. Tomo a

droga. Das:p�-se ß
/

apaga a luz, .
: tiJ;. li

Antes d'3.S seis horas já
entrara uma outra en

fermeira. Esta entrou
no 813, acende ligeira
mente a luz, vai ate o

lado da cama, sern ti ,

--
._.___,

gente quasi perceber a
sua presença. Retira o

líquido , que' se ' depositá
nUma garafinha, durante
\:l noite, através do dre
no e 'da sonda. Es
vazia ;Q seu conteúdo
no banheiro e repõe a

garafinha. Nada diz.
Assim como veio, a

fasta-ss, Discretamen
te. Apaga a luz.
Agora são 6h.30m.
Um novo enfermeiro
entra para deixar a

muda da cama. Ás 6h.-
40m. vem o café, chei
roso e estimulante, que
há muito não tomava.
As 6h.42m. entram dois
enfermeiros pua fazer
a higiene. Hoje é no

banheiro. Até ontem
era feita na cama - o

chamado banho de
gatQ - o enfermeiro u

sando uma espécie de
pano-luva. sabão e água
quente. A prática faz
COm que tudo corra de
pressa, enxugam o cor

po e mudam a roupa do
,

corpo e da cama que só
eles' sabem fazer. Mas

, hoje é no banheiro, nu

ma operação maís ou

menos parecida. O café
está esperando. Levan
tar da cama hoje foi
até certa forma fácil.
Com a ajuda solícita dos
enfermeiros, é claro.
Quando saio do banhei
ro a cama está pronta.
MetO'IIle I debaixo da
coberta que, neste ins
tante a temperatura é
de 13 (treze!) graus.
Mas ainda não tomo o

meu caíé. Primeiro o

curativo. A troca se

dá .normalmenta e já não
sinto maís as fisgadas e

a retirada do esparadra-
'po que melhora com um

pouco de éter, para
não acontecer como a

conteceu dias atrás em

que um enfermeiro cabe
ludo, querendo minorar

o sofrimento' da retirada
ao emplastro, puxou ra

pidamente e acabou le
vando junto a pele.
Um enfermeiro conta
uma piada de eleição e

eu retruco com outra,

vivida gm Jaraguá.
_�uitos, .ri�os'. Percebo
quê o pega entre o Mau
rícío Fruet e Jaime Ler
ner vaí ser forte e de
tirar faísca. A propa
ganda gratuita traz' dia
riamente acusações en

tre o PMDB e o PDT,
só faltando xingar a mãe.
Os outros candidatos já
foram engulidos pela
bípolarízação. Maurício
garante que leva a me-

.Thor. Lerner diz, que
veio para ser o prefeito
de Curitiba, Noto uma

tendência pró Lerner,
embora esteja em cam

panha que não comple
tou duas semanas. Os
motoristas das ambu
lâncias que me levam
pelas ruas de Curitiba,
um catarína e outro mí-
'neiro, vão votar no

Lerner. Vox populi, vox
Dei! Outro enfermeiro
também conta uma piada
de eleição, qUe fala dos
cordeiros gordes que de
vem ceder lugar I,aos
magros, e diz as coisas
de uma maneira tal que
todos riem muito e .pre
ciso segurar o local
da cirurgia para doer
menos. Agora eles vão
embora e, enquanto tomo

meu café fico pensando
como podem esses en

fermeiros dedicar a vi-
d�a mteira a serviço
dos doentes, Deve ser

um sacerdócio, um está
gio que ainda não al

cançeí. Uma vocação.
Já me referi ao Darci
de Oliveira Borba- Ou-:
tro é o João Prancísco
Deites, de Joaçaba-SC,
que fez curso de enfer

magem e pretende aín- -

da estudar.'
, Tomo meu caíé que
quase está frio.

(Continua)

Barão do Rio Branco, sala 4

FONE:72.2697
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Mahfu� classUicada ao certame, brasileiro de judô
. Mais uma vez o atle

( ta Mauro Mahfud, da

equípe Baependí/Kohl-
"badi 'venceu o Oampeo-

'I;

: nato Estadual de Judô,

categoria juvenil A, peso
pesado. A' competição
foi 'realizada nos días 04

i e os, em' Jaraguá do Sul

é'e definiu a equipe ca
"

tarinense que disputa
j :rá- o -Campeontato Brasi-
leiro no próximo dia 9 de

ii "abril, em Porto Alegre.
I�

:

Segundo o coordenador
:-f 'da

.

competição, proles
iJ ;sor ,SífVio Acácio Bor
i' "gesr o campeonato foi de

,,, "alto nível técnico e con

)
.,

tou com a participação
;j 'das equipes de Jar�guá
� 'dó Sul, Joinville, Lages,
{1 -, Camberiú, Concórdia,

Guaramirim e São Fran
cisco do Sul.

"''''---Alêrn de
. Mahíud, .,'

todos os judocas classifi-

cados em primeiro lugar
nas respectivas catego
rtas também garantiram
a partícíeação no +Cam
peonato Brasileiro.

Trofé_ 'O Jornaleirt,' tttrt ·ß·ibe
o empresario Wil

son "Bibe" "Kohlbach;
recebeu na última sexta

feirai dia 10, na Sócie
dade Esportiva _

Bandei

rantes, em Brusque. ., o'
Troféu' "O . Jornaleiro","
Este prêmio .

é oferecido
anualmente

"

pelá ' jor
nal A Notícia, aos des;

taques esportivos do
ano. Em meid a vários
atletas premiados, o

empresârio jaraguaense

:Stsi: Ciluma e Weg vencem no bolão,}.,l
'i
l/f
!.I

1 'Enterrou-se segunda- egel Neto 251· e, Waldir
f (feira', Q. r9 Torneio de dos Santos 245·

Integração de Bolão do Na bola 23, os três

'Centro de Atividades do primeiros foram Weg'
:j 'Sesi de Jaraguä do Sul. Motore, Fantástico e

'Na bola 16, fOI campeã Astel e individualmente
1; a Cíluma com 1,274 palí- Alcides Pavanello
s:,1 tos, SerIa 1.110, Carro- (Weg), Lauro {Gumz Ir-

cerlas Riegel 1.140, A mãos) e Ari (Fantástico).
,� Comercial 1.118, Marisol Ne feminino, pela ordem
i

A 1.021 e Marisol B de colocação; Bretzke A,
, ..

'

;�
.

878 palitos; Individual- Bretzke C e Bretzk B e

,i
.

mente o vencedor foi individual, .Joseía, Mar-

{Wolfgang Riedtmann garida e Maria, todas da
ii ' (Ciluma) com 281 pali- Bretzke. E neste domin-

:�
,

tos, Antonio Berns (Ser- go, o Sesi realiza na re-

la) com 259, Aroldo presa Alto Palmeiras"

"
'Karsten (Ciluma) 256, em Rio dos Cedros, o

,i '. Adernar Br�andenburg Torneio' de Pesca de·
��

rCiluma) 252, Conrado Ri- Caniçb., .',\

� '.Nova' rodada do futebol.' suíço RRS
:�

As rodadas in�ugurais
do 1.q Troféu RBS de

, ,

futebol Suíço, forain re

alizadas dias 11 e, ,12,
na� dependência.s "do Es
tádio Max WTlhelm. Os
resultados foram: 'CSM
2xO IMAN, Koerich 2xl

M:ettisa, Trapalhões OxO

Unidos da \rVeg, Bonsu

cesso 4xl Artelaje, '

Ur-

'b'anitos lxl Usdmec,
Kohlbach . OxO Doces

, Schiochet. Polícia Civil
lxO Vila Fáfa, Marisol
Oxl Polisolda, Ártracing
3xJ Bretzke, Crismar
OxO Mec. Dilson,' Inst. '

Bertoldi 3x2' Weg Ven�

das, ARG lxO AABB, Of.
TibériO 3xO Zeppelin,
Caesars' Cluh lxi, Wag-

;'
,

"
"

ner Transportes, AFEC
Ox6 Kitoke e Vid. Barão
Ox2 J�raguá FabrIl .

Neste sábado e domin

go, os jogos �erão en

tre AABB x Vid. Bar,ão,
Kitoke x Inst. Bertoldi,
Wagner Transp. x Ar

tracing, IMAM x Of. Ti
bério, Unidos da Weg x

Crismar Malhas, Pinhei
ros x Caesars Club,
Sermen "x ARG, Pirigue
la x AFEC, Vila Páfa x

Marisol, Usimec x Koe
rich, Doces Schiochet x

Bonsucesso. ·Slip. Í..enzi
x Trapalhõés/' Áut. Len
zi'x ,lJrtiàriitos, Chur.

Capilé x CSM, Palestra
x Koerich e Papp Sport
x, PQlícja _Çiyil�"

foi desteque em 88. pelo
apoio, prestado ao espor- ,

te amadDr" e: profissional
do nosso Estado e do
País" especialmente Ja-

: raguä do Sul, onde, a

Koblbaeh S. A,. . patro
cina as squípes de voll
bol, "judô e atletísmo.

AZ DE OURO' INICIA
.

ATIVIDADES
Q'Àz':{le .Ouro B. C.

reuniu-se no 'começo de

março com um jantar
de coníratemízação, rei
niciando/ assim, as suas

atividades 'no ano es'poif
tivo de : 1989. Na ocasí
'ão 'fàleü o bolonista Lo
rena Mareatto, concla
mando a 'todos a uma a-

,tividade profícua em

torno do esporte' bolo
nístícn e de íntercämbío
COm clubes co-irmãos a

nível-Tocal, estadual; in
terestadual e Internaeie
rlal. O comparecimento
quase chegou a 100%.

Lançada a I

�C,opa . Malwee
,

d'e �,:Tênis'
I Um coquetél em
grande estilo, IDprcou
o lançamento da Ca

pa Malwee de TêilÍ�"
na qutarta-feira ,à
noite, dia 15/ no crlh
be Atlético Baependi.
,As-(1i,sputas internas,
a nível de ,associados
do clube azurra,' vai
de .16 de marÇo ai�
16 de abril, aproxima
damente e/ nos dias
21, 22 e 23 de abril,
a Copa Malwee

I

de
Tênis - E,stadual __:_ l;a.
Classe Masculino, 'co�
p0ntuação para ,o

ranking', éa�arinenS,�.
Tenislt�ds.de todo, o
Estado, estão,' sendo .

convidados' a partiéi-·
parem' da promoção.

(T®PICOSJ
.A' Comissão Municipal 'd� "Esp�té'S""'q� ·Massà

randuba está' sendo reestruttrrada.: ::0' coordenador
é Oslin Bruch, ligado ao Departamento- de Educação, ,

Cultura, EspOlie e Turismo, que- está organizando o

esboço do calendário esportivo pára a' temporada; de
acordo com o prefeito Dâvío Leu. Nó 'primeiro Se"

mestre, no entanto, será reaüzadó o campeonato de
tutebot de campo e no segundo semestre, o certame
citadino de futebol de salão.

'

.À Associação dos Professeres de Educaçãe Físí
cá/Santa CatadDja. reunlram-se sábado lern Jaragu1Íi
do Sul, no CEJAS, para discutir assuntos tnternog e

a organização do r. Congresso -Cetarínenss de Edu
cação Fisica (29 e 30 de abril}, em Blumenau e do 49

Congresso. Brasileiro, marcado para julho. em Flori,

anópolis. O encontro foi coordenado pela APEF de
Jaraguá da Sul.

.0 Grêmio Esportivo e Recreativo Tomasellí,
de Schroeder, realiza nestes dias 18 e 19 de março,
torneio de futebol suíço e futebol de campo, na

sua praça de esportes. Os jO,gop de futebol suíço íní
ciam-se às 14 horas de sábado e o-futebol de campo,
às 8 horas de domingo. A informação é do presi- \

dente Hélio Ronchi.,
· O fundista Luiz Roberto Pereira, da Kohlbach'

DME·C. A· Baependi, partícípou da Corrida Rústica
138 anos de Joinv!llle. obtendo o. terceiro lugar, Bas
tante coneorrlda, atletas de vár.as cidades percorre
ram os seis quilômetros da prova. A propósito, días
,8 e 9 de abril, em Crlcíüma, acontece a: primeira e·

tapa do estadual de atletismo.
· O sele�iona�o. masculino de b,ol�o -' ',!ie .Jaraguä

do Sul, esta partícípando ,�a FIMI-Fest� .de Instala
ção. do Município de Indaíal, que. reúne as seis me
lhores .seleções dos Jogos Abertos de 88, nos qúais
Jaraguá fOi o quarto colocado. ,Na FIM! de 88, o'

selecionado local Ioí o vice-campeão.
'.'

· Copa Urbanítos de Futebol de Salão. Ontem,
, sexta feira, no Ginásio Artur l\1lüller., jogaram Bangu
.x Rei des Botões e Lulímar x Arweg, Segunda-feira,
dia 20. na AABB, jogarão 19h45-AABB, x Urbano e

às 20h45�Breitba1ipt.x Armalwee. •

· Está marcada para o día 30" de março,' a assem

bléía para a eleição da nova diretoria do C. A�
Baependí. O candidato oficial da" atual direção, cu

jo presidente é João Prim, é o empresário Alidor
Lueders,

Comuníccdo
O interventor da Liga Jaraguaense de Fw

tebol, Sr. Raul Valdir Rodrigues, ,comunica a to
dos os clMbes filiados e 'aos demais interessados,
que está marcada para o dia 27/03/89" segun
da�feira, às 20 horas, na sede da Liga, a Assem
bléia Geral Extraordinári·a, para a eleição do
novo presidente e conselho fiscal e outíos as

suntos de interesse. dos clubes. Outrossim,
comunica aos candidatos à presidência que o

registro de chapas deverá dar entrada na Liga
até o dia 17{03/89, onde será protocolado. De
verá cemstar da chapa os nomes: Presidente, Vi
ce-P-residente. Conselho Fiscal:, J' titulares e
2 suplentes.

Jaraguá do Sul,' 08 de março -de 1989
Interventor-L, J. F.

COMUNICADO

A odontóloga Dra.. Nídia Campos, comunica
a sua clientela que passou a atender no novo

endereço, na Av. MarêChà,\'j,DeodorQ. Ediftcio
Domingos Chiodini, S�N ,,2Ua, defronte o Colé
gio São Luis. on�e\ (J���ka, disposição de
todos.

" , "<",
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·s .notlcies de Flávio Jasé SO, .�re nlVas freites. '�e ·,aviileataçio· ífci�lde
- o Partido dos Trabalhadores lançará no

dia 31, nas dez maiores cidades do Estado: incluín
do Jaraguá dº Sul, o comitê pró-candidatura de Luíz
Iná_çio "Lula" da Silva à presídêncta da República.

, A propósito, neste domingo, día 19, 15h. o, pT-do Va

l� do Itapocu reúne-se aqui para discutir e analisar
a forma' de instalação desse comitê, O lançamento
do dia 31 :é a nlvelnacíonal.

- Com a filia,ção de 263 eleitores, o PSDB
habilitou-se

-

a 'eleger º Díretôrío ,Municipal. A cen

:venção está marcada para este domingo, día 19, a

partír das 9h, no Edificio Cristo-Rei.' Surgido há
menos de dois meses, 9s' tucanos plantam' as bases

e que poderão abrigar, em futuro -próximo, muitos

.peemedebístas e d� outras agremiações. Pelo menos

é o que se ouve nos bastídores.
'

O sindicalista e ex-candidato a prefeito
pelo PT, Clemente Mannes, foi conhecer de p�rto a

"glasnot" e a "perestroíka" de Gorbatehev, Encon
tra-se em Moscou integrando grupo brasileiro que
participa de bolsa de estudos sobre sindicalismo, pa
trecínada pela CUT e governo soviético. Mannes,
ideologicamente, é' da linha merxíste-lentnísta. Só
retorna em maio ... a "mil".

- Grupo de quinze deputados estaduais, li,
derados pOP Ademar Duwe, também více-preteíto de
Jaraguá d� Sul, desejam Durval Vasel numa secre

taria, de Estado" Uma solicitação foi encaminhada ao

Governador, neste sentido, para que o ex-prefeito
seja aproveítade na reforma do seretaríado, que es

tá em marcha. A grande vitória em novembro é
lembrada pelos peemedebístas,

- O,S Diretórios dp PDS e PFL, que dão sus

tentação ao governo munícípal em Corupá, reuniram
se com o deputado Paulo Bauer, na semana passada,
junto com o prefeito, vice, vereadores e suplentes,

_ quando foi prestado conta d06, 70 dias de admínis
tração. O encontro coincidiu como a data que mar

cava os 11 anos de falecímento do líder político e

ex-prefeito Engelbert Oechsler ,

- Um ato público, COm baixissima adesão,

marcou quarta-Ieíra o día de protestos centra � PIa·

no Verão. A semana em Jaraguá foi agitada pela
greve dos funcionários das lJojas Hermes Macedo
e pelo anúncio da Weg em reduzir sua produção em

20 por cento, para evitar demissões. A Kohlbach,
no entanto, despediu mais de cem colaboradores, de-

purando as "gorduras" do seu quadro,
'

- O sindicato dos metalúrgicos marcou as

sembléia para a manhã de domingo e poderá se
constituir na maior da história em termos de partí
-cípação, Articula-se "Uma passeata, com chegada na

sede, de trabalhadores, principalmente da Weg e da
Kohlbach, pera protestar contra os seis por cento

d� desconto sobre o salário bruto, em duas parcelas,
aprovado' no acordo coletivo.

'

- O movimento poderá ganhar corpo e de·

terminar o racha no sindicato, que congrega além
dos metalúrgicos, trabalhadores dos setores mecâni..

co e do material elétrico. Em resumo: um novo sin°

dicato poderá ser criado, reunindo o setor de mate
rial elétrico, que empregoa maior contingente. Há

pouco, aconteceu divisão do sindicato em Joinville,

que serviu de exemplo. Aguardemos. _

- ßE COCHEIRA: Prefeito Ivo Konell man

dou recolher Os animais do Agropecuário, deposita
dos na,quele IOdaI, indevidamente, da admjnistração
anterior e de terceJros, consumindo ração dos co

fres públicos. O Chefe do Executivo quer transpa
rência hos atos dá administração e confessa que ig
norava o que estava acontecendo. Uma decisão sá
bi'a e coerente.

SASSS,
gosto de café..

A Secretaria de o

bras e Viação continua

recuperando as estradas
do interior prejudicadas
com as chuvas dos dois
primeiros meses do ano.

A Estrada Rio Cerro,
lado pequeno, COm a

interdição da via prin
cipal para as obras de
asfaltamento, vem su

portando todo o movi
mento, o que requer re

paração constante, onde

o tráfego intenso pro-
vocou a quebra de
dois pontilhões, não
dímensíonados. para re

berem cargas pesadas.
No Rio Molha; cons

trói-se' novo pontilhão
acima da gruta, e na

região central, as ruas

COm revestimento pri
mário, nas encostas de
de morros. prncípalmen
te, estão sendo recupe-"
radas. Informação é do

"

sacretärto Afonso Pia
zera Neto" acrescentan
do que continuam as

obras, nas galerias e pa
vímentação na rua Joa
quim Francisco de Paulo

(7.713m2), que íora rei
niciada a rua Amazonas

(1.790m2) defronte' a

SCAR e também a pavi
mentação e galerias na
rua Adolfo A' Ziemann
(3'.280m2). ,I

A NORTE . SUL INCOMODA
A idéia da construção da timativas oficíais.
Norte-Sulíncomedou muí- Em' termos de alimenta
ta gente; A insistência ção, os gastos já efetua
da sua' contínuídade ín- dos com � dita cuja cons

comoda muito ID,a!�. E trução equivalem a 4

COID,O íneomodal milhões de cestas bäsí
Pra não--dizer que naäa cas, capazes de garantir
foi íeíto, já entrou em a subsistência de 16 mí
funcionamento o prí- lhões äe brasileiros du

meíro trecho, beneãcían- rante um mês. O mesmo

do, �t5 municípios <Ja r�- valor gasto, sÓ pra argu
gião nordestina e pode- mentar, daria para aqui
rá transportar cerca de sição de merenda esco-.

630 mil toneladas de lar (qu� hoje falta em

grãos, mas qu� sendo re- muitas escolas, aqui no

alments transportedes. Sul, especialmente em

enfrentará um outro pro- Santa, Catarina) para 15
blema COIIl Q que ainda milhões de crianças du
não se pensou: o arma- rante um mês.
zenamento, Se antes a Será que não tem nin

colheita apodrecia na guém com coragem de

roça,
-

por falta de trans- lembrar isso ao presí
porte, agora vai apodre- dente? Aqui no Sul,
cer no final da linha especíalmente em Santa
férrea. Não seria me- Catarina e particular
lhor deixar para encher mente, em Jaraguä do
a barriga de tantas .fa- Sul, os técnicos tem cora

mílíaj, nordestinas que gem de vir \l público
não tem o qus comer? (para denunciar o que
Os g\llpões da ferrovia' ocorre nos limites mu

armazenam apenas 50 nícípaís, nem que, al

mí! toneladas. gumas colocações não
O governo sempre foi soem .bem \los ouvidos
assim: imprevidente. dos ávidos e sem�r�
A ferrovia quando pron- preocupados empresan
ta terá 1.570 quílôme- os que se dedicam no

tros e deverá custar 2,44 afã de produzir e produ
bilhões de dólares, o zir, esquecendo-se de

correspondente a 2% da olhar como vai a vida
d�vida externta brasí�lei-[ dos que habiblm a ci
:ra. Quando estiver pron- dade. Quando não pode,
ta ela transportará 1. 500 não pode.' lUstá acaban-,
toneladas de milho en- do! A recente manifes
tre Imperatriz, mUmCl- taçã® do Secretário de

pio no' sudoeste do Ma- pianejamento de Jaraguá
ranhão, e o porto de 1- do Sul sobre a

' QUES
taqui" em São Luís· No TÄO HABÍTACIONAL
trecho de 107 Km., que (n), publicada no "mais

,liga o distrito de Piquiá 'Elntigo", foi enfático ao

'Elté Imperatriz já se gas- abordar a politica mu

tou 150 milhões de dó- n:ic:ipal 'de desenvolvi-I
lares. mento industrial, pondo
Com o dinheiro já gas- o dedo na ferida.
to, pelo câmbio oficial, mas de 'sua obrigação
poderiam ser custeadas era assinalar que não
8.857 postos de saúde, se pode penS'Elr em mon-

2. 127 creches de gian- tar indústrias Ou am

de ,porte, 10.726 unida- pHá-Ias, se não vier a

des pré-escolares com- companhado da solução
pletas ou ainda 16.145 de problemas que de

s�las de aul'El c:o� ,g9,��- correm da sua implanta
cldade para at�:riaí1!r ção. Vejam com que
mais de mei9,;thÜl\�o' ,<1e elegância expõe o assun

estudanteS, se�undd' 'es- to:
. '

".,..�. ;�.�.\, Fritz vQn Jaraguá _ 03/89.

II
I'

"A política está volta-
da para um crescimen
to equílíbrado. que le
ve em conta aspectos
ecológicos e sociais, rê
quísítando mão-de-obra
qualificada e aperfeiço
amento tecnológico, que
vise fundamentalmente
\l qualídade de vida do
cidadão [araguaense, sem
causar inchaço urbano.
A instalação de uma in
dústria não pode SÓ ser'
enfocada em termos de
impostos que traz 'aos

cofres públicos ou de
empregos que produz,
mas também em termos
de custos sociais e urba
nos que acarreta. Se
estes forem maiores, que
aqueles, a instalação da
indústria não é recomen

dável. Com relação aos
empregados de empresas
que' encontram dificul
dades de obtenção de
moradía na cidade; de
veriam ser induzidos a

Instalarem-se em cida
des e localidades próxi
mas, com \is indústrias
colocando transporte à
sua disposição. É uma
maneira das empresas
locais contribuirem in
clusive para o desenvol
vime:Flto comercial des-'
tes pólos urbanos. próxi
mos e evitar e concen

tração em Jaraguá do
Sul". E o que já aconte
Ge, aliás.
É pre�iso pOr o povo de
pé. ,O resto vem por
acréscimo.

'

A estrada
Madeira-Mamoré matou
mais que a peste bubâ
nic\l e não atingiu os

,

seus objet:ivos, a não ser

'Os passeios turísticos
para conhecer uma re
alidade que não aconte
CEm no inferno amazôni
co.
Está na hora de ser
franco com o Presidente'.
Ou atta ou desata. O
País precisa de defini
ções! No meio do ca
minho. não pode nem

deve ficar.
'
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