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TRI iDslala JUDia de Conciliação e JulgameDlo e iDicia__ aliv,idades
Praças serão

relOodeladas
As Praças Angelo Pi.a

zera e do Expedicionário,
que sofreram o \Co,rte

'. de novs árvores, ataca
das internamente pela
mosca da madeíra e que
ameaçavam o patrimô
nio e a integridade físi
ca, serão remodeladas.
Um levantamento de
custos e os

. projetos
paisagístico e ambiental
estão sendo realizados.
Hoje est� praças têm

aspectos de jardins e na

opinião do secretário de

Serviços' Públicos, Aristi
des Panstein. é necessá
rio dar maior espaço
para a circulação, dian
te do volume crescente
de pessoas que as pro
curam, para descanso e

lazer.

CanoagelO no

Itapocu .

•

,no

Foi oficialmente ins
talada na tarde do dia
27, segunda-feira, a Jun
ta de Conciliação, Jul
gamento e Justiça ,'dO
Trabalho, na rua Emílio
Carlos Jourdan, em ato
concorrido,' pr�sÚgiado
pelos prefeitos da mí
crorregião, sindicalistas,
advogados, empresanos,
juízes, promotores. de

putado Luiz Henrique
entre outros convidados,
além de juízes do 12?
Tribunal Regional do
Trabalho e a sua pre
sidente, lone Ramos.
Criada em 16 da ja

neiro deste ano, a insta

lação consumou-se pela

umao de asforços das
cinco prefeituras da re-'

gião e dos sindicatos

patronais e profissionais
que se cotizaram para
as reformas e compra
de móveis e equipamen
tos, que somaram NCz$
10.5oo,QO. Some-se a

locação simbólica das
salas (500m2) pela Kohl
bach, de . apenas NCz$
100,00 mensais.
O prefeito Ivo Konell.

que presidiu a comissão
de instalação, destacou
o apoio recebido e o

tempo recorde em que
se corxseguíu implantar
é! Junta, agradecendo a

Kohlbach pela cessão do

feriado de 21 vai ser antecipa'do
O feriado do dia 21

de abril. que homenage
ia Tiradentes, será an

tecipado para Q dia 17,
segundo informação o

ficial. O polêmico 2 de
novembro - Finados
não existe um posicio
namento definido da

parta do Poder Executivo
Municipal, que deixa
rá a decisão a critério
da maioria, mas existe
a opinião pessoal do pre
feito' Ivo Konell de que
como o feriado cai nu

ma quinta-feira, o dia

seguinte poderia ser re

cuperado antecipada
mente, uma vez que
existe muito tempo pa
ra isto.

O Chefe QO Executivo
encamínhou à Câmara de
Vereadores, projeto-de
lei fixando o piso salari
al dos servidores muni

cipais em NCz$ 120,00.'
Além disso, terão au

mento escalonado: para
quem ganha de NCz$
100,00 a NCz$ 300,00 o

aumento será de 15%; de

NCz$ 300,00 a NCz$ ....

500,00, 10% de aumento
e acima de 500,00, au

mento de 5 por cento.
Com os aumentos, a fo
lha de pagamento deve

atingir a NCz$ 270 mil

comprometendo 46%
da arrecadação, "nível
que cOnleça a preocu
par", diz Konell,

Schroeder: chuvas trazelO prejuízos

local fi aos esforços do
assessor jurídico Leo
nel Pradi Ploriani. Para
a juíza-presidente do
TRT, Jone Ramos, agora
os conflitos entre o ca

pital e o trabalho serão
resolvidos aqui e não
maís em Joinvílle, "uma
grande 'vitória para esta

região".
A JCJ iniciou ativida

des já na terça-feira.
Ela é presidida pela
juíza Dra.Marta Maria
Villalba Fabre, qUe ve

io de S�o Miguel do

As chuvas intensas
caídas no início da se

mana passada, causou

prejuízos de NCz$ ......

51.000,00 em Schroeder,
segundo levantamentos

realizados pela Prefei
tura, que decretou esta
do de emergência, o se

gundo deste ano. O pre
feito Ademar Piske in
formou que as regioes
maís atingidas foram o

Administração guaralOirense investe na área social
ção do vice-prefeito
Francisco Schork. deseja
ampliar-EIS convênios com

o município e já mandou
técnica pare os enten
dimentos necessários.

nícípio. O prefeito An
tonio Zimmermann,
também, recebeu a dire

ção do Conselho Munici

pal de Acrnínístraçêc,
para definir os critérios
de atuação.

E no dia 21 passado,
com boa participação da
classe empresarial. o

Dr. Romildo Koenig dis
correu na ACIAG sobre
o movimento econômico
e a sua importância para
o município.

IRTIMI

Bracinho, Braço do Sul
e Rancho Bom, além do
trecho entre a ponte do
Braço do Sul à ponte
da Trindade, na área
urbana, onde cinquenta
casas fOram inundadas.

O setor viário foi du
ramente atingido maís
uma vez e na agricul
tura, as mais prejudica
das foram as culturas do
arroz e da banana. Os
estragos do início do ano

totalízaram NCz$ 28 mil
e agàra NCz$ 51 mil.
A municipalidada centra
liza operdjç&6S na recu

peração dos estragos, já
dando passagem em to
das as regioes atingi
das. "O pior já passou
e o jeito é tocar o bar
co adiante. apesar QOs
poucos recursos que dis
pomos", diz o prefeito
Adernar Piske.

Será neste domingo,
dia 2 de abril, a 3a.

Competição de Caiaques.
Canoas e Batetras de
Jaraguá do Sul, com

largada de Corupá (cai
aques) aos fundos do
Gruta Verde e de Nereu -'

Ramos [bateiras] sob a

· Ponte Alberto Bauer,
COm chegada na ponte
Abdon Batista, nó cen

tro da cidade. A pro
moção é da Prefeitura de

Jaraguã/Divísão Muni- A admínístracão muni-

cipal de Esportes, Prefei- cipal guaramírense man-

tura de Corupä, Lpjas teve contacto com a co-

· Hermes Macedo e Clube munidade de Caixa D' "-

de Canoagem' Kentucky. Agua, para a instalação
Dezenas de canoístas do pré-escolar na resi-

inscreveram-se, de vários dência que servia às

Estados. O esporte da Irmãs e que pertence a O governo guarami-
canoagem cresce na re- Mitra Diocesana. Com .rense, dentro do com-

grao e aS psrpectívas a concordância recebida pr omisso de estimular a

E:�O de um grande públí- e com a autorização da formação de associações
co nas margens do rio Mitra, pretende-se pos- de moradores, participou
Jtapocu, ao longo dos 24 teriormente colocar em da primeira reunião da

«uilômetros do percurso. funcionamento no local Associação de Morado-

(Mais 'esportes na página um Centro Comunitário. res do Loteamento Boa

15), A LBA segundo deçlara- Vista. a pioneira do mu-

'MORTANDADE' DE PEIXES, DESl\1'ATAN�NroS-, . .t\GRESSOES AO

, MEIO-AMBIENTE. ATÉ QVANDO VAI CO�:rI.�UAR?

Oeste e os juizes clas
sistas (vogais da Junta)
são: dos empregados

:

Lauro Siebert e Antônio
Nicolino Campos Rossi
e dos empregadores _ Ivo
Ewald e Waldyr Rubini,

.

como titulares e suplen
tes, respectivamente.
Os processas de pen

dências trabalhistas da
região, que se acham. em
Joinvil'le, oerca de
quinhentos, segundo a

Dra. Marta Fahre, serão
trazidos para Jaraguá do
Sul.

Leia, nesta edição, em

páginas' internas, as in
formações de Corupâ
e Messaranduba.

'

o Sabor que
Você mais .,Gosta

Movimentação Jndustríal
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� O Sesi traz outra

vez a Jaraguá do Sul; a

Companhia doe Teatro t

"José Basso", de Curiti- �
"

ba, para a �ncenação da

p�ça "Tudo o que você
sempre quiz saber so

bro drogas". Será no dia
10 de abril', às 19h30,
totalmente gratuito. É
um grito de alerta à so

ciedade, à família e,

principalmente, ao jo
vem" O espetáculo é a

berto a comunidade, es.
colas e ínstítuições ,

- O diretor-adminis
trativo da Kohlbach S.A.,
Wilson Kohlbach, teve
seu nome índícado pelo
presidente da, Federação
das Indústrias de Santa
Catarina, para fazer par
te dos grupos de traba
lhos do Conselho de Ne

g;ócios Brasil/Comunida
de Econômica Européia,
da Confederação Nacío
nal da Indústria.
- Sem nenhuma co

memoração ou até mes

mo lembrança, a data
de 26 de março mar
cou os 55 anos de eman

'cipação político-adminis
trativa de Jaraguá do
Sul, hoje, _disparada
mente, a terceira potên-
cia econômica e indus
tríal de Santa Catarina.

Gente
-

. Informações

- Para breve o "sim"
de Gilberto Pradí Floria
ni e Márcia Regina Sa
laí, de Charles Alfredo
Bretzke e Dora Rahn e

de Everton da, Silva Bit
tencourt e Cláudia Da
n'iele .. RisillO'W. Antecipa-'
damente Os nossos

Estamos todos de para- cumprímentos,
bénsl ,

'- O deputado e vice-
....... FQi. prestigiadíssima prefeito Ademar Duwe,

a instalação da Junta de irá, para a Al'emanha em

'Cºnciljação e Julgamen- maio, quando tentará re

to de Jaraguá do Sul. A cursos para as socieda
juiza que presidirá a des de tiro da região.
Junta é a Dra- Marta Duwe é grande entusías
Maria Víllalba Fabre, ta das tradições germâ
gaúcha de Santana do nicas, as quais deseja
Livramento e que veíe preservar.
transferida de São Mi- - O 2.� Tenente Adal-
guel do Oeste. Boas vín- berto Fernandes dos Reis
das!. - assumiu segunda-rena,
- Em nosso caderni- dia 21, a. ch�a da Sa.

nho, o aniversário dia 2, Delegacia do S�rv1ço,
da Sra. Ivone Driessen Militar, com sede em

e do Dr. Aroldo Schulz; Jaraguá do Sul, ao qual
dia 3, do Prof. Balduino fomos levar as boas viu-
Raulíno: dia 04, do Sr. das. É catarinense ',de
Eugênio Trapp; dia 5, do São Francisco.
Sr. Lorenço Gressínger: - Casamentos: Matriz
dia 6, do Dr. Edson Carlos - 10h30 - Paulo Hauth/
Schulz e, no dia 7, do Ana Maria Calharí, llh
Sr. José Castilho Pin- - Luiz Martinelli/Diva
to.

'

Parabéns}. Konen e 18h - Sebas
tião Lauro Nau e Ros
méri ROsa Corezolja, Na
Barra, às 18 horas, Gil
son Gesser e Terezinha
Rosimérí Stolf ,

Na, Comunidade
São, Cristqvãoj às 18 ho-:
ras, serão abençoados
pelo casamento Célio
Donato Pomianoskil e
Mari Gesser 'e às 20h30-
mín, na Capela do Rio
Molha, Vàlmor Gorges e
Marty Bedk'er. Fendda�i

Moda infanto-juvl!nll para realçar a des aos nubentes.
elegância de seus filhos. Um carinho - O informativo E-,

especial para o seu bom gosto. berle, de Caxias do Sul
Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul � �C. ,

edição de março, traz
�=====================� reportagem da viagem
� do seu diretor-técnico
� Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças, Reiner Modro, ao Japã�

prataria, artigos em ouro e tudo o maís para e sobre a nova tecnolo-'
presentes na gia de motores elétricos.

,Agradecemos o envio do
informativo.Relojoaria Ivenida

Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n? 9

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

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

Loja
Mamãe'" Coruja

COl'inooso

II
A ROUPA INFANTIL

- O engenheiro elé
trico Eduard� Luiz Go
mes, da, Weg Acíona
mentes. será um dos pa
Iestrantes do 3" Seminá
rio sobre Automatização,
Indústrial para

'

a 'Região
Sul, que acontecerá nos

dias 4 e 5 de abril, em

Joinville.
� A General Motors

(Chevrolet) lançará em

meados de abril, o Ka�

dett, º carro dos anos

90, equipado com com- '

putador. em diversas
'v�rsões. A revista Qua
tr_q ROdas, de março, fu
rou e mostrou a novida
de- Vai ser a sensação.
- A morte brusca do

médico cardiologista Dr.

Agestínho Luiz Bianchi,
em actdente rodoviáriO,
no domingo, causou co

moção em Jaraguä, on

de era muito querido.
Centenas de amigos e

familiares prestaram
lhe a derradeira home

nagem.
- A :Construsol, de

Blumenau, deve iniciar
logo a construção do E
difício Barg, na Mare
chal Deodoro. São 12 an

dares, com salas comer

ciais e outros equipa
mentes, em estilo arqui
tetônico arrojado. Vai
ficar uma beleza.
_; Neste sábado" a

equipe de judô do Bae
pendi/'Kohlbach/DME se�

gue ao Rio de Janeiro
p/ participar da elimina
tória, c/ vistas a integra
ção à seleção brasíleíra q/
irá ao Mundãal, no Ja
pão. Firme garotos!.

- A Associação dos
Moradores da Vila Len
zi e Nova Brasília reali
za assembléia neste do

mingo , na Escola Alba
no Kanzler. VáriOS assun

tos na pauta inclusive
apresentação de chapas
para eleição da .nova
diretoria.

•

- ,O Grêmio Esportivo
Juventus realiza neste
sábado, a partir das
16 horas, a,ssembléia pam
a eleição da nova direto
ria. O nome de Sérgio

TROCA-TROCA DE RELúGIOS.
PROMOÇÃO DO TERCEiRO ANIVERSARIO,

Papelaria
'Grafipel

Livros, revistas, pr�-.
sentes, materiais de
expediente, em quan
tidade e qualidade
você encontra na

PAPELARIA GRAFI
PEL (ao lado da Pre-'
feitura).

RELÓGIOS
PRESENTE!'

E AGORA •.T'A�fBÉM
.

ÓCULOS DE SOL.
.Rua Marechal Flo�iano n\> 29 - Fone 72-1911.

Rubens Zonta, deverá.
ser ratificado, em 'subs
tituição a Cláudio Olín
ger Vieira.
- A informação ,é ex-

tra-oficial. Consta que.
as Lojas Americanas es

tariam a procura de uma

área em' Jaraguã, fora dó
centro, para construção
de um Shopping Center.
Cerca de 40 por centc
do movimento da loja de
Joinville vem da. região.
- Com antmação ,�.

Banda Lyra da, Aurora,
o Diretório Acadêmíce
"Padre Blemar Scheid"
da FERJ, reaííza" nes-

'

te 1" de abril (não é
mentírat), o 19' Balle do
Calouro, nas dependên
cias do Salão Bstrella.
em Nereu Ramos.
- Sete empresas ca

tarinenses participaram
esta semana, no Anhembí,
em S. Paulo, da 14a. Feira
Eletro-Bletrônica, das

quais duas jaraguaenses:
Kohlbach e Weg, que se

destacaram.
:.._ A Sectedade Víeí-

rense, tradjcíonal no

municipio, realiza assem
bléia hoje, sábado, para,
entre outros, escolher os

novos integrantes da
díretoría,
- A Sra. Nilda Salai

Stahelín, recebeu na

quarta-feira, em sua re

sidência, o seu grupo de

amigas para o tradícío
naí lanche.

I
- Aníversaría neste

domingo, dila 2,! o ami

go Osmar Martíns, presi
dente do PL. Entra na

faixa 'dos querentínha,
a idade do metal, como
ele diz. Parabénsl.
- Daniel, da COR de

Jaraguã do Sul, foi o

vencedor 'do COncurso

. Logotipo da Prefeitura

Municipal de Guarami
rim. . Houve 20 partici
pantes.

lulas de 1088'
o Centro de Ativida

des do SESI comunica

qUe estão abertas as ma

trículas para Aulas de

Ioga com o Professor Se
verino Bernardi.
Baseada numa linha

mental CristJã, a Ioga,
além de favorecer a es

tética do corpo, estabele
ce o equilíbrio entre o

tisico mental e psíqui'
co.

Inscrições com vagas
limitadas. Aulas às te�
ças-feiras às 19h:)0 e fls
quartas-feiras às 7h45min.
Maiores, ,!informações

no SESI, Rua Walter

Marquardt n<? 835.

'",

Avenida Getúlio Vargas, 97 .� Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·Mlnicípios. da região reivi.ndicam melhora·menlos para
.

a CeIesc
pelas ruas; E:pitácio Pes- que prevêemailumina-çãojáequacionada.se-
soa, Emílio Carlos Jour- ção pública em novas guildo Marcos Defrei-
dan, Getúl'io Vargas e ruas, além de estudos do tas.

Marechal Deodoro, nu- projeto e. víabítídade O município de Schro-
ma primeira etapa, cu- técnica � econormca, eder reívlndíceu iél tlu-
jas luminárias, hoje de para energização do mínacão pública em 11

vapor-mercúrio de 40.0. conjunto habitacional do ruas (41 luminárias) e

watts poderão s e r Inocoop, na Vila Ami- carga para o ginásio de
substituídas por outras zade, assim como aten- esportes, bem como re-

de 80.0. watts, aumentan- der o futuro Quartel da tificação do. posteamento.
do a luminosidade. O Polícia Militar, situa- Corupä pediu agilização
município pediu, ainda, na mudança dos níveis de
a execução dos projetos tensêo 'de 6.60.0. wotts

PrOI-etos ICaAmara para 13.20.0. _wolts, cu-

_ Jas obras estão em an-

Mais' de 260 furtos somente em 89 Projeto-de-lei tramita
demento, CO]l1 previsão

:s Ca:�::i�a��o"ae�:��� Comerciários ganham antecipação
cípio a firmar convênio
com a Acaresc, no valor
de NCz$ 13.0.0.0.,0.0., ob

jetivando o desenvolvi
mente de um programa
de extensão rural no

município. Outro proje
to, busca 'ir\c9rporar
11.710. ações 'ordinárias
nominativas e 33,90.5.812
ações ordinárias prefe
renciaís da Celesc, ori
undas da capitalização
das cotas do imposto
único sobre energia, dos
anos. de 86 e 87. Reco
nhece despesas de exer

cicios anteriores de NCz$
385.0.54,17 também deu
entrada na Casa Legis
lativa-

No encontro do admí
nístrador regional da
Celesc, Marcos Defreí
tas, com oS prefeitos de

Jaraguá do Sul, Corupé
e Schroeder, na última
semana, resultou no

encaminhamento de
vários pedidos, Jaraguá
solicitou estudos para
melhoria da iluminação

.

pública no anel VIana

central, compreendida

.�
\

O Delegado Regional Adhemar Grubba, Delegado Co
marcal Cézar Zanettr e o TenenteRogério Kumlehn,
Comandante da Policia Militar, participarão na se

gunda-feira próxima, de encontro COm empresários
na Associação Comercial e Industrial, para discus
são sobre a segurança da comunidade, uma vez que
a crescente onda de furtos tem intranquílízado a

população. Sabe-se que o quadro na polícia civil é
deficitário de elemento humano, mas se pretende
uma solução junto aos órgãos de seguránça do
Estado, que não dá a devida atenção que o municí
pio merece na área policial, como também em

outras, apesar de ser. o terceiro maior arrecadador de
ICMS.

.

A propósito , l'evantamento realizado das, ocor

rências nos três primeiros mesej, do ano (março in

completo), revelam números assustadores: furtos

simples 82, furtos em residências 52; furtos no. co

mércío 45, furtos de veículos 11, furtos de motos 16,
furtos de bicicletas 55 e roubos 5. Em cima desta

situação, empresários -e autoridades policiais discu-
tirão, no dia 3. '

Corupá adquire kombi para transportar excepcionais
A Prefeitura Munici

pal de Corupá, adquiriu
a um custo de NCz$
14.0.40.,00 uma kombí pa
ra o transporte de crian-

.

ças excepcionais para a

APAE de Jaraguá do Sul.
Serão beneficiadas com.
a medida nove famílias,
que doravante têm
suas crianças transpor
tadas à escola de educa

Ç<10 especial com se

gurança e sem dispêndi
os maiores. A informa-

cão é do prefeito Ernes
to Felipe Blunk, adian-
tando que dentro de
-cerca de sessenta dias.
a municipalidade adqui
rirá um caminhão cole
tor e compactador de

.

lixo, que Corupá ainda
não possui.

de julho, uma comissão

organizadora já está sen

do tomada. E para o dia
8 de 'abril, às 20. horas,
no Salão Paroquial, será
exibida a peça "0 que
vöcê precisa saber sobre
drogas", através de um

grupo da Secretaria da
Educação do

.

Paraná,
O movimento financeiro
dos ingressos será rever

tido ao Grupo Escoteiro
Leon Deohn e ao Movi
mento Bandeirante.

Para Os festejos dos
92 anos de fundação e

31 anos de emaneipacão
político-administrativa, \q/
se comemora no dia 7

Alergia Clínica·
Dr. Antonio'Schmidt

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

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma - Bronquite - Rinite - Espirros - Coceiras l l O'S olhos, nariz, ouvidos
e garganta - Tosse - Resfriados constantes - Sinusite alérgica.

Alergia da pele: Eczemas - urticárias - inchações - coceiras - picadas de nsetos
feridas na bor .:

Alergia a alimentos - medicamentos - ao sol e ao frio.
Erupções d ive rsas.

Preparo de vacinas· Testes Alérgicos.

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

-

Os Sindicatos dos Em

pregados' e do Comér
cio Varejista, assina
ram termo aditivo . à
Convenção Coletiva de
Trabalho, prevendo an

tecipação de correção
salarial a parbir de 19
de inarço, sobre os sa

lários já corrigidos de
fevereiro, correspondente
a 26,50.%, incluído
neste percentual o rea

juste compensatório in-

de término dentro de
três meses. outro estudo.
pela Celesc, solicitado
pelo município, relacio
na-Se a manutenção .

ou

não do trevo de acesso
à cidade, pela conta TlP.
A partir deste mês de

abril, a Celesc passa a

entregar as faturas men

sais dos 16 mil consumi
dores de Jaraguá nas

residências e de 5 a 8,
acontece aqui o 79 En
contro Gerencial' da Ce
lese ..

tegral previsto na Lei
7..1'37, de 28.02.89. Esta
antecipação será compen
sada integralmente na

próxima Convenção Co
letiva.

Os empregados nas

indústrias de alimenta
ção receberão, a título
de antecipação, 15%
em março e outros 5%
em abril e os vestuáris
tas, 18,23% no salário
percebido em abril.

Seme" .

entrega materiais a carentes
Para o atendimento aos alunos. carentes do muní

cípío, foram entregues pela Prefeitura de Jaraguá
do Sul, através da Secretaria Municipal da Edu
cação, 27.0.0.0. cadernos, 4.80.0. lápis pretos, 4.0.0.0. bor
rachas, 2.60.0. réguas e 4.. :;00. canetas azuis. Foram
beneficiados Os alunos da rede municipal e também
alunes da rede estadual, garantindo uma parte do
material para o início do ano letivo.
Da mesma forma, para suprir as necessidades das

escolas municipais, adquiriu-se 150 cadeiras e car

teiras, 20. armarias, 4 arquivos, 6 jogos de pré-esco
lar, 8 quadros negros e 20. mesinhas para professo
res. A informação é 'da secretária Rosemeire Vasel,
adiantando também qi foi autorizada a compra de li
vros dídátícos no valor de NCz$ 4.80.7,50., para a
tender ao ensino e melhor aperfeiçoamento dos a
lunos.

Bauer critica prop·osta. da Capital
. o deputado Paulo Baeur, do PDS, condenou a

pretensão dos doze partidos políticos da Capital que
estão em campanha para que Florianópolis receba
tratamento privilegiado no retorno do ICMS. Ele
entende que o fato de a cidade não poder cobrar
imposto municipal de órgãos estaduais nela instala
dos não deve ser visto cOrno um ônus, mas como um

-prívilégic. Acrescenta que, se Florianópolis não es
tá satisfeita em hospedar a admínístraçäo públi
ca de Santa Catarina, então que admita a in-
terrcrização destes órgãos.

.

O parlamentar duvida do argumento de que a

prefeitura da Capital d.eJxe rde
.

arrecadar altas so-
.

I_?';; d� IP1Y, _como alftíp,�: .

Ele raciocina que, como
00. 70 dos orgaos. do

. �li�â.� funcionam em prédios
alugados, seus proprietárjoê, ::fatalmente S,30 contrí
buintes do IpTU 'e não '0 Estado". Entende ainda,
(;ue a pretensão da Capital de ter maís IcMs dá o

ID.E':<',mO direito Ci outros municípiog do interior "que
convivem Com problemas mais graves".

-

'CORREIO DO POVO" 72-0091
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ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje.: .01
Sra.

.

Onda Nagel Zan

ghelini (Corupá), S;.
Rudi Müller (Corupé],
Sra. Leenette Lawín Lan

ga, Sra. 'Elfrida Harmel
Salai, Márcio Adriano
Ewald. Daniel Simon, Ja

ir A. Maba, Evandro
Luís Bartel. Alexandre
José Jacobi.
Dia 02 de abril
Dr. Aroldo Schulz,

Sra. Denise Martins

püttjer, Sr. Theobaldo
Hagedorn, Sra. Marize
Rosane Ballock Lesco

wícz, Sra . Ivone ,Drie�
sen, Sra. Wilma Krause,
Sra. Celestina Borchers,
sr. Álido Krutzsch, Sre
Luciene Pizzolatti (Joín
ville], Jeísa Kanna - fi

lha Nivaldo (Marleng,
Bauer.
ma 03 de abril
Sr. Prof. Balduíno

Raulino, Sr. Aldo Bar
tel, Sra. Waltrudes To
lhasellí. �ra . . Cristina
zapella Klerus, SB. As
til Splitter, Sra. Irace
n.a TO,IDctZ,,:Ji Bassam,
}� letina Maue 'I'omasel
lí, Júlio

J Roberto Rodri

gues, Edemar Eggert,
Ollvia Ehlert Fernandes,
Darcy Ehler (S. Paulo).
Dia 04 de abril
Sr. Eugênio Trapp, Sr.

Maníredo Hornburg. sr,
Cláudio Vicente Winter,
Sra. Terezínha S. Bigné
ri, Sr. Hermínio Glo
watzki .

Dia 05 de abril
Sr. Lorenço Gressin

ger, Sr. Gustavo Hens
chel, Sra. Debbie Mara
Sousa Bona, Sra. Clei
de Tereza Chiodini Pe
dri, Srta. Anette Dries

sen, Sra. Geraldina da
Silva Pereira, Sr. Dário
Schütze, Sra. Irene Luz
Dantas (Brasília) ••

Dia 06 de abril
Dr.' Edson Carlos

Schulzi Sra. Ana Bona,
Sra. Raul Carlos Ges

ser, Sra. Ema Irene Pe
drotti, Rodney Roberto
Dal BeUo, Alan Jonas
Gonzaga d�s Santos.
Dia 07 de abril'
Sr. José Castilho Pin

to, Sra. Janice Baech
hold Correia, Sra. 11-
ca Henschel Grambeck
(Joinville), Sra. Elvira

I

Coelho, Sr. Nélson Eh
lert, Sr. Aldo Blank,
Sra. Lilli Karri1t�'.o teruts-

,
.. dl h '1

se (Guaramlnm 1\ '.,Sra.
Eclair Matia' Martins
Cardoso, Fabiano Edu
ardo Kanzler, Sidney T.
Stein, Elizabet HarmeL
Elvira Lickfeld, Ivanir
Buzzl, Ana Scheila Pe
reira.

I ,

Edital 16.544 de 20.03�89
Celso. Carlos C:ordelro �
Verônica de Ávila
Ble, brasileiro, solteiro,
eletricista,

--

natural de
Barra Velha, neste E:s

tado, domiciliado e resi
dente na Rua

.

Antonio

Kochella, 40, em Ilha da

Figueira, neste distrito,
filho de Antonio Cordei
ro e Maria da Silva Cor-

deiro .

Ela, brasileira,' solteira,

operária, natural de Pre-
.

sídente Getúlio, neste
Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Prefeito
José Bauer, 101, em Ví-.
la Rau, neste distrito,
filha de Augusto de Á
vila e Angélica Seveg-

NASCIMENTOS

14 de Março
Rat-ael, filho de Ade

mir [Irene) Gervin; Jés
sica, filha de Udo (�oe
'ma) Kuester
15 de Marçº
Aliandra; filha de A�

Iex (Sonia). Krehnk: Gío
vaní. filho. de Renaldo
(Ermelinda) Rahn
16 de Março
Paulo, filho de Silvio

(Luzia) Sizs
11 � Março
John, filho de José

(Josefa) da Costa; Caiça
ra Cristine, filha de Ma-
,noel (Marli) da Silva;
Guilherme, filho de Gus
tavo (Maria) Henschel;
Carlos, filho de Pedro

(Doraci) Rodrigues; Dé
bora, filha de Altamirio

(Pasquína) Adriano
18.de Março
Josiane, filha de Ma

rio (Odete) Hack;' Tiago,
filho de Laureano (Deo
nila) Zilz
19 de Março
Adriano, filho de Ál

varo (Verônica) Sten

ger
20 de Março
Nivaldo, filho de Lau

demir (Hilda) Net�
�

21 de MarçO'
Tamires, filha de Ju

randir (Nilda) Lesko
wicz; Dayane, filha de
Leonel (Marilze) Zabel;
Jeferson, filho' de Ede
mar (Marlene) Tomasel-
li
22 de Março
Talita, filha' de Remal

do (Isolde) Ruysan;
Cristiano, filho de Elias
(Rosemari) Ruda; Ariel,
filho de ,Ari (Sebastiana)
Oliveira; Patrícia, filha.
de Irineu (Sueli) Perei
ra; Cristiane, filha (rIe!
Valmir (Neiva) Alves
23 de Março
Bismark, filho de Va-,

lentim (Marli)
.

Martins;
Willian, fHho de San
dro (Nadip) Philippi.

Praclailas de Casalleltas
MARGOT ADELlA GRUBBA LEHMANN, Oficial

do Registro Civil do 1{} Dtstríto da Comarca de Jara
guá do Sul, Estado de Santa, Catarina, Brasil, faz saber

que compareceram em Cartório exibindo os decumen
ios exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar, os seguintes.
naní
Edital 16.545 d� 20.03.89
Arnaldo Paulo Ersching
e Rosemérä Aparecída :

Kamer
Ele, brasileiro, solteiro,
economista, natural de

Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na Av.
Marechal Deodoro, 317,
nesta cidade, filhQ de

Jorge Ersching � Lydia
Schmitt Ersching
Ela, brasileira, solteira.
auxiliar de �scritÓrio.
natural de Jaraguã do
Sul, domiciliada e resí'
dente na Rua Jo�é Theo
doro Ribeiro, lateral, 57,
nesta cidáde, filha de
João Karner e Maria Do-

. leres Kamer
_.

Edital 16.546 de 22.03.89
Gilbertó PradtFlºriani e

Márcía Regina Salai
Ele, brasileiro, divorcia
do, advogado, natural
de Jaraguá do Sul, do
miciliado e residente na

Rua Eleonora Satler Pra
di, 120, nesta cidade, fi
lho de Emílio Florianí e

Adelia Pradi Ploriani
.

Ela, brasileira, solteira,

gererite admínístratíve
natural de Jaraguá do
::iul, domiciliada e resí-t
dente na Rua Eleonora
Satler Pradí. 120, nesta
cidade, fi�ha de José
Salai e Christina Lei
tholdt Salai
Edital 16.547 de 22.03.89
Cópia recebida do car

tório de Timbó, neste
Estado
Eduardo Gaspar e Sueli
Zoboli ß
E1e, brasileiro, solteiro,
arte finalista, naltural de
Ponta Grossa, Paraná,
domiciliado e residente
na Rua Epitácio: Pessoa,
372, nesta cidade, filho
de Antenor Gaspar e A
na Maria Cerqueira
Ela. brasileira, solteira,
recebedora de' apostas,
natural de Rio dos Ce
dros, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua Nossa Senhora de
Fátima, 1.04q, em Timbõ,
neste Estado, filha de
Conrado Zoboli e Maria
de Lourdes Zoboli ,\.�,Edital 16.548' de 22�03.89
Charles Alfr��do :Btêiltf.e
e Dora Rahn,
Ele, brasileiI"o, solteiro,

.
advogado, natural de Ja

raguá do Sul, domicilia
do e residenbe na Rua
Fritz Bartel, '157, nesta

cidade, filho ,de Eriberfo'

Bretzke e Lydia Meier
Bretzke
Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório, na
tural de Taió, neste Es

tado, domiciliada e resi
dente na Rua Waldemi
ro Mazureehen. apto.
33, nesta cidade, filha
de Arthur Rahn e Irm

gard Rahn "

Edital 16.549 de 22.03.89
Isidio. Borgmann e So

nía Aparecida de Qua

d.r_a,
.E1e, brasileiro, solteiro,
índustríal. natural de

Guaramirim, neste Es

tado, de>miciliado e re

sidente
-

na Rua Otto

Schneider, 77, nesta ci

dade, filho de Maria A

dele Borgmann
El�, brasileira, solteira,

comerciária, natural de
Lages, neste Éstado, do

miciliada e residente na

Rua Carlos Schulz, 306,

nesta cidade, filha de

José de Quadra e Mafal

da' Bonatti de Quadra
·

Édital 16.550 de 22.03.89
Valdir: Krueger e Arle-

·

te Grützmacher
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja

raguá do Sul, domi�ili�
do e residente em Ribei

rão Grande do Norte,
neste distrito, filho de

·

Teodoro Krueger e Wal
ly Grimm Krueger

.

Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jara-l
guá do Sul, domiciliada
e residente em Ribeirão
Grande do Norte, neste

distrito, filha de Willy
Grützmacher e Elsa Pic

coli Grützmacher
Edital 16.551 de 27.03.89
Eduardo Boff e Marli Lu
cia BoH
Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de

Camargo, Marau, Rio
Grande do Sul, domici

liado e residente em San

ta Luzia, neste distrito,
filho de Antonio Boff e

Angelina Demarco Boff

Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório,
natural de Cunha-Porã,
neste Estado, domicilia,
da e residente em �an
ta Luzia, neste distrito,
filha de Pedro Boff e

Maria Begnini Boff
Edital 16.552 de 21.03.89
Deocir Gonçalves de A
zevedo e Nair Terezinha
'Teixeira
Lle, brasileiro, solteiro,
operário, natural d� Cru-

zeíro do Iguaçu, Dois

Vízínhos, Paraná, domi
ciliado e residente em
.Três Rios do Sul, neste

.dístríto. filho de Olmes
João Gonçalves de Aze
vedo e Laurentina Ro

drigues de Azevedo
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Prín
ceza. São José do Cedro,
neste Egtado, domícílía-
da e residente em Três
Rios do Sul, nesta dis
trito, filha de Unirio Tei
xeira e Maria Salete Tei
xeira
Edital 16.553 de 27.03.89
Reinaldo Pinto de Almei·
da Frazão e Ursula Ko
nélí
Ele, brasileiro, divorcia
do, motorista,' natural de
São Luís, Maranhão, do
miciliado e residente na

Rua Valdir GiroUa, 438,
na Barra do Rio Cerro,
neste distrito, filho de
Tomaz Frazão e Maria
Pinto de Almeida Fra
zão
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Trom
budo Central, neste Es
tado,

.

domiciliada e re

sidente na Rua Valdir
Girolla, 4:)'8, na Barra
do Rio Cerro, neste dis
trito, filha de Reinoldo
Kenéll e Ida Weckwerth
Konéll
Edital 16.554 de 27.03.89
Cópia recebida do car

tório de Rio dos Cedros,
nesta Estado

.

Jaímír José Conzatti e

Marlí Rowe
.Ele, brasileiro, solteiro,
nafural deste Estado, do-
'miciliado e fesidente em
.

Rio Rosina, Rio dos Ce,-
o

dros, neste Estado, filhO
de Juliano Conzatti ; e

Leonida Conzatti
Ela, brasileira, solteira,
natural deste Estado, do
miciliada e residente em

Garibaldi, neste disbito,
filho de Eberhardt Ro
we e Lucy Hedwig Hul
da Fischer Rowe
Edital 16.555 de 27.03.89
Everton da Silva BUen-'
court· e Cláudia Daniele
Ristow

.

Ele, brasileiro, solteiro,
representante comercial,
natural de Araranguá,
neste Estado, domicilia
dO e resident.e na Rua

Francisco Hm�chka, 15,
em Jaraguá - Esquerdo.
neste' distrito, filho de
José Bitencourt e lolan
da da Silva Bitencourt
Ela, brasileirá, solteira,
secretária, natural de

Jaraguá do Sul, domicili
ada e residente na Rua

Augusto Mielke, 345,
nesta cidade, filh.a de
Lincoln Delmar Ristow
e Edeltrudes Barg Ris
te'.'''Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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seguinte, no ano passa
do: Barra Velha Cz$ • j •

10.547.362 (Cz$ .......

2.:;'48·575 em 1987), CQ·
rupâ Cz$ 134.898.841

(Cz$ 32.622.390), Gm
ramírtm Cz$ 649.383.849

(Cz$ 95.764.627),
.

Jara-

guá do Sul Cz$ .

8.136.31:)'.469 (Cz$ .

1.272.854.279 em 1987),
Massaranduba Cz$ .

370.065.819 (Cz$ .

31.681.726) e Schroe
der Cz$ 80.968.596 (Cz$
9.034.483).

-

Massaranduba foi o

que mais cresceu em ter-·
mos de arrecadação do
ICM, no ano passado, na
região: 1.068,07% sobre
1987, seguido de Schroe
der com 786,21% .

.Cresce a !arlicipação do 'ale do Itapoco na arrecadação do ICM
De Um total de NCz$

L 159.148,32 rateados
entre os municípios ca

tarínenses, na segunda
quinzena de março, cou

beram aos montcípíos da

88 dá início às
relorlas

A Agência do Banco

do Brasil, de Jaraguá do

Sul, deu início à refor
ma de suas instalações,
buscando melhorar o a

tendímento de seus cli

entes. Segundo infor

mações do gerente da·

agência, Adolar Jark, to
do o atual "lay-out" so

frerá acentuadas modifi
cações de ordem funcio

nal, propiciando sensí

vel melhoria no fluxo e

,atendimento ao públi
<::0.

A agência contará,
também, com o sistema

"on líne" que agilizará
sobremaneira o proces
samento de cheques- co°.

brancas e outros docu

mentos, além de dimi
nuir em muito as exten-

. sas filas nos guichês. O

Banco do Brasil local foi

instalado no dia 0:;- de

janeiro de 1959, no pré
dio onde atualmente é

a Prosdócimo . O núme
ro de íuncíonãríos é cen-

to e nove.

microrregião do Vale
do Jtapocu NCz$ .

87. 164,87, sendo NCz$
73.583,13 de ICM e

NCz$ 13.581,54 de ...

ICMS. Comparativamen
te a segunda quinzena
de fevereiro, em março
foi 45,68% superior, se

gundo fonte da A:JYfVA-

RFCC escala' as
voluntárias

A Rede Feminina de
Combate ao Câncer de

Jaraguá do Sul realizou
reunião no dia 21, no

Centro Empresarial, pa
ra a entrega da . escala
de trabalho das voluntá
rias, quando, também,
sorteou-se a cesta com

ovos de Páscoa, cujorj"
chocolates e guloseimas
foram doados pelas pró
prias . Face ao grande
mimero de voluntárias,
fOJ1'am realizadas duas
reuniões e no sorteio das
cestas foram contempla
das as voluntárias Laura
Silva e Roseméri Wols
ki.
A arrecadação da pro

moção rendeu para a

Rede a quantia de NCz$
1.800,00, que será apli
cada nas obras da sede,
que se ergue próxima
da cabeceira da ponte
Walter Breíthaupt, na

Procópio Gomes.

Massaranduba -,avalia
Marcando três meses

de governo, o prefeito
Dävio Leu realizou no

dta 30, quinta-feira, o

1.9 Seminário de Avalia
ção do Desempenho da

Adminístração Munici

pal de Massaranduba,
que objetivou uma aná
lise conjunta através
dos diversos setores, das

aluga-se
Uma garagem no E

difício Gardênia (Rua
Rio Branco). Tratar

pelo Fon.� 72.-0099, c]
Sr. Cílborto ,

-

Vendo prancha
li .

Body-board, nova.

Com capa. Preço a

combinar. Tratar com

S�mone, pelos Fones
72-2281 ou 72-1022.

LI. A Jaraguá do Sul
coube NCz$ 67.763,96,
'Barra Velha 'NCz$ .. ...
2.017,7::", Corupá NCz$
4.184,48, Guaramirim ..

NCz$ 6.428,80, .Massa
randuba NCz$ 4. 926,B3
e para Schroeder NCz$

Arweu premiDu
seus poetas
Com o poema "Asa

Delta", Maria de Fátima
da Silva, da Weg, Moto
res, venceu. o 1.9 Con

curso de Poesia da Ar

W€g, realizado· no dia
18, ficando Q, segundo
lugar com José Roberto
Angelo, da Weg Aciona

namentos. com o poema
"O Nada". M á r c i a

Schünke Bartel, da mes-

ma empresa, . com "De

repente um só", ficou

com a terceira coroca

ção. Foram julgados 38
trabalhos Os três pri
meiros receberam placa
alusiva ao evento, na

solenidade de julgamen
to dos trabalhos.

Além destes, outros

sete telião seus traba-

lhos editados:" Deyse :

Zimmermann, Elísabeth
Mueller. Luiz Fábio W.JQ
nonsín. Márcio Ramthum,
Nilton Floriano. Onésio
Zimmermann e Wilson

Souza.

administração em Seminário
ações desenvolvidas e

dós objetivos alcançados
no primeiro trimestre
de 89. O programa do
Seminário, envolveu, em

horários distintos, o De

partamento de Estradas,
Obras e Serviços Urba

nos; Secretários e Díre
tores de Departamentos;
Secretaria e Departamen
to de Adminístraqão e

Finanças; Departamento
de Educaçilo, Cultura,

Esporte e Turismo; De

partamento de Saúde e

Bem-Estar e, por fim,
Executivo e Vereadores
do PFL, que dão susten-

tacão ao Governo Muni

cipal.

FORMAÇÃO DO CIMS

Um encontro aconteci

do em meados de março,
reunindo o prefeito Dá

vio Leu, a secretéríe de

Saúde e Bem-Estar So

cial Sonia Martini e re

presentantes de ,entida
des, discutiu a formação
da CIMS-ComiSEi§.o Mu

nicipal Interinstitucional
de Saúde, que deve ela
borar neste mês de a

bril, o Programa Muni

cipal de Saúde de Mas

saranduba.

Clínica
.

Henri Ey
COMUNICADO

INFORMAMOS QUE JÁ SE ENCONTRA EM
PLENO FUl:-'l"CIONAMENTO O PRONI'O So

CORRO DE DISTúRBIOS NERVOSOS/EMOCIO.
NA.lS, COM ATENDIMENTOS 24 HORAS PQR
DIA, INCLUSIVE SABADOS DOMINGOS E

FERIADOS.
. Rua" Presidente'-:�pitácio pessoa, 746

(defronte�Çl Escola Marquardt)
FONF.: '(Öl73)"72 1713

1.842,87.
ARRECADA�'AO
Os munícípios da mí

crorregíão arrecadaram
em ICM, ano passado,
Cz$ 9.382.087.926, ou seja,
:149,59 por ceuto Sobre
1987, que foi C'G� ..... ·•
1 .444.306. oso. A nível
de Estado, .) v ')��. do
Itapocu participou com

5,97% do total' de IeM
arrecadado pelo Estado,
subindo para 6,12%, no

ano passado. A arreca

dação do Estado
.

(todos
os municípios), em 88,

.

foi de Cz$ .

153.425.680.'755, contra
Cz$ 24.173.594.880, no

ano anterior.
Por' município, o reco

lhimento de ICM foi o

NO SENAI CURSOS DE APERFE;1çOAMENTO
O Senaí-Centro de Treinamento de Jaraguá do

Sul, programou para o período de abril a agosto,
cursos de. aperfeiçoamento técnico-mecânico, desti
nados a mecânicos, supervísorss e profissionais de
áreas afins do ramo de mecânica índustríal que a

tuam nas indústrias da região. No total são
.

onze

módulos, com aura:&ão entre 10 e 30 horas, sobre:
cálculo técnico, desenho técnico-mecânico, tecnolo

gia mecânica, manutenção mecânica, elementos de
:.náquinas, resistência dos materiais, lubrificação, con-'
trole de qualidade, eletrotécnica, solda e- organiza
ção e normas,

Estes cursos buscam a atualização dOI> conhe
cimentos teóricos/práticos, aumento, da produtivida-
de e aperfeiçoamento técnico.

.

JARAGUÁ MARCA PRESENÇA NA EXPQSUL

A SOBRACON, vai abril. A Sociedade or-

realizar em Joinville, ganizadora há três anos

nos dias 04 e 05 de a- desenvolve eventos es:'
bril; o 3.9 Seminário so- pecííícos para o sul do
bre Automatização In- País, acompanhando as

dustrial para a Região prioridades e as necessí-
Sul, na Expoville e, pa- nades índustríaíe e de
ralelamente, a Exposí- formação de mão-de-o-
ção Regional. de Máquí- bra especializada em ca-
nas, Equipamentos, Pro- da Estado.
dutos e Serviços pare
Automatização da Ma
nufaturg, - EXPOSUL/
89, esta, de 04 a 07 de

Dr. John Ke�nedyCamposMarinho
CiRURGIÃO DENTISTA

Junto ao Consultório do
Dr. Nélson Luiz Schmitz

Rua Antonio Carlos Ferreira, 50
Fone 72·0939 - Jaraguä .

do Sul.SC

A \lVef,( Acionamentos
será uma das expositoras
na Exposul.

Alfredo Guenther
lCIRURGIÃO-DENTiSTA)

Dr.

II
Clínica Geral

t "

AtendhÍlent� ,c.f!f,Il .

hora marcada
I. '�,,·t" s"� 1

Marechal De�ö.�;l���, (Fone 72-0846)
Jaragua do Sul

,:
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A PEDIDO
terras de Patrício Pereira Lauríndo,

,

édTffcaao"çõiii'-iIma ··casa· de madaíra,
mátrículada nesta Circunscrição Imo
biliária sob o n.? R-2 I- 15.655
Livro 2, 'perte:ncente a Eggon João
da Silva Admínístradora Ltda.

.
- 8".410,00m2, sendo uma ilha, loca
lizada nos íundos do Imóvel de Eg-
'gon 'João da Silva Admmístradora
Ltda. e a 35,00m acima da Ponte. Fér
rea da ·R.F.F.S.A., sobre o Rio Ita

pocú. zona urbana deste Município.
A linha de frente. oposta ao imóvel
de Eggon João, da Silva. Ad:plinistra
dora Ltda-. e que faz um ângulo de
34° com a linha Norte Sul, mede ...

'

. 48,20m, fazendo-se um camínhamento
no sentido horário, temos uma . de
flexão a direita de 189� s�guida 'de
uma linha de 178,OOrn, uma' d�flexão
a direita de 1619, seguida d� uma

linha de 120,OOm. uméJ,defl�xão .a dí
reita de 6� seguida de Uma linha de
54,00m; uma deflexão a direita de

17'\ seguida de uma linha de 64,OOm;
uma deflexão a esquerda de' 10°; se,
guída de uma linha de 56,OOm; uma

deflexão a direita de 7'}J', seguida de
uma linha de 5.00m; coíncídíndo c/
o ponto de partida; e uma deflexão
a direita de 7�, sem benfeítoríes ,

Matriculada nesta Circunscrição Imo-
. bilíätía sob o n.? 16.048 - Livro 2,
pertencente a Eggon João da Silva
Admínístradora . Uda.

o
.

Rio -Itapu'cu'
'"

pede' :s'O&orruEstado de Santa 'Cätariiiä
Preíettura Municipal de Jaraguá do
'Sul

,

- ,

i'
(Paulo Roberto -FIOriani)

Tivemos a infeliz no

tícia de que o trecho
do rio Itapocu entre Co

rupé e Jaraguá se encon

tra sertaments ameaça
do. É bom lembrar 'que
este trecho é um dos
únicos que ainda não
está comprometido 'pela
poluição. O senhor
Antidio Lunellí, sem

qualquer' consulta ao

bom senso, arbitraria
mente resolveu instalar'
.uma tinturaria próxima
a Barra do Ribeirão
Grande do Norte, trecho
intermediário entre Co-

, rupá e Nereu Ramos.

e Jaraguä, Não é possí
vel que o senhor Antídío
seja deixado a vonta

de, para destruir a

"Praia dos Pobres" tão

querida pelo povo da
Vila de Nereu Ramos.'
Não é possível que os

nossos queridos canoeí
ros fiquem indiferentes
perante esta estupidez,
visto que o trecho

'

em

questão é considerado a

pista mais interessante

para a prática da canoa

gem. Não é possível que
a .maíona ,das famílias
ribeirinhas do trecho
Barra do Ribeirão Grande
do Norte até Jaraguá,
fiqUe indiferente perante
esta afronta. Não é

possível que Os amigos
pescadores não tomem
nenhuma atitude, frente
a esta senvergonhice.
Com certeza a comum

dad€1 quer' saber o nome

de quem vai aprovar
este projeto de destrui
ção. O senhor Antídio
poderia muito bem .íns
talar um projeto fabril,

diferente de uma tintura

ria. Chega do poluíçãol
Ouvimos dizer também
que o senhor Afonso
Cunha (Darpe), de Ne
reu Ramos, tem uma es

tamparia. É bom que a

comunidade fiscalize
imediatamente se 0S re

síduos de tinta não estão
sendo jogados no rio,
Conclamo a meus que

ridos conterrâneos. Va
mos defender com unhas
e dentes este trecho do
rio Itapocu, Vamos dar
um basta enérgico aos

poluidores. Eles que en

contrem outras maneiras
,de enriquecer, Se não:

podemos fazer muita
coisa em relação aos

trechos já poluídos, po
demos fazer tudo, para
salvar os ainda não po
luídos.
Abaixo a tinturaria

do senhor Antídio Lu
nellí e a todas que se

arriscarem a destruir
nosso querido ' trecho
de rio. (O ,autor é ex

semtnerísta, líder sindi
cal, chefe do setor de
treinamento da Cerâmi
Ca Porto' Belo, defen
sor da ecologia e cola
bora reg.ularmente com

_jornais.
.

':f3 fUho do Ri
beirão Gl'!and� do Nor:..
te).

DECRETO' N." 1.842/89

Declara de Utilidade Pú
blica as áreas de terra de

propriedade de EGGON
JOÃO DA SILVA ADMI
NISTRADORA LTDA.

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

atribuições e de conformidade com o

disposto no art. 6.� do Decreto-Lei
n.? 3.365 de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1.9 :- Fica declarado de
utilidade pública, nos termos do art.
5.9, alínea I, do Decreto-Lei n.? 3.365
de 21 de junho de 1941, para efeito
de desapropriação amigável ou judi
cial, as áreas' de terra abaixo des-
critas: ;i , J'

Não é possível q/ um

jovem do século XX te
nha tido uma idéia tão in
felíz. O prezado leitor
sabe o quo é uma tintu
raria. Trata-se de uma

das maiores fontes de
poluição qUe, existe. As
tintas são compostas de

Iprodutos' químicos alta
mente nocivos à vida a

nimal e humana, Quando
se joga resíduos de tin
tas nos rios, diretamen
te, OU através dos ribei

rões, se destroí de for

ma letal o meio ambien
te. Simplesmente torna

se o rio imprestável.
Os .resíduos de metals

pesados que se encon-,
tram nas tintas, envene
:nam os peixes e as á

guas. As pessoas que
bebem o leite do gado
fíIue mata a sede num r.o

assim, estão absorvendo
resíduos de chumbo e

outros metals que esta
vam na tinta, que foi pa
ra a água e que parou
no leíte- Estes resíduos

podem causar; a médio
prazo, problemas como

esterílídade, câncer, sa

turnísmo, defeitos no

cérebro dos bebês já no

útero da mãe. O mesmo

pode acontecer quando
se come os peixes.
O senhor Antídío Lu

nellí pode ser dono do
seu dinheiro, mas não é
dono do rio Itapocu.

,

Não é possível que a

população da cidade
de Jaragué do Sul per
maneca indiferente ao

desrespeito que 'o se

nhor Lunelli está tendo

com o nosso rio. Mesmo

� :porque a captação de

água para a cidade é

f,E!ita entre Ner�u Ramos

4.447,71m2, localizada à Rua 412

Max: Wílhelm, zona urbana deste

Município; fazendo frente em .. : ..
108,50�- COm a Rua, 140 - Maximili
ano Hiendlmeyer, esquina com a Rua
412 - Max:, Wílhelm, coincidindo cl
o alinhamento predial; fundos ,lm " ',',

85,50m com o Rio Itapocú; lado di
r�fo em três Iinhas, a primeira em

22,40m, a segunda em 27,00m, ambas
confrontando com o imóvel de Pa
tricio Pereira Lauríndo. é a terceira
em 21,OOm com o, imóvel. de Eggon
João da Silva Administradora Ltda
e lado esquerdo em três linhas, a pri
meira, em 5,SOm com a Rua 412 -

Max: Wílhelm, a segunda em 107,05m
e a terceira em 42,OOm, ambas com

terras do mesmo proprietário, ora

sendo permutada com a Prefeitura,
Municípal de Jaraguá do Sul.
A área em questão é parte integran
te da área' total de 11. 173, 19m2, ma

tIiculada nesta Circunscrição Imobi
liária sob o n? 11.129 '- Livro 2,

pertencente a Eg,gon João da Silva
Adminístradora Uda.

- 1.868,29m2, localizada na lado par
da Rua 140 - Maximiliano Hiendl

meyer, zona urbana deste Município;
fazendo frente na extensão de .....

67,20m para a dita Rua, coincidindo
com o alinhamento predial, sendo
cerca de 21,00m com a aludida Rua'
aberta e o restante. com o prolonga
mento projetado da mesma, fundos,
confrontando em duas linhas, a la ,

de 29,60m e a 2a· de 20;00m, ambas"
com o Rio ltapocú, lado direito es
tremando em 23,QOm com o prolon-,
gamento projetado da rua 153 -I
Sem Nome,· coincidindo com o ali
nhamento predial, e do lado esquer
do em duas linhas, a la. de :)6,00m,
sendo 26,OOm com terras de Eggon
Jcão ,da SiLva Administradora Ltda.
e .1O,00m c6m ��J�ß.$ de Patrici� Pe
r�Ira Lauri:qdo ,fi! ,�, 2a. de 16,20m c/

.-, 1. 220,OOril2. sendo uma ilha, loca
lizada ao lado, e afastada 10,00m da
ilha matriculada nesta Circunscrição
Imobiliária sob o n.? 16.048, zona

urbana deste Município. Seu eixo
longitudinal fa:z ângulo de 4,9 senti-

.do no anti-horáriocom a linha Norte
Sul, tem 120,OOm de comprimento e

12,00m '

em sua seção transversal
rnaís larga, sem benfeitorias. Matri
culada nesta Círcunscrícão Imobilié
ria sob o n.? 16.049 - Livro 2, per
tencente a Eggon João da Silva Ad-
mínlstradora Ltda , I

Art. 2.9 - As {ireas em ques
tão destínem-ee à consarução do Ter
minal Rodoviário de 'Passageiros' e

passarão a integrar o Patrimônio Pú
blico Municipal na certegoría de bem
de uso público especâal.

Art. 3.9 - ASI despesas decor
rentes do presente ,ato correrão por
conta de dotação própria do orça-
mento vigente. I

Art. 4.9 - ÉstE� Decreto entra

r� em. vigor na data de sua publica- '

cao, Ílca�d.o revogada:3 as disposições
em contrarto ,

, Jaf,ag�á d S I' 09 d'eou" :! março
de 198�.

IVO KONELL �

Prefeito M:unícip'�11
ANTENOR GftlLVAN

.' ,

Secretário de AdministraçãO'
e f.linimças '),

"
"
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C••de.a adquire litas educativas.Mapea•••to geol6gico iaterro.pido
Uma série de oito fi

tas educativas de video
sobre ecologia e meio
ambienta foram adqui
ridas junto a Dídak-Tec
nología Educacional, de
São Paulo. Elas passam
a integrar o acervo do
COMDEMA __..;. Conselho
Municipal de Defesa do
Meio-Ambiente e serão
utilizadas no trabalho
de educação .ambtental
informal que o _ órgão
vem desenvolvendo.

principalmente durante
'1 Semana" do ,Meio-Am
biente (la. semana de ju
nho), junto à rede escolar
pública e privada, ví
sando alunes do pré, 1.9
e 2.9 graus-
A propósito, as enti

dades com assento no

COMDEMA torein ofi
ciadas e estão Indicando
seus representantes. O
Conselho passa a contar
com maís doís mem

bros, da Secretaria Mu-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO
SUL

D E C R E T O Ni} 1.845/89
Suplementa e anula dotação do Orçamento
vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, no uso das atribuições que lhe são

conferidas e com base na Lei Municipal' N9

1.233/88, de 08 de novembro de 1988;
DECRETA:
Art. 19 .:' Fica aberto um crédito suple

mentar no valor de NCz$ 91.500,00 (Noventa
e um mil e quinhentos cruzados novos) pa
la reforço dos programas e verbas abaixo

discriminados, constantes do Orçamento vi-

gente, a saber: '

0101 --- CAMARA DE VEREADORES
0101.01010012.001 _ Manutenção da Câmara de

Vereadores.
101.0Z _ 3.1.1.3 _ Obrigações Patronais .....

................. ; '

. NCz$ 1.000,00
0603 _ .DIVISA0 DE ESPORTES
0603.08462242.038 _ Manutenção da Divisão
de Esportes.
603.02, _ 3.1.1.3 _ Obrigações Patronais .....

............
'

.. ;.' ó... NCz$ 250,00

0101 _ DIVISA0 DE OBRAS
070L16915751.0U _ Desapropriações e Indeni

zações.
701.13 - 4.2.1.0 _ Aquisição .de Imóveis .....
. '
..

' "" '. . NCz$ 90.000,00
0802 _ DIVISA0 DE SERViÇOS PÚBLICOS
0802. 06301772.048 .::_ 'Manutenção dos serviços
com' a Segurança Pública·
802.02 - 3.1.1.3 - Obrigações Patronais .....
. . . '. .

. . . . . .
. .

. .
. .

. . . .
. .

. .
. . NCz$ 250,00

TOT A L NCz$ 91.500,00
Art. 2� - O recurso para abertura do pre

sente crédito suplementar, correrá por conta

do "Excesso de Arrecadação" verificado até

o mês anterior do corrente exercício.
Art. 39 _ Este Decreto entrará' em vigor

na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Jaraguá do Sul" 1 O de , março de 1989.

IVO KONELL
Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN
Secretário de Administração e Fínanças

SAVIQ MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

ADVOGADOS
:oi- Direito·' Civil -' Criminal _ Comercial

.. -

- Trabalhista ,;_ Esportivo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 91 - Sala 1
i Fone 72-0188 _ Jaraguá do Sul _ se,

ntcípal de Educação e

das escolas particulares.
E ainda dentro da área
ambiental, no final de
fevereiro técnica da CE
TESE, de São Paulo, a

serviço da Secretaria de
Serviços públicas da Pre
feitura de Joínville, es

tiveram em Jaraguá do
Sul que, em razão da
boa repercussão da a

tuação do COMDEMA

local - considerado pe·
la própria, FATMA como

um dos melhores do Es'

tado - veio coletar da
dos e informações para
incrementar a ação de

órgão similar do vizinho
município.

MAPEAMENTO
INTERROMPIDO
Informação do Secre-

tário de Planejamento,

"Nov'o Município, Nova Educação"
No período de 13 a 15

de março, realizou-se em

Florlanópolís, 'O Seminá
rio "Novo Município,
Nova Educação", com a

participação de Secretá
rios Municipais de Edu

cação dé todo o Esta
do. Dentre os assuntos
tratados figuraram: Sis�,
tema de ensina (federal,
estadual e municipal),
Conselho Estadual de E

ducação' _; ,atual situa

ção de competências e
. desempenho das Secre
tarias Municipais da E
ducação; O funciona
mento de uma SEME;

Educacional e Undime
e, ainda, levantamento
de uma proposta para a

Constituição. E·stadual.

Secretários da Educ;a
ção do Vale do ítapocn, .

participaram do Semi-
nário. De outra parte,
foi realízado na Escola
Albano Kanzler, o con

curso público para in

gresso e enquadramen
to de serventes e meren

deiras, onde éem pes
soas inscreveram-se, sen

do 34 para ,enquadra
mento e 66 para ingres
so.

engenheiro Osmar Gün
ther, dá conte de que,
lamentavelmente, a Se
cretaria de Ciência e

Tecnologia, das, Minas e

Energia do Estado, em

ofício, informou a, inter

rupção do trabalho de
mapeamento geológico
e geotécníco do solo ja
raguaense, que vinha
realizando. Alegou não
ter pessoal técnico dis

ponível pare fanto, no

.momento, para substituir
o geólogo qlie aqui vi
nha atuando, que se de
mitiu.

CURSOS 'NO SENAC

O Sense de Jaraguá
do Sul, abriu inscrições
pare os cursos de Rela

ções Humanas e Lideran

ça de Reuniões, com iní
cio previsto para os días

,

04 e 10 de abril. O cur-

1';0 de relações humanas
vai de 04 a 13- de abril,
no período noturno e o

custo é de NCz$ 11,00
por participante, .cujo
instrutor será o psicólo
go Dulcálio Veloso Car
doso.

II

II ASSOCiação :'Médica de Jaraguá do Sul
A Assoctação Médica de Jaraguá do SUl está de luto.
Faleceu domingo próximo passado o nosso querido amigo

Agostinho Bianchi.
A perda prematura, deste prenssíonet de alta qualificação,

um dos responsáveis pela implantação' do Serviço' de Atendimento
,

, 'Cardiológico em nossa cidade; consterná profundamenta toda. a elas..

'

se médica, onde o amigo Agostinho sempre foi' voz ativa' e" proítssío-
nal atuante.

.

Fica entre nós todo fruto de seu valioso trabaãho.
Já que não poderemos contar maís COm seus préstimos,

que DEUS o faça, da melhor maneira possível, como sempre tão bem
,

sabe fazer, por razões que multas vezes temos dificuldade em en-
tender.

.

A DIRETORIA

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. "VALDEMAR SCHWElTZER

Clínica de pequenos e grandes animais, cirúrgias, vacinações
.

raio x, internamentos, boutique.

IRua:� Joinville, n,? 1.118_ (em 'frente ao SUPermercado Breíthaupt]

,

';-���;;••":';"""";"';"'��M;F;c:�.�;e;;7;;2-;;3;,,_2;;6;;8"';_.�.Jaiiir_aiiiigíiiu.á_-_diiiiO_S_U.I"_'jíís;a_n_t_a_cilíia_tu_f_in;:a;;===_iiliii."

II

Agora temos também aoes sôríos..):
para impressoras, fitas, disquets, íormulärl

Rua Venâncio da Silva Porto 11.9
.',
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H�IAÇÃO CANARINHO Lm'A�'
Programe bem as suas viagens de 'férias e .

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco. -

Av. Mal. Deodoro, 98'1 _ Fone 72 ..1422

Escritório Contábil Garcia
.

CRC-SC sob n' 0075

Escritas flIcais e contábeis
- Imposto de Renda
- Registro de Micro-Empresa

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

Ortopedia' e 'raulßatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia infan
til e adulto. Membro titular da Soc. Brasílei
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.512 _ Fone 72.2218

Escreve
Paróquia Santa Ri,ta

o Leitor

"Meu caro amigo Vic

tor, saudações fraternas!
Considero sagrado dever

meu, enviar-Ihe estas
curtas . e despretenciosas
linhas, portadoras de
uma profunda gratidão
pelo seu gesto magnâ
nimo ao referir tópicos
biográficos de Papai, no

Correio do Povo n?
3.528, da primeira se

mana de março/89; pe
na, Eugênio! os velhi
nhos vão se despedindo,
aos poucos, para voltar
a Casa do Pai, enquan
to nos deixam um va

zio enorme, repassado de
saudades em torno de
uma história que qua
si ningu$m mais co

nhece e que, cOm esses

heróicos desbravadores.,
desce aos túmulos.
Salvam-se, sim, precio
sos tópicos; isto, gra
ças ao nosso CORREIO
DO POVO, graças às
obras de vulto histórico,
como sejam. }�s ..de· Frei
Aurélio S1:ulier e. .' de
Emílio Silva, sbma:das
a registros ttl��prtços,
igualmente de grande
valor, publicados por
outros órgãos de nossa

de' Cássia - Curitiba-PRo
I

Imprensa Catarinense:
dentre 'eles" quisera fa
zer menção ao Jornal
de Joinville e à Notícia,
já' dos primórdios' de nos

sa infância.
Há dias faleceu nosso

irmão Faustino; certa
mente o Correio do
Povo noticiará 'o aconte
cimento; acredito que o

Clemente Pradi ainda
seria dos que melhor
poderiam referir dados

biográficos dó Faustino;
sei que ele, aos 16 anos

de idade, começou a le
cionar na Barra do Cer
ro; sei também que
foi, por bem anos, pro
fessor no Jaraguá es

querdo, junto à entrada
da "Tifa dos Martins";
foi meu Padrinho de
Crisma.
Victor, ainda meus para
béns .pela feliz menção ao

trabalho do Padre Rau
lino BuzarelIo, deta
lhando minuciosam,ente
o Dicionário Básico La
tim-Português.
Extensivo à sua Família,
para você o abraço do
amigo de sempre. (ass.)
P. Alberto Piazera".

Não nos parece [us- písar nos calos dos Mi·
to acusar os empresa- nístros, mostrando por
ríos de omissão no caso "A" mais "B" que � qu�
dÃ liquidação do BRDE. o Govern9 está fazendo, ,

Muito menos justo é a- ou pretende fazer, vaí
tríbuír somente à "omís- prejudicar o Estado ou

são" dos empresários a algum segmento da so

extinção do Banco. De ciedade regíonar, Logo, se
plano, a liquidação não culpados hguve, são os

foi sumária, posto que deputados e senadores
há meses se falava disso, catarínenses, já que' o

inclusive com o -Gover- Governador esteve em

nador do Paraná deten- Brasília, tentando evitar
dendo a extinção, ao a liquidação. Outra omís
contrário dos colegas de são dos p'oliuCiOS barrt
SC e RS. ,Com o Banco ga'v�rd�s: enquanto P�
embananado com dividas réUlá e Rto Grande con
de mais de seisc,entos mí- seguíram adiar, por um

Ihões de cruzados nOr día ar liquidação, o que
vos, o que mais se RQde- lh� deu tempo de rea

r� esperar dele,
�

em ver 130 milhões de cru
termos de suste.çã.o; zados nOVOS pagos re
ao desenvolvimento centemeu� ao BRDE a

oa.tar.lnense? <=,Omo re- titulo de amortização de
cuperá-lo? O Banco ar dividas, SC não sabia de
judou em muito o prOr nada e lá se foram esses
gresso dos três Estados cruzados novos, tão neo

I
do Sul, m.as teve sUB é- cessâríos.

. poca. O endiVidiunento - - - - - - - -

deSordenado, sem perl"
pectivas de uma recu-. Porque a classe po
peração finànceira, nem Iítíca está tão desacre-
a longo prazo, é que ditada, minha senhora?
d_:terminaram a liquida- Exemplo: o governo de Os jornais noticia
çao. Brasilia teve, recente.

ram que entidades de
Sabe-se que ques- mente, maís uma "brí- proteção aos animais,

�ões, dessa natureza re- Ihante" idéia, para re-
como: Soco Amigos de

clamam soluções polítt- solver o problema do Petrópolis, Liga de De
ces e que só por essa mau estado de conserva-

tesa dos Animais e So
via, 'a politica, alguma: ção das estradas, Instí- ciedad'e Zoolófila Educa
coisa se pode mudar tuíu o tal auto-selo, que

Uva, t.das do Estado do
neste pais. Então é de a senhora deve comprar

Rio de Janeiro, natural
se estranhar que os que nos Correios, não sem

mente escoltadas de fo
aCUsam os empresários, antes preencher um

ra, desta vez pela So
tenham esquecido de ar- complicado tormulärío cíedade Mundial de Pro
rolar os principais res- que não vai servir para teção aos Animais, [Bos
ponsáveis, Os integrantes: nada. Ora bem. O selo ton - EEUU), ímpetra
de nossa representação' entraria em vígor a par-

ram Mandado de Segu
politica no Congresso tír de 1.i! de março. De- rança centra a Farra do
Naciona1. Provavelmen- poís adiaram a vígên- Boi, que um Juiz desa
te algum deles tenha fei- da para dfa 6 e depois visado concedeu. Jnutíl
to d'iscursos 'veementes, pro dia 15, com anúncio mente, porque vocês es

mas também se sabe, de que a Policia Federal tão vendo na TV que .a

que deputados e senado- iria agir com rigor na
farra' continua, agora SÓ

res partem do principio. fiscalização. Metemos a
farra mesmo, sem ofen

de qne, feito o discurso, a; familia no carro e nos
sas· ao fisico do boi. A

parte deles foi cumpri- mandamos pela 101 ru-
atriz Ladí Francisco pro

da. Nunca saem dos am- mo a Camboríú, passau-
'testou no programa do

plos e confortäveís ga-" do,'portanto por três F.aústão, da Globo. con

bí t d tra a farra. Minha c'arame es e Ia companhia' Jpostos da PF (Guarami-
das lindas secretárias. pfl ;rim, Barra Velba e lta. l,adi. nós aqui no sul

�=========_:=========,., também estamos MUI
,-- _. ---- TO PREOCUPADOS, cl

a interminável onda de
assassinatos na baixada
fluminense, com (i) trá
fico de entorpecentes nas

favelas de, sua bela Rio
de Janeiro.. Que tal se
você limpasse primeiro
a sua casa da grossl3, su
jeira, para SÓ depois cri�
ticar a sujeira na casa

dos outros. hein?'

Cobras & Lagarios

II

Escritório Contábil Barni
Oferecemos serviçoE, de
e assessorià especia I às
presas.
Rua Venâncio da Silva
Fone: 72 - 1492

contabilidade em geral
micro e pequenas em-

Porto, 365 " 19 andar

-----

(Ferdinand.. Plske)
[aí). Não SÓ ninguém
nos parou, -como, para
mal de nossos pecados,
constatamos que' nin
guém usava o tal selo.
Só nós.

.

Outro exemplo: O A
min

.

foi tido e havido
como um politico sério
e de opiniÕes firmes.
Quando recentemente os

edificios polítícos co

meçaram 'la apresentar
graves rachaduras, ele
ficou firme: "Não saío
do PDS, de jeito ne
nhum". E não saiu mes
mol. Porém agora faz
saber a quem interessar
possa que votará em

Brizola para Presidente
da República nas elei
ções de novembro. De
cisão tomada antes que
seu partido (o PDS) ter
nha decidido se vai Jan-

.
çar candidato próprio ou
se apoiará este ou a

quele de outro partido.
Dá pra acreditar nesses
homens?

SPéziiÍ�;-'Ciia. .

LIda.
SERRARI��;;SERVIÇOS DE TnATOR

Madeiras para c6rí: strução e: serviços, dé trator
com profiSSionais lalhimente especializados.
Rua JOão Januário Ayroso, 772 � Jaraguá Es
querdo - Fone 72-� \300 -:- .Jaraguá do �ul - SC.

�I"""'''''''--''''I� ''

Aqui, na Farra mor
riam bois. "No Rio mor

rem seres humanos, SIlli

bia? .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Wel recebe 58. o Prêmio Cacex 88 de Exportação

Para nós, seguro não é só garantia, de riscos

Seguro é

p'restação' de Serviços
Consulte··_ nlS,

S e gur o s A. .: ';, G a r c i a
Rua Barão do Rio Branco'168 �'F��:n-1788 - Jaraguá do Sul.

A Weg Motores rece

berá em Brasília, na

próxima quinta-feira, dia
6 de abril, o Prêmio Ca
cex 1988, ne categoria
Conquista de Mercado
Externo: A empresa é
a maior exportadora bra
sileira de motores elé
tricos, exporta para 54
países, em todos os con

tinentes, como Estados
Unidos, Canadá, Alema-'
nha, Austrália, Vene
zuela, .conquístando e

xigentes mercados como

TCE rejeita contas
deBarraVelha
o Tribunal de Contas

do Estado recomendou à

Câmara de Vereadores
de Barra Velha, a rejei
ção das contas do exer

cício de 1986. É que fo

ram 'constatadas, entre
outras írregularídades, a.

concessão da isenção de
tributos sem íundamen
to legal e pagamento de
tributos com valores me

nores que os devidos, a-'
lém de uma falta de con

trole no consumo de
combustiveis. Igualmen
te o TCE constatou des
pesas sem licitação ou

com justificativa de dis

pensa de amparo legal,
despesas com hospeda
gens de servidores da
União, Estado e pessoas
estranhas à admínístra
oêo municipal.
O Tribunal rejeitou,

também, as contas de
87 da prefeitura de Mas
saranduba, por írregu
larídades constatadas e

'deu parecer favorável a

aprovação, pela Câmara,
das contas da prefeitura
de Guaramirim .

,ADESIVOS?
Fone 72-2632, com

Amauri César.

a China (Formosa) e o

Japão, país que a partir
de março começou a

receber Os motores Weg.
Além de liderar o se

tOr há anos, a Weg é a

maior fabricante tatíno
americano, situada em

quinto lugar no ranking
mundial em produção de
motores elétricos índus
triais, a Weg Motores

exporta 12% do que pro
duz, atingindo no ano

passado a 290 mil uni

dades. O Grupo regis
trou o volume de US$
27,9 milhões em exporta
ções em 1988, inclusive
pescados, num total de
300 toneladas. Para este
ano estão previstos, em

exportações, US$ 41 mi
lhões.

• Imobiliária Engetee
I'

ii

CRECI-934-J - FONE 72·'0373
"

. R. Bxp, Antonio C. Ferreira, n? 68
ENGETEC
\J

o i á lo 10" 5
UM PRESENTE IGNORADO'

Certa esposa há muito vinha pedindo ao

marido um colar de pérolas. Era seu sonho desde

Jovem. Ele, amoroso e desejoso de satisfazê-
l�, depois de muitos anos de sacrifício, con

segue comprar o colar que deixaria Sua ,espo
sa maís bela, feliz e satisfeita. Ao chegar em

casa, sua esposa estava arrumando um quarto,
quando a chamou: - Querida, trouxe um pre

sentinho prä você! Mas ela, sem perceber a

importância do presente, disse: -:- Querido, es

tou' ocupadíssima agora arrumando umas coi

sas. Depois eu vejo seu presente. O marido
entristeceu-se profundamente, p,0Íl.S' que lutara

sacrificialmente para comprar aquilo que sua

amada sempre almejara, e agora com tanto

desdém ignora seu valioso presente, que con

tinha parte do seu coração, da sua vida.

Isto nos faz pensar no presente maís va

lioso que Deus nos ofereceu, seu Filho Jesus.

Ele é a "pérola de valer inestimável" pela qual
devemos "vender tudo o que possuímos e com

prá-la" (Mt 13:45,46). Nada deve nos. impedir
de receber a Jesus. Nada deve ser mais impor
tante do que servi-lo ou agradé-lo. Se Jesus é

um presente, não precisamos fazer sacrifícios,

penitências, rezas ou nos mutilar, ou ainda nos

auto-flagelar para recebermos o perdão e a

vida eterna, pois um presente não se compra,

se recebe com amor e "pela graça sois salvos,

por meio da fé (em Jesus), e isto não vem por

esforço próprio ou méritos pessoais, pois é um

presente de Deus" (Ef 2:8,9). Quantos estão

querendo comprar sua .salvação com boas o

bras e religiosidade. Mas J€SUS deve ser rece

bido: "Todos quantos o receberam (de coração,
não apenas na razão), deu-lhes o poder de se

rem feitos filhos de Deus, os quais não nasce

ram por vontade humana, mas de Deus" [Io
1:12), Nã0 ignore este Presente tão valioso,
que contém lindas surpresas para você.

(Elso C. Madke)
-----_.---------�---------------------

ESCRITÓRIO DESPACHANTE ALANIR
Rua Exp, Gumercindo da Silva, 257

Jaraguá do Sul - Fone: 72-151'5

I'

II

mom:o DO POVO pAlDNÁ 09

I'

VENDE: Casa mista c/ terreno de 2.900tn2, rua
25 de Julho, V. Nova. Casa mista (130m2 -

3 qtos), rua João Doubrawa n? 238. Casa mista
(160m2) rua Piçarras. Apartamento Cond, A
tenas (em construção na Marechal). Apto. EdU.
Míner, '100m2, c/. 2 quartos. Lotes: frente para
rua ],o,sé Emmendoerfer cl 450m2 e na rua
José Theodoro Ribeiro, Ilha da Figueira. Sítios
em Nereu Ramos, com 176.000m2. Área comer
cial na rua Joínville, com 3.470m2, cl casa em
alvenaria e uma casa de madeira. Terrenos de
700m2 px. Móveis Pradi e de 1360m2, rua Ber
nardo Dornbusch, com 63,60m2 de frente. Em
Blumenau, apartamento novo, 130m2, px.
�URB, preço NCz$ í 50,000,00
ALUGUEL: sala comercial rua Venâncio S. Porto
cl 420m2 e, casa ��IIalvenaria nova '(70m2 maís
garagem), px. Hl:)$�jt4t-1áraguá.

Defenda o seu patr.mônlo CQo,tr.a B�lstfQS, pre-
venindo-se. Estamos as suas ordensl

Extinbrás
ComérCio e recarga de extintores em geral

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

II

José Alberto Barbosa
- DEFESAS CIVEIS E CRIMINAIS -

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua Ja,ão Marcatt., n.? 13 - 2.9 andar
II

sala 204 - telefone: 72-1869

Jaraguá do Sul - SC

Chalé
IMO:Sll.IARIA E
REPRESENTAÇÖES VIDA.

I'

i

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

Apto. Central' - Ed. Caetano Chíodíni, 90m2,
valer NCz$ 18.500,00. Apto. Central - Ed- Hon
duras, 80m2, valer NCz$ 17.500,00. Excelente
cobertura Ed- Jaraguã, cl 392m2, valor NCz$
58.000,00. Casa cl 160m2, terreno 900m2, rua

Fco, Hruschka-Jguá Esquerdo, valor 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. Terreno
central, rua des Atiradores, Guaramirím, 2 fren
tes. Terreno cl ponto comercial, rua Victor
Rosemberg, px. Viaduto, cl 390m2, ótimo para
oficina. Terreno cem mato em Ríb- Gustavo
970.000m2, valor NCz$ 33.000,00. Galpão índus
trtal, rodovia Jaraguá-Corupã, 2.100m2. terreno
'l.500m2. Loja central na Marechal' cl telefone.

II

I'
I'
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GUMZ IRMÃOS S.A. IND. COM. "E
AGRICULTURA

CGC/MF N.� 84.430.636/0001-63
ASSEMBL�IA"GERAL ORDINÁRIA E

EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas da
GUMZ IRMÃOS S.Ä. IND. COM. E AGRI
CULTURA, psra a Assembléia Geral Ordinária
e Extraordínäria, 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 município de Jara
guá do Sul-SC, para deliberarem sobre a se

guínts,

InJorme Paroquial
PAROQUIA SÃO SEBASTlÄO

A FÉ E A SOLUÇÄO: A fé nos diz que, mesmo

na tribulação, Deus está presente, embora não o

síntamos, nem 9: vejamos � não o toquemos, E' como
é necessária essa fé para as horas, os dies e os anos
de esperat. "Ao amanhecer, Jesus se opresentou na

praia, mas os discípulos não reconheceram quem era.

Jesus perguntou: Rapazes, já pescastes alguma coi
sa?". Responderam: "Nada". Ele lhes disse: "Lançai
a rede à direita da barca e achareis". Lançaram-na
e não "podiam rnais arrastá-la, tal era a quantidade
de . peixes" (Jo 21,4-6). O grande segredo da vida

. é saber que de todas as águas turbulentes e de
todas as noites sombrias pode e deve surgir" Jesus.
O mal, a revolta, o ódio, o desânimo, .a desolação,
a frustração são próprios dos maus espíritos" Em
toda a provação que nos acontece há uma lição,
uma palavra de Deus.

MISSAS: Hoje, sábado, às 19h na Matriz, S· Ju

�asl Tadeu, S. Francisco e S. Luiz Gonzaga. Domingo
as 7,9 e 19h na Matriz; 8h em S. Judas, 55. Trindade,
N. Sra. do Rosário; 9h30-,s. Bstevão e· S. Cristovão.

. Lava_ •
__lIé.S_�":

Por distinção dada pe- ..
10 Vigário da - Paróquia
São Sebastião, o jQrna]
"Correio do Povo" in"
tregou-se às celebrações
litúrgicas da Semana
Santa e compareceu à ce-

-

rimônía do lava-pés na

Igreja Matri'z. O ato

religioso centralizou-se
nos meios de comunica
ção, pelo lema da Cam
panha" da Fraternidade
"Comunicação para a

Verdade e a Paz", que
durante a Quaresma bus
cou estabelecer maior
conscientização da impor
tância da comunicação
para a sociedade e a

sua responsabilidade ..
O lava-tvéSI da última

quinta-feira Santa r co

locou os profissionais da
comunicação Celso
Nagel e Flávio José
Brugnago -

no simbolis
mo do ato de humildade
de Cristo lavando os pés
de seus discípulos, com

o vigário Padre JOsé
.

Felipe Dalcégio cumprin
do o ritual junto com

representantes da famí
lia, político, operário,
religioso, jovem e leigos.
Todas as cerimônias da

Semana Santa foram a

companhadas por milha
res de. fiéis .

1,<? - Apreciação, discussão e aprovação do
Relatório da Diretoria e as Demonstrações . fi
nanceiras, relativas ao exercício social encerra
do em 31 de dezembro de 1988; 2.9 - Delibe
rar sobre a destinação do Lucro Líquido do e

xercício e a distribuição dos dividendos; 3.<? -

Eleição da Diretoria e fixação das respectivas
remunerações; 4.9 - Aprovar a correção da

expressão monetáría do Capital Social e aumen-

tá�lo de NCz$ 110 . 2�0,00 para NCz$ .

1.102.500,00 mediante a capitalização da Corre
ção

.

Monetéría do Capital Realizado e de outras
reservas legalmerite existentes; 5.<? - Altera
ção do Artjgo 5.9 do Es�tuto Social: 6.<? - Ou
tros assuntos de ínteresss da sociedade.

A V I S O
Achem-se a dísposição dos Senhores Acionistas,
na sede social da empresa, à Rua Gustavo Gumz
n.? !

488, no Bairro Rio Cerro li neste município
. de Jaraguä do Sul-SC, os documentos a que se

refere o Artigo 133 da Lei n.? 6.404 de 15.12.76,
relativos ao exercício social encerrado em 31
, r
(je dezembro de 1988.

Jaraguá do Sul (sq, 14 de março de 1989
EDELTRAUT BAUER GUMZ
Diretora Presidente
CPF n-? 066.510.959-53

Cllull
EVlllél·iea

CULTO: Neste 29 domin
go de páscoa, às 9h30, em
português. CURSO DE
INTEGRAÇÄO: E diri
gido, em ,especial, à

pessoas que desejam
participar da vida da
Comunidade Evangélica
Luterana e provêm de
outras igrejas ou confis
sões. Os que já são
membros e desejam parti
cipar também podem

inscrever-se. Inicia-se
neste domingo, dia 2,
às 10h30min. CONFIR
MANDOS: Neste 1<? e

02 de abril, será reali
zado um programa com

os confirmandos de 89,
a partir das 14h de hoje.
LEMA DE ABRIL: Seja
bendito o nome de Deus
de eternidade em eterni
dade, porque dele é a sa

bedoria e o poder. Atos
2.20.•

Confecções Sueli Lida
Posto de Vendas MareaHo

FABRICAÇÃO PROPRIA,ARTIGOS DE Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts,
bermudas e cordas;

Em frente à fábrica, - Amplo estacionamento.
PREÇOS DE CUSTO.A

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 e na

Rua Reínoldo Rau, 530 - Jaraguê do Sul - SC FISIOMED
Fisioterapia e Reablli 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
Bconômíca, Ipesc, Inamps e Acidente de Tmba-
Ih

.

.

o •

CORPO CÚNICO: Dra. Rita - Fisioterapêuta,
Dra. Joice - Físíoterapêuta, Dr. Francisco -

Médico Písiatra.
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen s/nC}, anexo ao

Hospital São José - Fone 12-1811 - Jaraguá do
Sul-SC.

-

FURGÖES CARGA SECA, ISOT�RMlCOS, FRIGORtFICOS
'../

E CARRETAS DE 1, 2 e 3 E:t�OS
.

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlen Fermi. 113 - Fone 72-1077 II
=

NÃO" PODE FAZER XIX. NA CALÇA!
O Grupo de Teatro da SAR apresenta a maís del'cíosa comédia do ano

"QUEM CASA QUER CASA"
.

Após o sucesso da temperada/88, o Grupo de Teatro da SCAR reapresenta a divertida comédia nos días
G, 7, 8 e 14, 15 de abril, às "zOh30min. no Anfiteatro a SCAR. ESTA VOE:E- NÃO P0DE PERDER.

ApOio Cultural:

":Moretti, 'Jordan & Cia. Utda.

Jarag�� do Sul/S.Ç. '- KV�?'t�;�[;: 'Deodoro, n.<? 158 -:-. Fones: 72-1777, 72-1995 e 72-2614
--------------------------------------------
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Questões ambientais discutidas na Câmara Municipal
r

I;) vereador Luiz Zon
ta (PDS), na Câmara, so-
licitou a Iímpeza das
valas, patrolamento e

macademízação nas ruas
do Loteamento Hane
mann, trecho entre o

Parque Ma1wee e Ribei
rão das Pedras, Tifas
Macuco Grande, Macuco
Pequeno, Vitória, Hoff
marin, Blank, Ribeirão
Grande da . Luz e Ribei
Tão Rodrigues. A Ce
lese, iluminação pública
na rua Bertha Weege,
entre a Tifa da Mosca e

Escola Jaraguá 99, junto
com 4 luminárias no

Lote.amento Hanemann,
De Balduino Raulíno
(PMDB), pedido) ao Exe
cutivo Municipal, para
que adquira um gabinete
odontológico iJ. Escola
Cristina Marcatto, para
atender os seus 550 alu
nos e a comunidade do
lugar.
De José Ramos de Car

valho (PFL), ao Conde
ma, que sejam tomadas
medidas punitivas aos

mfratores do meio-ambi
ente nos rios Itapocu e.

. Jaraguá e para a Fatma,
a realízaçã-, de monito
ramento nesta rios, pa
ra que sejam detectados
e 'tomadas provídêné ias
aos depredadores do
meio-ambiente. A ques
tão foi a discussão, face
a grande mortandade de
peixes aconte cída no ríe
Jaraguá, na última se

mana.
Da vereadora Marilze

Dornbusch (PMDB), ilu
minação pública nos íun
dos da lrua Henrique
Marquardt. De Marine
Lenzi (PMDB), pavimen
tação na rua Willy Bar
tel e instalação de lu
minárias entre as ruas

Ney Franco e Affonso.
BarteI, na rua Bernardo
Dornbusch. Heinz Raer
der, do PMDB, com a

baixo-assinado de cerca

de 400 acadêmicos, rei
vindicou da municipali
dade ci calcamento do
Dátio de estacionamento
da FERJ e a concessão de
subvenções,' pela Prefei-

tura, à Rede de Com
bate ao Câncer, Vieiren-'
se, Acaraí e Amizade.
O vereador Ramos, su

geriu uma campanha,
como apoio da indústria

e comércio, de orienta
ção, incentivo e esclare
cimento aos jovens de
16 a 18 anos, para que
façam seus títulos

.

de
eleitor até 6 de agosto,

o respeitomútuo é o caminho do entendimento e da busca de conquistas comuns.
� , � Vamos construír e preservar a nossa Jaraguá d.,? ��, maís humana e acolhedora.

'·"ri·ris'�I,IG'
•

iJo'
.

·SUl.
A Weg.tem orgúJbo

d.O
desempenho de seus colaboradores e do trabalho dagenteoi'deirade

Jaraguá do Sul. Por isso ajuda.llospitais, 'creches, entidädes filantrõpicas, colaborando para
que a cidademantenha suas tradiçõeS:

eM!e9,qmIJjor,Ulll WEGER... '

».:»;
.

. a;��\t���/:
;';;;"_';;;;;;;;;__;;;;;;;;;io_;;:;;;;;,:��J�==�;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;....;�;;;;;;;;;;;� ....._._
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ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras .. acidentes de transito •

inventários . cobranças e advocacia em geral.
.Rua Reinaldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2111.

fiLATELIA
Como sabemos, diver

sas modalidades de ma

teriais postais pedem e

devem' ser utilizadas nu

ma coleção d� selos. Um

ítem importante, e por
que não dizer muito cu

rioso, transcrevemos do
MENFI n.? 16 especial
mente para vocês:
Cartas Desinfectadas
Estas cartas, à.s vezes,

são chamadas "cartas de
CÓlera" .

Elas vêm de territórios
contaminados por uma

epidemia e são desinfec
tadas nas fronteíras pe
la Adminístração Postal.
Depois da desinfecção,
rec-ebem uma chancela
especial. Para permitir
a desinfecção no' inte
rior, o envelope recebe
uma incisão ou furos de
alfinete. A presença
destes documentos é in

dispensável numa cole

ção sobre Medicina,
Farmácia .

ou Um tema

postal.
As cartas desinfectadas
nos portos podem figu
rar numa coleção sobre
o transporte marítimo.
Reuniões
Aos interessados em

selos postais, moedas e

cédulas, informamos que
o Clube Filatélico e Nu
mismático de Jaraguä do

(CFNJS) promove reuni
ões semanais: todos os

sábados a partir das 15

Roberto .1oão Eissler

horas, em sua sede pro
visória à Av. Getúlio
Vargas, 145. É unia 0-

portunídade de conse

guir material para sua

coleção, além de trocar

idéias sobre esse magní
fico "hobby".
Encontro
No dia 16 de abril (um

domingo), em 1oinvllIe,"
realizar-se-á 10 primeiro
Encontro do corrente a

no.' O 89Ç Enco,ntro de
Filatelistas e Numisma
tas de Santa Catarina
terã como lacaIos sa

Iões. da "Liga de Socie
dades", à rua Jaguaruna
n.? 100 -

quase defron
te ao Corpo de Bom
beiros Voluntários .

de
Joinvills e, não muito
distaute da catedral
(centro da cidade).
A programação . será

a já tradicional dos En
contras: com início às
8 hs , da manhã: pelas
9 e meia será oferecido
aos presentes um café
com salgadinhos e às 12
e meia haverá um almo
ço de confraterniza
ção.
Esta é uma excelente

oportunidade para rea

lizar boas trocas, com

pras e vendas de selos
e moedas.

x x x x x x

"Sele novas amizades -

colecione selos"
x x x x x x
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Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

BRIIJAPAN Eletrônica
Consertos de aparelhos de SOM e TV

Autorizada da CCE

Orçamento Grátis

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

Jaraguã do Sul - SC

Ferro .Velho Marechal
DE ENGELMANN &. CIA. LTDA.

Comércio de veículos usados
Peças para veículos

Compramos automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 72-0814
Jaraguä do Sul - SC -

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

Conserto de fechaduras, venda de cadeados,
tampas de combustível, olho-mágíco, fechadu-
ras e ignição de automóveis.

.

Atendimento a domicílio a qualquer hora,
Av. Mal. Deodoro 325 (Fone 72-2461) e rua
José Emmendoérfer 862.

UM NOVO CONCEITÓ ACABA DE NASCER

Inaugura-se neste sábado, dia 19, a

KILUXO

Móveis e Decorações LIdo.
na rua João Píccoli 57, ao lado da Farmácia
Catarinense.

Fique com a melhor: na qualidade, no preço
e na garantia. Valorize ainda mais a Sua resi
dência.

VENHA NOS CONHECER.II

,._.,
,.. ';,...
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PÁGINA la

Jornalu local trouxe duas

notícias numa mesma edí

ção, que valem esta

coluna. A primeira:
"Não será surpresa se nos

próximos dias O presiden
te do PMDB e atual pre
feito convidar o empre
sano Eggon .João da
Silva para engrossar as

fileiras do partido, es-

pecialmente agora que
terá maís temp., pare
se dedicar à política,
depois de dirigir a Weg
por 27 anos, embora co

mo presidente do Con
selho de Admlnístração
não tenha se afastado de
todo das lides empre-

Política, Políticos, Folclore & Cia.
sariais". A outra: "0
Conselho de Admínís
tração compõe-se' de:

Eggon João da Silva, pre
sidente; Gerd Baumer,
vice presidente; e men

bras Werner Ricardo

Voigt, Geraldo Wer

ninghaus, Eu#.nio Jo
sé da Silva, Vícento -Da
mm, Décio da Silva,
Oswaldo Roberto Colin,
Paulo Konder Bornhau
sen, Antonio Carlos
Konder Reis e José Lif
chits",
Juntando as duas

INFORMATIVO ROTARIO

O Quatrl-Meia
Cinco

Dê mais vida ao Rotary: Viva·o intensamente

REUNIÕES NO cAFÉ DA MANHjÄ
O rotariano Turíaçu Azevedo, da empresa.
DAUS � Automação e Controle Ltda., esteve
recentemente em Florianópolis, a serviço, e

aproveitou para recuperar sua freqüência no

R'C. Florianópolis-Estreito. Ele pertence ao .

.

Rotary Club Brasília-Alvorada fundado a cer

ca de um ano, com 23 sócios, reunindo-se todas
as 4as.feiras no Hotel Nacional, no período
matinal, ou seja, das 7h45 às 8h45m., tendo
como presidente o Companheiro Albertino.
Segundo informa a ilustre visitantes as reuni
ões Ino período matutino é inédito no Brasil e,

.quem sabe, na América do Sul e funciona a

todo vapor. Para os companheiros que tenham
que -viajar à Capital da República poderão
tomar o seu café, assistindo a reunião rotäna
e depois partir para seus afazeres burocráti
cos e sociais.
TROFÉU DE MELHOR FREQü:ENCIA
O Governador do D-465 Luiz Roberto S. Fran
co ao assumir o cargo no ano rotário 1988/89,
em julho/88, instituiu um troféu, que deverá
ser entregue aos três (::") clubes com' melhor
freqüência no período de Julho de 1988 a

Março de 1989, a Conferência Distrital que se

realízarä no corrente mês (ABRIL), nos dias
21 a 23, em Rio do Sul - SC.
ASSEMBUEIA INTERNACIONAL DE ,1989
O Conselho Diretor de R. I. resolveu mudar o

local da Assembléia Internacional de 1989 de
Acapulco. México, para Phoenix, Ari
zona, EUA. A Assembléia será r e a I i
zada no Hotel THE pOINTE ou' SOUTH
MQUNTAIN, nos arredores de Phoenix, de
12 a 20 de abril do corrente ano.

(Da Comissão de Relações Públícas
Distrito 465, Ano 1988/89)

peças

do

do xadrez político-eco"
nómico, na opinião de

brederodes. SÓ falta con

vidar o Busana e o

futuro presidente Lula
como ingredientes para
preparar a mais indi

gesta feijoada da paró
quia e, ao final, sociali
zar a veterana empresa
jaraguaense.
xxxxxx'

Juarez furtado chefia a

rebelião lageana e exige
espaço na admínístração
estadual, região "que foi
desrespeitada pela se

gunda vez, mas daquela
vez, engolimos" e ame

aça fazer oposição' a

Pedro Ivo e Casildo]
Maldaner, sem deixar o

\part'ido. Em Cricíúma,
o descontentamento do
grupo comandado pelo
dep, fedo Eduardo Pinho
Moreira pode desaguar
em "medida de impacto".
O sx-pref. José Augusto
Hülse foi convidado pe
lo ex-governador de S.
Paulo, para ingressar no
PSDB. Em Joínvills Luiz

Henrique tenta apagar!
as chamas do impacto
qUe já aconteceu. Wit
tich Freitag, \ex-jprefeito
e o candidato Vieira,
derrotado por "Lula" já
ouvem o cântico da se

reia do PFL. E como a

coruja costuma títícar
muito em Jaraguä do
Sul, a dita cuja, como

não podia deixar de a

contecer, titicou e fo
mos maís uma vez sole
nemente esquecidos.
Depois de ganhar uma

.. eleição de estourar os

miolos de muito politi
Co sabido, a melhor em

todo o Estado, foi agra
ciado pelo esperto Pe
dro Ivo com um cargo
de duplo presidente, da
Codesc e da Bescor. a

primeira completamen
te esvaziada 'de qual
quer poder decisório na

administração e, a se

gunda ainda cOnvales"
cendo dos furos milio-

Oru.Cont."I Comercial"S/C Lida.
CORREIO DO POVO

V A R I G
Rua CeI. Procópio Gomes 290· Fone 72 - 0091

Jill'illUá do Sul - SC

nários do ex-dep. pee
medebísta Jair Girardi
e do pedecísta Flávio
Pinho de Oliveira, car

gos que são verdadei
ras túmulos para quem
tem aspirações políticas
maiores, sepulcros que
guardam os aspírantes
a espera de ressureição,
além de Pessimamente re

munerados. Esperava
ss um aproveitamento
melhor de um vitorioso
qUe tem vocação para
ocupar Cl maís importante
das; *cTellariils do
Estado, mas que se deu
"status" de secretaria
a um órgão já condena
do ao desaparecimento.
Mas sempre existe uma

esperança, Já se fala
que o governador vai

rever o seu colegiado
e pretende .incluir Jara
guá numa pasta, pare
Se penitenciar do imper
doável hábito de não
reconhecer méritos

correlegionários.
x x x x x x

A Assembléia Estadual
;

Constituinte continua
recebendo sugestões pa
ra a Constituição Esta

dual. Como o mandato
de vereador durante
muitos anos foi cargo
de honra, sem remune

ração e, como nos anos

de 1967 a 1969 foi exer
cído gratuitamente, 35
ex-vereadores daquela
época, da região de

Laguna, encaminharam

proposta aos constituin
tes reivindicando uma

espécie de pensão "por
terem prestado serviços
relevantes aos seus mu-

de

nlciptos", chegando o

ex-vereador Angelo Ma
chado de Souza a fazer
o pedido a Aloísio n-:
azza e, para reforçä-lo
lembrou que o Estatuto
dos Funcionários Públi
cos Civis de SC já be
neficia amplamente os

ex-prefeitos e atuais
pelo artigo 90, § 6 I

considerando cargo em

comissão o
.

exercício
pelo funcionário público
no cumprimento de
mandato �!etivo, que
exige o afastamento.
Como em· condição as

semelhada, atuaram gra
tuitamente, acham justa
uma remuneração.
Notícias da região dão
conta de que os verea

dores estão sensíveis à

manifestação dos ex-co

legas lagunenses e já
pensam em encaminhar
solidariedade ao dep.
Piazza, assim como, o

de fazer constar na

próxima LEI ORGÂNI
CA DOS MUNIC!PIOS,
disposição que assegura
aos ex-vereadores de
seus municípios em re

conhecimento pelos
"serviços relevantss pres
tados" compensando o

que deixaram de rece

ber. E a idéia ganha
corpo pelo fato dos
atuais legisladores se be
neficiarem da ,medida,
daqui a 4' anos. Mesmo
faturando bem na atua
lidade.
Estas as notícias que
caminham para um fi
nal feliz!
Mas cuidado! Antes' o

lhe para a data desta
edição.
Auf Wiederseh'n

Fritz von Jaraguä - 04/89.

'*' 72-3953

EIIEIIIIIIER "EieltlS/,
I

'Jaraguâ do Sul
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Jóias, relógios, alíenças e

presentes finos é com a nova

LANZNASTE,R
Marechal Deodoro, 391 - Jaraguä do Sul.

:fi HORA DE BRILHAR

Lanznaster

Pedras Trevo
PEDRAS PARA PISO, PISCINh
E REVESTIMENTO EM Gl;RAL.

As melhores pedras naturais para sua casa.

Pedras p/písos, píscínas, paredes e

revestimento em geral.
Rua OUokar Doerffel, 1.957 - Trevo BR-101

Fone 22-8956 - Joinville.

SUBA NA HONDA

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. CO
MÉRCIO DE MOTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTfi
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
.Rua Adélía Fischer, 239 (Rodovia BR-280)

Fone 72-2999
_ Jaraguá do Sul � SC.
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"A História de nossa leBte aão pode Dear só na saudade".
O Passado só é ímportante se o' seu teinpo foi àem empregado.,

\

CONFIRA A HIST(lRIA .... Barão de Impocu
,..,. ..--'---

HÃ 70 ANOS Desportos. No sepultamento fa-
,_:_ Em 1919, durante a íntendên- lavam o dr. Murillo Barreto de Aze-

cia de Henrique Piazera, realizaram- vedo, em nome da. seus colegas, de
se importantes obras. No período de serviço, a União Democrática Nací-
28.09.1906 a 21.12,.1906 o dr. Abdon onal, dos amigos e em seu nome

Baptista assumia o Governo do Esta� particular, e Eugênio Victor Schmöc-
do na qualidade de vice. Pelo bOm kel. em seu nÓIDe, da Sociedade Des-
relacionamento com as demais autorí- portiva D. PedrolI e em nome da
dades e gozando dos privilégios como Liga Jaraguaense de Desportos.
senador, que anos antes, hospedara - Publicava-se a ata da Cá-
em 19Q6 o Presidente da República, mara de 9 de dezembro/58. Pelas 7hs.
dr. Afonso Pena, por ocasião da ínau- da manhã reuniam-se os vereadores
guração' do trecho da ferrovia São João Lúcio da Costa, Fidelis Wolf,
Francísco-Joinville, seu .sócío Oscar Francisco Modrock, João José
Schneider, da firma Oscar Schneider Bertolí. Murillo Barreto de Azeve-
& Cta.. que se compunha do, Mario Nícolíní, José Pasqualíní
do próprio, de Domingos R. da Nova e Erich Batista. Na ocasião, na or-

Jr.' e solidários o Senador Baptista, dem do dia estava o projeto Ii'? 18,
Eduardo Horn e o Banco do Commér- que revoga o pagamento dos subsí-
cio de Porto Alegre, no encaminha- díos aos vereadores. Fidelis Wolf
mento das atividades admínístra- requer à presidência a suspensão
tivas e políticas, conseguia, em da votação, por se acharem ausen-

1912 uma ponte metálica, contratan- tes a maioria dos autoreg do projeto.
do com OS diretores da Colônia Ja- Faltavam os vereadores Augusto Syl-
raguá a construção da ponte que le- vio Prodoehl, Derval Marcatto e

vou o nome do senador, ligando as Raimundo Emmendoerfer. As 8::)'Ohs
duas margens do rio Itapocu, que re- da manhã, realizavam nova reunião
sistiu durante 62 anos, servindo, ao na Sala de Sessões.
desenvolvimento da região e de Iíga- HÃ 20 ANOS
'ção no sentido norte-SUl do estado. -- Em 1969, João: Lúcio da Cos-
Sua inauguração deu-se em março de ta. presidente do Sindicato Rural de
1913, com a participação de Oscar Jaraguä do Sul, transcorrido 15 dias
Schneider, Proc, Gomes, Abdon Baptis- da realização das eleições, sem ter
ta e o dr. Lobo. havido recursos quanto ao resultado

HA 40 ANOS do referido pleito, considerava elei-
- Em 1949, um problema de tos: DIRETORIA - Gerrriano Hents-

controvérsia- girava entre Ö ieXiecu- chel, Rudi Gíes€, Gerhardt Sshünke:
tive e o' legíslatívo jeraguaense, Ii- CONSELHO FISCAL � Alídío Floria-
gado ao projeto orçamentário a ser ni, Udo Millnitz, Ewaldo Erschmger:
encaminhado à Câmara Municipal. 'DELEGADOS REPRESENTANTES;-
Era o projeto que se tornou na Lei Juliano Mengarda, Christíano Alber-
n'? 31, que o prefeito Walderaar Grub- to Raboch, Mércío Ittner: SUPLEN-
bo deixava de sancionar e que, por 'TES - Renato Tíssi, Bertholdo Bau-
isso, de acordo com o disposto no mann. Conrado· Gascho, Willy
§ 29 do art. 66, da Lei Orgânica dos Günther, Faustino Pradi e Luiz Pa-
Municípios do Estado de Santa Cata- vanello A posse era marcada para
rína, por persistir a Câmara na sua 18 de março de 1969.
aprovação, 'era promulgada pelo HÃ 10 ANOS
Presidente da Câmara, dr. Luiz de - Em 1979, o Brasil trocava de
Souza. Tratava-se do desdobra- Presidente. "A Vossa Excelência,
menta do orçamento da Receita e,! senhor presidente, eu,pediria Ileen
Despesa pare cada distrito, fixando ça para, numa síntese que recebe
entre o mínimo de 10 e máximo de .rnos deis nossos antepassados mas
20% da receita total pelos distritos, que, acredito, bem exprime a con-
a ser recolhido mensalmente à con- fiança e a esperança da Nação bra-
tadoria, para as despesas da adminis- sileíra.: dizer: Deus guarde Vossa
tração geral do município, não po- , Excelência". Com esta única e sim-
dendo nenhuma despesa de um dís- I ples frase o presidente do Senado
tri to ser paga por outro ou pela Federal, Luís Viana Filho (Arena
adminístração geral, sem prévia lei 'nA), saudava o novo presidente da
que a autorize. Estava formado um República, general João Baptista de
rolo que daria multo pano pra man- Oliveira Figueiredo, que acabava de
ga. tomar posse, juntamente com o vi-

-- Pela resolução n? 5 de 10.03.- ce-presidente, Aurehann Chaves,
49, o dr. Luiz de Souza, Presidente durante cerímônía realizada no

da Câmara promulgava à· mesma, Congresso Nacional, e que durou
pela votação de seus pares, criando apenas 20 minutos.
o quadro da Secretaria da Câmara - Falava-se da dívida externa.
Municipàl,' referência 1, cpm 6 mil I I�e US$ 95 :l�Hhões em 1978, pode-
cruzados anuais rie permaneoer em US$ 43 bilhões

H� ,30 ANOS em 1985 CI}!; ,;se prevalecerem situa-
- Em 1959, falecia em Coru- ções divei-saf nos próximos anos 7

pá, no dia 13 de março, Antonio Sme- anos ( e houve ), chegará aos US$
ha, auxiliar de fiscalização do esta- 72 bilhões. Calculava-se: numa situa-
do, gemo de Francisco Mees e ç,ão intermedíertia, a dívida externa
árbitro da Liga Jaraguaense de: em 1985 será de US$ 46 bilhões, Será?
.. l.. �---------- ' .Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vivência: HospUatar
XIII - ,O (IM) PACIENTE DO 813

nicas para manhã de 2a.

feira, dia 14.11.88.
É quando também entra

o meu amigo de tantos

anos, o Ildefonso, com

quem bato o maior papo
da paróquia.
O jantar é servido às

18 horas, que enfrento

com disposição. Às 19

hs , chegam os pais da

Rosa, a que já me reíe

ri anteriormente e pelas
19h45min. se juntam a

mamãe, o Foringa, a

Marta,' a Edil, o Nica e

o Edson.
Às 21h.40min. a enfer-

o Barão de Jtapocu
Yvonno Alice telefona
de laraguá, 14h45m. pa
ra saber notícias.
Às 15h15min. apresen
ta-se o dr. Leitão e 'com

ele acerto a colangeogra
fia no Hospital de Clí-

•� ..

'

.' .

IITERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis

-

LIda.
R. João Píccoli, 104 - fone 12-2111. - Jaraguá do Sul

_ CREeI 6.t3-J.
.

- IMÓVEIS A VENDA

1 casa em alvenaria, 140m2, próx. a ETSUL.
1 casa em alvenaria, 350m2, terreno 1.200m2,

rua
.

Curt Vasel :)'50.
1 casa em alvenaria, 2501112, rua Campo
Alegre

1 casa mista, 140m2, Jardim Sião Luiz
1 terreno, 450m2, na Ilha da Figueira.

OPPU'SVíDEO
o

CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS DA SEMANA

LADRÄO POR EXCELÊNCIA (comédia)
A.MALDIÇÄO DOS MORTOS VIVOS [ter-]
PATERNIDADE (comédia)
DISTRITO DE RUTHERFORD (pol.)
SEM LEI E SEM ALMA (western) .

ANTES so DO QUE MAL ACOMPANHA
DO (comédia)
MAC-QUADE, O LOBO SOLITÁRIO (av.)
JOGUE A MAMÄE DO TREM [com.]
VESTIBA PARA 'MATAR (suspense)
TILT (comédia)

,

O REI DOS CIGANOS [drama]
CONTOS EROTICOS (erótico)

.

OPPU'S Vl!?Ed
pIRATARIA

VIDEOMANIA SEM

lIJiIf FOTO .

It •."1"'_.......•...1'1..:"H. A�oMal. Deodoro, 252

plRt-I:.I"t1.
.

...

Fone 72.()261

."-,'-,

meir'a entra e toma a

pressão, o pulso e a tem
peratura. Aos poucos os

visitantes vão se despe
dindo e acabamos .eu e

a mulher sozinhos no a

partamento.
A Globo, depois de mos

trar a história de Jack,
o Estripador pelo Glo

bo. Repórter, às 23 hs,
inicia um filme que, em

tudo, tem. o mesmo en

redo do qus apresentou
momentos antes. De no

tícias, nada! Isto me ir

rita e pergunto, �ra mu

lher como pode ocorrer
essa programação' em

plena Curítíba.
-�

Haja
saco! Prefiro saber das
últimas, logo pela ma

nhã. Vou dormir.
Boa noite!
E madrugada alta. Gri
tos aflitos de uma cri

ança me acordam no si
lêncio da no�te: Tia ...
tiiaa ... Tiüaaal
Como pode uma crian
ça chamar pela tia se o

primeiro impulso é cha
mar pela mãe? Em se

guida novamente o si
lêncio. Fico' pensando
porque chamou pela
tia. N.ão teria maís mãe,

, a coitadinha?
Mais tarde ouço nova

mente o chamado angus
tiante da criança:
Tia ... ! Tiiaa! Tioiiaaa ... !

A Brunhilde, agora, tam
bém ouve os gritos, Di

go pra ela que devem
vir lá de baixo e que' já
ouvira antes. Ela me
diz que não. A criança.
está no me smo andar.' É
a que foi operada hoje
do coração. Reflito so

bre nossa situação, eu,
um homem vivido se

queíxando de algumes
dores e a criança cOm tt

ma vida toda pela fren
te, já COm problemas no

delicad� músculo, ó.rgao
central da circulação
sanguínia.

Velho U Você está
com muita sortel
Isto me t.Tanquiliza· de
certa forma:" mas não
consigo naais dormir. Logo
maís vali romper um no-

;-

vo día, '.

Tempos depois, me vísí-

tia Padre Hiláric Busa
rello, Conto a ele o e

pisódio que me impres
sionou profundamente e

ele me responde: - liA

palavra tia tem um Sig
nificado muito mais am

plo do que V. possa i

maginar!"
Eu acredito nas suas pa
lavras. Mas fica a (in
terrogação.

Segunda feira à tarde o

dr. Brenner traz o resul
tado do exame da ma

nhã. Não receita remé
dios � me libera para

. VIaJar.
.

Antes Os médi
cos assístentes tiram o

dreno, fazem o curativo

e o enfermeiro Darci'

prepara uma "garrafi
nha" para a viagem e

enfaixa o corpo para o

retorno, o que acontece

às 18 horas.
A bordo de um Santana
volto em companhia do
Iríneu. da Rcsane, dos

netos Andreas e Vivian
e da mulher.
Na manhã! de 15 de no

vembro subo o morro

para o curativo com o

dr. Biron. Manifesto
vontade de votar. Ele
concorda, desde que .me

interne no começo da

tarde, que é quando de
ve ser retirada a SOll"

da.
Levam-me pro Centro
Educacional Evangélico,
onde cumpro o dever cí

vico, pela primeira' vez

dispensado' de entrar na

fila, pelo estado físico

precário. Até a Brunhil
de me acompanha até

a cabine de votação pa-
ra segurar a "garrafí-

.

nha".
À noitinha daquele dia
é retirada a sonda e, na

manhã seguinte o dr .

Biron se surpreende com
'O meu estado que, a per
sistir até o dia seguinte,
me libera.
Na tarde de 16, após o

descanso, a porta do 121
se abre e aparece um
rosto que eu não co-

• "" ....__ IIii�t..�···i�·,.;.-iiír·,".·"._., ..
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nheço. Penso que é um

enfermeiro, mas a
.

rou

pa não induz a isso. Ele
se apresenta e diz que
me conhece. E maís: co

labora no i/Correio do
Povo", com a coluna

Diálogo's. Concluo que
se trata do Pastor Elso
C. Madke, da Igreja Ba
tista. Convido-o a sen

tar' e iniciamos uma Ion

.ga palestra. Ao final,

pede para fazer uma pre
ce e juntos, de pé, pro
ferimos palavras a Deus

e Nosso Senhor, pelo
meu restabelecimento.
Na manhã de 17 recebo
alta definitiva, com a

recomendação de voltar
a fazer uma outra tomo

grafia, dentro de 30 días.
Eis chegado o dia

20.12.88, quatro dias p/
o Natal. Volto para a

Rua Pe. Ildefonso, no

Baté�, em Curitiba. Ma
nhã fresca, quase Iria .

Ponho a túnica para os

exames e o dr. Benite
repete o ex-rrne nue levo
à tarde nara o d ". Bren
ner, n� IPE. Ele exa

in.na as chapas e lê o

relatório e vejo no SeU

rosto um "que" de Sér

tísfação , Quando dobra
o papel ele me olha, E:

como quem repe;« o ob
vio ululante, diz que te

nho boa aparência, mas

. faz uma prudente ressal
va: "Por via das dúví
das, vamos fazer maís
uma tomografía daqví há
três meses, aí pelo meio
do mês de abril/89".
Constata para o (im) pa
Ciente e alegria geral
da família que houve u

ma regressão de 90% no

órgão em observação, o

que é festejado por to

dos, inclusive o médi
co.

Está chegando o dia UD"
da batalha decisiva,
um' julgamento qUe en

frento com otimismo. Es
pero qus Be me absol
va. Amén!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ralf Mahnke é o no

vo presídenta da Liga
Jaraguaense de Futebol.
Ele derrotou a chapa
encabeçada por Walde
mar Vieira, por 9 vo

tos contra 3, durante a

assembléia realizada

segunda-feira à noite, dia
27, dirigida pelo inter
ventar Raul ROdrigues.
Compareceram e vota
ram o Botaíogo, Améri
ca, Grêmio Caríbaldí,
Rio da Luz I, Ponte Pre
ta, João 'Pessoa, Paraná,
Armalwee. Francisco de
Paulo, Juventus. Alian
ça, Baependí, Amizade,

Alvorada e Cruz
Malta.
Houve, a princípio, a

análise dos balancetes,
aprovados unanimente e

a exposição dos planos
pelos candídatos à pre
sidência, para 0 próxi
mo triênio. Na votação,
que se processou duas
vezes, houve 11 votos à
chapa 2 (Ralf Mahnke)
e 3 votos à chapa 1

(Waldemar Vieira), a

lém de um voto em bran
co. A chapa vencedora
é integrada por 'Ralf
Mahnke .e Tibério Stuí.
como presidente e vice

AIBO de Jaraguá em' 4: na JEC·A
A AABB de Jaraguá do

Sul obteve a quarta co

locação, no geral, na

XX Jornada Esportiva
Catarinense de AABBs

(JECA), realizada de
22 a 25 de março, em
Rio do Sul, repetindo a

colocação do ano ante

rior. quando a competi
ção foi aqui realizada.
Cerca de 50 AABBs' par
ticiparam e somente
Blumenau. Florianôpolis
e Joinvi1le suplantaram
a AABB de Jaraguá do
Sul,

.

que reúne funcioná
rios da agência local e

das agências 4e Guara-

mirim e Corupá.

A delegação foi de
170 pessoas. As dispu
tas foram nas modalidades
de futebol suíço, futebol
de salão, tênis de mesa.

truco, xadrez, general,
dominó,

.

natação e rús-
. tíca. Jaraguá foi .cam-

peã no futebol suíço, vi
ce no xadrez' e terceiro
no truco e ríomínó, A
natação, no geral, foi
a sexta colocada,' com

sete medalhas, sendo
duas de ouro e cinco de

prata,

S:chroeder abre a bocha e futebol
A Comissão Municipal

d.e Esportes de Shroeder
inicia neste final-de-se
mana, os Cempeonatos
Municipais de Bocha e

de Futebol, comemora

tivos aos 25 anos de
emancipação' político
admímstratíva de' Sehre
eder

.. ' O Municipal de
Bocha" em turno umco,

te� a primeira rodada

m9zrfflq.à .. pa�a este sába
do, 1<? de abril. nas

canchas de Gregório
Tietz, com as partidas
entre: Limoeiros x Os

Agricultores, Lojas Ma,i
ane x Grêmio Tomasellí
B, Duas Mamas x Rio
Camarada, Coremaco x

Grêmio Tomaselli Azul e
Os Cometas x Bandei
rantes, folgando a Kohl
bech.

de e, no conselho fiscal
efetivos e suplentes
H.ercílio Mendonça da
Rosa, Arno Deretti, Ri
vadávía Rassele, Edson
Bóries. Dehon Júlio Pans
tein e Nélson Guse.
LIGA MODELO
0\ novo presidente da

IBS de Futebol
Suíço

Sulbrasileiro Oretzke de Vôo livre. aU.ora�- em abrU
, '.'

.

A Brelzke Indústria e

Comércio de Produtos
AHmentares e o Jaraguá'
Clube de Vôo Livre,
com o apoio da Asses-
soria de Cultura, Es-

porte e Turismo, irão
realizar nos dias 15,16
e 17 de' abril, em Jara

guá do Sul, o Campeo
nato Sulbrasileiro Bretz
ke de Vôo Livre, em co-

memoração ao j'I,lbileu,'
de prata' da emprensa·
O evento contará com

pilotos do Rio de Janei
ro, São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, nas moda
lidades de cross-country
(maior distância percor
rida),

.

permanência e

pouso e pilao-goal (so
brevoar áreas pré-deter
minadas), isto depen
dendo das' condições
l:i1etereológicas do dia ..

A área dé !'P'p�:9 r.se�á
na Ilha da Figueira, pro-

xima da antena da Rá
dio Jaraguá, Os pilotos
ficarão alojados no Sesi
e no Agropecuário. Á

.

premiação, constará de
medalhas até o' décimo
colocado e do primeiro
ao sexto colocados, a

inda, prêmios em dinhei
ro, nos valoTes de NCz$
200,00, NCz$ 120,00,
NCz$ 80,00; NCz$ 40,00,
NCz$ 20,00 e NCz$ .. '

10,00, respectivamente.

PAaINA IS

LJF, Ralf Mahnke, de- Estado, no próximo ano.
clarou que durante os

três anos de mandato
deseja elevar a entidade
à condição de "liga mo
delo" no Estado, dedi
cando especial atenção
ao futebol amador e

profíssíonal, além do
quadro de árbitros. Ele
quer manter uma sele
ção permanente para pro
mover diversos even

tos, que possivelmente
poderá .servír de base
para a equípe jaragua
ense à 2a. Divisão do

, Mahnke pediu cerca de
um mês para se estrutu
rar e adiantou para os

próximos días a escolha
do novo diretor de ábi tros
e realização' do arbitral pl
os clubes da la. Divisão.
O novo dirigente da

Liga comprometeu-se
que os processos' enca
minhados à Junta Disci
plinar Desportiva não
irão se acumular além'
de dez dias, "no máxí
mo",

Após a terceira roda-
da.: realizada no dia

25, a classificação das
equipes melhores colo
cadas no Troféu RBS de
Fu�ebol Suíço, é esta:

Grupo A -:- Sup. Lenzí 6

pontes, Crismar e Mec.
Dils6n 4; Grupo B

CS�1 7 pontos, Of. Tibé
rio<ß e Chur.· Çapílé 5

pontos Grupo C - ARG
9 e Jeraguá Fabril 6 pon
tos;

, �r�J;»O D -' Poli
solda . 6, Vila Fófa e

Papp; Sport 5 pontos;
Gru�ö E: -

,
Kohlbach

e Bonsucesso 6 e Doces

Schíçchet 4 pontos: Gru
po F: - Kitoke 9 e AFE'C
6 pontos; Grupo G
Urbanítos 8 e Usímec 7
pontos; Grupo H

Wag�er Transp., Bretz
ke e Pinheiros 5 e Cae
sar's Club 4 pontes. Es
mael, do Bonsucesso,
com 5 gols, é o artilhei
ro.
Neste dia 1<? vão Iozar

Sup. Lenzt x Mec. Dílson,
Auí. Lenzt x Metrisa,
Pínguela x Weg Moto
res, Pinheiros x Bretzke.
Papp Sport x Polísolda,
J. Fabril x ARG, Chur,
Canilé x Zeoelin e Pa
lestra x Arte Laje. Ne
domínzo: AFEC x Inst.

O certame de íute- Bertoldi. CSM x Of. Ti-
bol de campo conta com bérío, Kohlbach x Pon-
cinco equipes e .abre. 'c--'�l:lCeSS0. Urbanítos .x Ko-

.

neste domingo, dia 02, Nirh. AARB x Sermen..

entre Grêmio 'I'omaselli Polícia Civil x Marisol.
x Fluminense e Comer- f'rtpsar'!" Club x Artre-
cial x Aliança, folgando' rinQ e Trapalhões x
e Olímpico. Crismar.

FCF define e,tapas do bicicross/89
A Federação Catari-

nense de Ciclismo, após
a reumao com dirigen
tes de clubes, em Jara
guá do Sul, definiu as

sedes das oito etapas do
Campeonato Estadual de
Bicicross. Álvaro Henri
que Maia é o vice-pre
sidente. O campeonato
reunirá equipes de Flo
räanópolís, Jaraguá do
Sul, Blumenau, ltajaí,
Brusque. 1'imbó,' Rio do
Sul, Joaçaba, Chapecó
e Lages, além de outras
que estão demonstrando
interesse em participar.

Quinze
•

equipes
I

Quinze equipes parti-
ciparão efetivamente
do 1<? Interbairras de Fu
tebol de Salão, da Diví
SIão Municipal de Espor
tes/Liga Jaraguaense de
Futebol de Salão. Na
Chave A estão Nova
Brasília, Região S1,1I,
Santa Luzia, Vila Nova,
São Luiz: Vila Lenzí e

Região Oeste; na Chave
,B - Jorge Czerníewicz,
Região Norte, Vila La
lau, João Pessoa, Nereu
Ramos, Rio Molha, Bar-

Sesi: Torneio
O Torneio de Pesca

de Caniço, organizado
pela Seção de Esporte e

Lazer do Centro de A
tividades do Sesi de Ja
raguá do Sul, teve co

rno campeã, no masculi
no, a Metalúrgica Lom
bardi, Arte Laje em se-

gundo e Menegotti em

terceiro, enquanto que
no feminino a João Wi
est foi a campeã, y;i,<;:�
l'aeschner e a Mom1qrt
eI? ter.c�iro lugar. }�i.vldualmente, no fertilnl·
no, Eliani Furlaii'ettó
(Taeschner), Dorinéia

. O calendário do bi-
cícross catarinense para
esta temporada terá es

tas datas: 8 de abril em
Brusque. 13 de maio em

Jaraguá do Sul, 3 de
junho em Florianópolis,
24 de junho' em Timbó,
5 de agosto em Brusque
(prova extra), 26 de
de agosto em Rio do Sul,
16 de setembro em Joa
çaba, 17 de setembro
'em Chapecö, 7 de outu
bro em Jaraguã do Sul,
25 de novembro, festa

. de premiação em floria
nópolís,

no Interbairros
ra do Ri!O Cerro e Jara
guá EsqtJ:efdo.
A .rodada inaugural,

provevelmenn, no dia
08, envolverá Nova Bra
sília x Região Sul, San
'ta Luzia x Vila Nova e.

São Luiz x Vila Lenzi.
Na segunda rodada jo
garão Jorge Czerniewícz
x Região Norte, Vila La
lau x João Pessoa, Nereu
Rarnos x Rio MOlha e
Barra do Rio Cerro x

Jaraguá Esquerdo.

de Pe,sca
Silveira e Dilma Piazza
(Met. João Wiest), Ma
ria Martq_ Pereira (Mom
fort) e Rosane de Camar�
go (Moretti, Jordan) fo
ram as primeiras coloca
das·

No masculino indivi
dual, os cinco prim�iros
foram: AdoJar Gumz
(Menegotti), Ivo Vasel
,(Lo,mbardi), NOrberto
'(Arte Laje Jaraguá), AI
çindo Eoeder (Met. Lom
bardi) e Adolfo Schäl
�emberg- (Mell. João
Wiest).Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



as anotações de ·Flávi.Jlos6 Cllel. díi lixi vaf {sê' aoi'fiada parã loyas reliie!"
.-. o empresérío Eggon João da Silva eselare

ce nota desta ' coluna sobre a vinda de Guilherme
Afif Domingos a Jaraguä, no dia 15. Confirma que,
não recebeu comunicação alguma da visita, consíde- ,

rada Afif, um .bom nome, mas reitera que não tem
nenhum compromisso. com ele ou com, qualquer ou
tro: candidato à Presidência da:República. Fica o

esclarecimento, a pedido' do próprio.
O �ornalista e economista Alberto Tamer,

não poupou chumbo grosso em Sarney: "Foi o pior
governo da historia do Brasil, desde Cabral. :E um

governo que não quero para meu Pais. Acredito no

Brasil e não no governo brasileiro". Outra: "Com Ia
morte de Tancredo, o Pais teve a desventura de cair
nas mãos do Sarney e do Ulysses. E os resultados es

Ião hoje aí, terrívets".

.;-- Ainda de Temer: "O Plano Verão concen

trou-se apenas no congelamento e na taxa de juros,
nada maís, Vai haver aquecimento da demanda, o

consumo não vai cair e a inflação vai voltar. Deve,
fechar o ano com 400%". "Politicamente o Plano
deu certo para o GOverno, economicamente não".
"O realinhamento salarial será trimestral, senão
mensal. Tudo levar a crer neste sentido".

. • Um ato público marcou ontem, sexta-feita,
o lançamento do comitê regional pró-candidatura de
Lula à Presidência da República, em Jarag.uá do Sul.
Foi na própria sede do PT, na rua Reinoldo Rau. O
coordenador do comitê ,é Luiz Hirschen. Ontem 0-

correu simultaneamente em todo o Brasil o lança
mento dos comitês, que dirigirão a campanha do
"futuro presidente" Lula da Silva.

. . Santa Catarina recebeu em março NCz$
'12.134:184,31 de recursos oriundo do' Fundo de Par

ticipação dos Estados e Municípios. Jaraguê do Sul
.recebeu NCz$ 102.793,85, Ba"ra 'Velha, Massaren-
duba e Guaremírím NCz$ 34.234,00 e Corupá e

Schroeder NCz$ 24.698,46.
'

I
r

CA!'É SASSB
,

Energia com gosto de café.
� ,

'

�

'Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Schroeder

D,flCRETQ N.f! 415
'

Declara "Situação de Emergência" no mu

nlcipio de Schroeder-
O Prefeito Municipal de Schroeder no uso

de suas atribuições conferidas pelo Art. 70, in
ciso XXIX, da Lei Complementar Estadual n."
05, de 26 de novembro de 1975, face o que dis

põe a Lei Estadual n.? 4.841, de 23 de maio de
1973, e sob proposta da Comissão Municipal
de Defesa Civil COMDEC,

DECRETA:
Art. 1.'9 - É declarada a existência de

"Situação de E..mergência", prevista na Lei Es
tadual n.? 4.841, de 23 de maio de 197:)', art.
2.9, parágrafo 1.'9, ítem c, neste município, ten
do em vísta a ocorrência de inundações e ala
.gamentos, com as seguintes consequências: des
truíoão de pontes e cabeceiras de pontes, bueí
ros, estrades municipais, alagamento de rasí-
,dências e prejuízos consíderäveís à agricul-
tura.

Art 2.'9 - Este Decreto, entra em vigor
a partir desta data, revogadas as disposições
em contrário.

,
Schrosdsr (SC), 20 de março de 1989.

, ..i
, ; _ ��{\I?EMAR PlSKE

, '�"" rr�fei�o Municipal
Reglst!�aq,:,� 1-J>,.�1;>l1cado na mesma data.

CARMELO PASQUAU
Encarregado do Bxpedíenté

I- I..-- --..� �

O mUIlÍjCíR�O de Jara
guá do Sul aue..cadQu no

mês de fevereiro, em

imposto sobre venda de
combustíveis a varejo, a

importância de NCz$ .•.
9.600,00 e a expectatí- A Rodovia SC-416, que
va para março, cujo re- liga a BR-280, em Jara
colhimento dá-se até 15, f

guá, a Schroeder, num

de abril, é de NCz$....
I

trecho de aproximada-
12.000,00; Hoje, do va- mente seis quilômetros,
lor recolhido quinzenal- está com a pista asíãltica
mente de IeM ao Te- totalmente deteríorada
souro Estadual, o 'muni-pela ação do tempe e

cípío recebe somente pela falta de conserva-

10,5% do que arrecada cão desde que inaugura
de retorno, mas se for 'da. O prefeito Ademar

cumprida a Constituição, Piske, preocupado com

'após aprovação pela As- a situação do principal
sembléía 'Estadual Cons- acesso a seu município.
tituínte, esta participa- contactou há duas se

ção deve subir para.·. manas com um engenhei-
18,'%; como espera o ro do DER/SC, em Join
prefeito Ivó Konell, que ville, que prometeu uma

é favorável a divisão e- solução, até agora des-
quitativa de 25% do va- conhecida.
lar do ICM arrecadado '0 trecho deteriorado
pelo Estado, entre .todos traz -perigo constante de
os Munícíníos. acidentes.

_ Apôs a efetivação de
concurso público, homo

logação dös resultados � e
.

contratação de ' novos'
servidores, o serviço de,
limpeza púbhca (coleta
do lixo) será amplíado.
Na nova dinâmica da
coleta do lixo urbano,
que a Secretaria de Ser

viços Públicos pretende
implantar, serão três
turmas, a matutina (6 às
12 horas) com três, cami
nhões, a,vespertina (13
às 19 horas) que será
criada e a noturna que
permanece _

das 20h às
2 horas, ambas com dois
caminhões.

O secretário Arístídes
Panstein já tem definido
todo o esquema, de co-

KDlell, espera
laior receila

letà: MANHÃ - às se

gundas, quartas e sextas

telras na Rua ,Joínvílle/
Vila Lalau, Vila Lenzi e

Barra do Rio Cerro;' às

terças 'e, quíntas-feíras, .r

,na Jorge Czerniewícz/Ar
,

mizade, Agua Verde /

Vila Rau e Jaraguá Es

querdo I São Luiz. A
TARDE: às segundas,
quartas e sextas-feiras
na Vila Nova/Rio Mo
lha (até a Gruta), Rua
Walter Marquardt até
a Argi, maís Loteamen
to Centenário, Vieiras e

Itapocuzinho. Nas ter

ças e quintas-feiras, a

Ilha da Figueira (e todas
as laterais), Tifa dos Mo
nos e Nereu Ramos.

'

Os itinerários noturnas

serão os mesmos atuais.

Com isso, objetiva-se a-,

tingir maior número' , de

residências, que hoje res

sentem-Se da coleta do

lixo domiciliar, colabo-

SC-416 p�ecisa
de reparos

Ur. Agostinho Luiz Bianchi
ainda sob o impacto da irreparável _perda deste
ente querido e sensibilízada pelas maníãesta
cões de carinho, amizade e solidariedade, ex

terna seus melhores agradecimentos aos pa
rentes, amigos e pessoas de suas relações, aos

que enviaram flores, coroas e telegramas de
pêsames, ou acolhptJt).haram as cerimônias de
encomendação ,e; s'�P14l't,Çlmento no Cemitério
Municípal de ';tif�;ra,g.'liji�'àD Sul.

.", ."

,

t " --Nola de Agradecimento
A família enluteda do '

rendo também com a

pröpría saúde pública.
Enql,lanto isso, a, coleta
especial de lixo; de hos
pítais, laboratórios, am

bulatórios e outros, que
foi berh recebida na CO

munidade, funciona a

contento, sendo deposi
tado em local da ação
dos catadores de lixo.

R�e-s-u-m-8
,

-'- A partir de mar

ço, o Sindicato dos Tra
balhadores 'nas Indústrí-

, as do Vestuário de Ja
raguá do Sul conseguiu
a extensão da base terri
torial para os municípi
os de Corupá, Schroe
der, Guaramírím, Mas'
,saranduba e Pomerode,
cujos trabalhadores per
tencem agora oficial
mente ao Sindicato lo
cal.

Da mesma forma, o

Sindicato dos Trabalha
dores nas Indústrias da

Construção e do Mobi
liário de Jaraguá do Sul,
em assembléia extraor
dínäría, aprovou a ex

tensão da 'base territo
rial para Massaranduba,
passando, doravante, a

atender cinco munícípíos
da microrregião.

- O Senaí de Jara
guil do Sul realizará de
24 de abrrl a' 12 de maio,
das 13 às 21h, os cur

sos de Modelagem In
dustrial de Malha e Con
trole de QuaÚdade Con
fecção, na área de con

fecção industrial. Serão
desenvolvidos no pró
prio CT do Senai, pelo
Cetiqt.

- A FERJ prorrogou
até 7 de abril, o prazo
para as matriculas ..

aos

cursos de pós-graduação
em "Especialização em

Marketing e Propagan
da" e "Especialização em

Admínístração da Pro
dução". Os cursos co

meçam em maio, díspon
do, cada qual, de 35 va

gas.

A partir deste sá·
bado, Lt? de abril, os

usuanos dos Correios de
agências de grande por
te (Jaraguá) senão aten
didos de 2a. às 6as. fei
ras das 8h:)'O às 17h30 e

de médio porte (Guara
mmm e Corupá) das
8h30 às 12h e das 14h
às 17h30. Aos sábados
das' 8h30 às 12h30.

'
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