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Lançado concurso dI anteproieto do Centro administrativo Municipal"
sendo lançado. Se 'destí- possibilitando a partíci-
na a profissionais das pação da iniciativa pr i-
áreas da arquitetura e vada e do aperfeíçoamen-
engenharia, legalmerite to do nível qualitativo
habilitados, buscando-se, dos trabalhos em vísta
entre outras, a democra- da' competitividade.

Empréstimo na tízação da ofe�ta de i�éi- As inscrições serão a-

as e concepcoes : arquíte- -ceitas até 31 de maio, na

CEF. deve sa-Ir tyónAicasl.
e construh,'vas,

Secretaria de Planeja
mento da Prefeitura rio

00 Ivre e para Jaraguá do Sul. A área

A caixa Econômica Fe-
-, construída não poderá

d I '1 1St C d· S
exceder a 5.000m2 e .oe�a, F�,ia de an a a-

que Ismo em J Centro Administrativotarina. Ja tem em poder
, toda a documentaçãopara .' , vai abrigar o Executivo
dar andamento ao pro- Dentro da programa- e Legislativo, juntos ou

cesso de Iínancíamento de cão do jubileu de prata separadamente, devendo
1 milhão e 500 mil OTNs da empresa Bretzke. ,a- prever, o anteprojeto, á

para Jaraguä do Sul, pa- contece em Jaraguä do rea para estacionamento

ra aplicação na amplia- Sul, de 15 a 17 de abul. e jardim.
cão do sistema de água o Campeonato Sulbrasí- Os trabalhos têm' prazo
e para custeio de gran- leiro Bretzke de Vôo Lí- de entrega até 15 de

des obras, como a cons- vre, com a participação julho. Aos três melho

trução da nova prefeitu- dos melhores pilotos bra- res anteprojetos, esco

ra, posto de saúde, cre- síleíroj, e também argen- lhídos por Um júri, das

ches, pavimentação, de tinos e paraguaios. As áreas' de arquitetura ou

ruas, rodoviária e passeio provas começam às 11, engenharia, serão coníe

público, Técnicos da horas deste sábado, com ,ridos prêmios: 19 lugar
CEF estarão em Jaraguá decolagem do morro das

M
.. I.

I
-

d- "29do Sul em breves dias antenas, nas modalidades UßIClpanOS erao concurso Ia
para verificar a capaci- de cross-country, pilao
dade de endividamento. goal. permanência e pou
Do total, 500 mil OTNs so.

serão para o Samae, cu- O pouso será na Ilha
ja empréstimo indepen- da Figueira. E, além do
de de autorização do Se- espetáculo visual propor
nado e somente vai exí- cionado pelos ases do

gir o aval da prefeitura, vôo livre, haverá no cam

Até meados do ano deve po de pouso a apresen:
ser liberado, tacão de várias bandas e

um show de paraquedís
mo com os "lcaros do

Vale", de Blumeneu. A

realização do Campeona
to é do Jaraguã Clube de
Vôo Livre, com patroci
nio da Bretzke e apoio da
ACET.

De outra parte. o De

partamento de Estradas
de Rodagem, da, Secreta
ria dos Transp. e Obras
enviará técnicos a Jaraguá
do Sul, para analisar o

pedido do prefeito Ivo
Konell. para o recapea
mento das ruas Walter

Marquardt 'e Angelo Ru-
bini, da Ponte do Vai- ,

latti até a Barra do Rio
O prefeito Ernesto Fe- de umferreno localizado outro lado, estudos da

lipe Blunk, de Corupá a- na rua 15 de Novembro, assessoría técnic arCerro, numa extensão '

.' " a e J I-

de 5 quilômetros e, tam-' companhado do presiden- esquina com a Jorge La- dica, para a decretação
te da Câmara, Pedro AI- cerda, de 6.800m2 de á- d ben de ínteresses úbém, a pavimentação dos e s 1 p

-

ves, do conselheiro poli- rea. destinada a constru- blicos a florestas xis2.700 metros que ligam a ., ' s .. e ",-

Ilha da Figueira (divisa)
tíco José Alfredo de Sou- cão de uma creche muni- tentes' no município, para

até a Rodoviã.' Guilherme za e do ex-vereador Er- cipal e ambulatório. Em evitar a exploração açi-
mínío Moretti, manteve caso de permuta, de a- ma da cota cem procuJensen. em Guaramirim, � ,-

audiência terça-feíra, dia cardo com o Prefeito de rando com I'SSO que oo que representará, se
' ,

11, com o Superintenden- Corupá, a municipalidade município na-o ofr a-concretizada, uma' alter- s a

nativa para o escoamen-
te da Rede Ferroviária se compromete a paví- cões destruidoras maís
Federal, em Cugitiba, A- mentar todo o pátio da "violentas do u ueto .do,tráfego, desafogando

'

� q e as q
�, I:> raído Lobo, pâ'ra obter Estação Ferroviária. '

r id fi:'-
fi' B",R,-28,O.

'

em oco fI o, �lJ).lf�11J.nç.��
"1 �,�, , Cm permuta' OH' 'compra:

,

Blunk determinou, DOr do desmatamento. '

Corupá quer permutar área e preservar. florestas

o regulamento do
concurso para elaboração
do anteprojeto do pré
dio do Centro Adminis
trativo Municipal está

Estão abertas na Divi
são de Pessoal da Prefei
tura Municipal de Jara

guá do Sul, as inscrições
ao concurso público pare
ingresso e enquadramen
to do funcionalismo pu
blico municipal, para os

cargos de motoristas, o

peradores de máquinas,
vigias, serventes, pedrei
ros, carpinteiros, auxilia
res de enfermagem e au

xiliar adminístratívo, De
acordo com o secretário
de Adminístracão, Ante
nor Galvan, as inscrições

- 324,15 OTNs, 29 lugar
- 162,07 OTNs e 39 lu-

gar - 81,04 OTNs. E

além dos prêmios serão

entregues certificados de

partieipação. ,

O autor do projeto
,

vencedor firmará com a

Prefeitura contrato de

prestação de serviços
profissionais para con

fecção do projeto final do
Centro Administrativo
Municipal, percebendo, pa
ra tanto, após a conclu
são, maís 324,15 OTNs, a

título de remuneração.
.tl.eia Edital na última
página).

O Centro Admínístra-
tivo deverá ser construí
do aos fundos da atual
Prefeitura, provavelmen
te com quatro pavimen
tos, ficando o prédio a

tual para a biblioteca,
museu e arquivo históri
co, após restauração, se-

vão até o dia 21 de a

bril; sexta-feira, devendo
os interessados apresen
tar carteira de identída
Ge, título eleitoral, Cl'F,
certificado militar e duas
fotos 3 por 4! além do

pagamento de uma taxa
de NCz$ 2,00.

As provas estão 'mar

cadas para o dia 29 pr j

ximo, a princípio nas de

pendências da Esc-ola AI
nano Kanzler, cujos ro

sultados vão ser divul

gç,dos no dia 05 de maio.

gundo a intenção
minar do prefeito
Konell.

preli
Ivo

Canoistas, el

'Brasília
Um grupo de quatro

canoístas de Jaraguä do
Sul, apoiado pela Kohlbach
e ACET, estão em Brasí
lia participando do Cam
peonato Brasileiro de Ca
noagem, no Lago Para
noä, Eles são membros do
Clube de Canoagem Ken
tucky e é pela primeira
vez que o município está
representado em certame
deste naips. Mais espor
tes na página 15.

COBERTURA VACINAL
PREOCUPA US

Tem sido muito baixa
a' cobertura vacinaI ob
servada na Unidade Sa
nitária de Jaraguä do Sul.
A Chefe da Divisão de
Saúde, Ivana Bruch, in
formou que a vacinação
rotineira, coma contra

sarampo, tuberculose; té
tano, difteria e BCG, tem
registrado uma frequên
cia muito baixa, assim
como as gestantes no sé
timo mês não têm toma
do a vacina antitetânica,
que, protege o feto e o

futuro bebê contra o té
tano umbilical. que pro
vocou, há días passados,
um óbito na cidade.

Ivana apela para os

pais e para as empresas,
para que o calendário dé
vacinas seja cumprido. A
Unidade Sanitária atende
diariamente das 7 às 18
horas, sem fechar ao
meio dia.

O Sabor que 1

I,' t � Y,ocê mais Gosta I i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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..... A neva diretoria do

Baependí, ��alizou no día'
6, a primeira reunião, pl
o estabelecímento de me

tas para todos os depar
tamentos, buscando so

.luções para eventuais
problemas existentes. A

manutenção e conserva

ção do patrimônio é uma

das metas da nova admi
nístração do clube azur

ra;
- O Baependi é, hoje, I)

maior clube socíal-espor
ttvo do Norte do Esta
do. No dia 15 oe no

"pmbro comemorará melo
shulo de exlstêneía e já
'existe movirilenta:�'ã() pa
ra a: montanem de um

programa íesttvo para
marcar a tmportante "'a
ta, Cinquenta, anos de e

xistência é data para se

marcar mesmo.
- O Lions Clube Cida

de Industrial, dirigido por
Jaime (Márcia) dê Sou
za, deu início a 6a.

Campanha de Acuidade
Visual, realizando pré
exames, com apoio dos

professores � diretores,
em doze mil alunes de
1.9 grau das escolas das
redes rnunícípaã e ;esta
dual de Jaraguá do Sul.
Trabalho nota dez.
- Dia 16 de abril é o

Dia Nadonal do Líons ,

Gente & Informações
-

Santa Catarina tem 190

clubes e 4 mil associados.
Jaraguá do Sul conta Ci!

,

o Lions Centro e o Cida
de Industríal- com uma

larga folha de serviços, a
comunidade, voltada à

níosotía �niciad,a por
Melvin Jones, em 1913,
em Chicago: Servir. Pa

rabênsl-
- Dez de maio marca

os 70 anos de fundação
do "Correio do Povo".
Uma edição especial es

tá em andamento e a di

reção e' redação preparam
uma comemoração da,
data, importante dentro

do contexto histórico e

um marco para o jorna
lismo catarinense e bra

sileiro. Isto graças aos

'que nos prestigiam.
- O Grupo Weg, pela

Weg Automação, através
do diretor-superintenden
te, Moacyr Sens, recebeu
na terça-feira, em São

Paulo, no Maksoud Plaza
o prêmio Produto dO Ano

(PosU.n), conferido pelo
Instituto de Movimenta

ção 8' Armazenagem de

Materiais. Nosses cum-

primentos. Avantel,

00- M•••$
CI ao ejVlOJUa.��

Moda lnfanto·juvenll para realçar a

elegânda de seus fUbos. Um carinho

especial para o seu bom gosto-
Na Marechal Deodoro. 819 _

Jaraguá do Sul - SC.

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

presentes na

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 Brancó 168 - Jaraguá, do Sul - Fone 72-0695

Loja
I,Mamãe

---

Coruja
, \

Cqrin09s0
I'

I'
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A ROUPA INFANTIL

TROCA-TROCA DE RELOGIOS.
PROMOÇÃO DO TERCEIRO ANIVERSÁRIO.

I
" J,

� Os empresários Wer-.
ner (Wally) Voigt, E'g
gon (Laura) da Silva e

Geraldo (Lilian) Wer
nínghaus, seguiram para
a Europa para viagem de
negócios e de turismo, a

vários países. No progra
ma consta visita a Feira
de Hannover, na Ale
manha, a mais importan
te da Europa, onde a Weg
participa.
- Em Joinville. neste

sábado, às 20h30min, o

casal Liberato (Rita. Pa
vanello] Marinelli, rece
be as bênçães pelos

.

25
aDOs de matrimônio, na

Catedral do Bispado, la
deado dos filhos César e

FIáv'ia, ,jamHiaresi!e Iai

mígos- Segue-se come

moração no Clube:' dos
Sub-Tenentes e Sargen
tos.
- O deputado e vice

prefeito Adernar Duwe,
junto Com o ex-prefeito
Durval Vasel, seguem no

início de maio para a

Alemanha, para uma sé
rie de contactos, prin
cipalmente nas áreas cul
tural e ambiental. A per
manência naquela país
deve durar cerca de um

,mês:
-Desejamos boas me

lhoras ao jornalista Fer
dlnando Piske, que assi
na coluna semanal no CP,

que convalesce de uma
cirurgia. O Capitão está
voltando à forma e deve
retornar COm a "Cobras
e Lagartos" semana-que
vem
-

.

Também o conside
rado amigo Comendador
'Alvim Seidel, da socie
dade de Corupá, se recu

pera de Cirurgia na Clí
nica de Pratures, em Cu
ritiba, e logo volta para
o convrvio dos família
res e amigos. Boa recu

peração Sr. Alvim.
- A APAE recebeu,

dias passados, uma doa
ção de NCz$ 1.000,00 do
Líons Industríal, clube
que, também, doou à Se
cretaria \Municipal de
Saúde, um glicosimetro"
aparelho destinado a

testes de glicose no san

gue (diabete).
- Recebem a bênção

pelo casamento, nesta sá
bado, na Igreja Evangé
lica Centro, às 16h:';'O -

Charles Roberto Puff e

Lilian Della Giustina
Wolf e, às 18h30min,
Claus Henrique Janssen
e Maira Betina Manske .

Nossos cumprimentos.
- O empresário Sig.olf

Sch'Ünke, com a esposa
Caeílda, ele presidente
da Associação Comercíal
e Industrial e que aníver
saría no día 21, seguiram
viagem d.mingo para a

Europa. Retornam no Ií-
. nal da próxima sema�
na-
- Será no día 9 de ju

nho, às 20h, na recreati
va da Marisol, o concer

to que marcará os 15 a

nos do Coral da SCAR.
A diretoria do Coral con
vida os ex-coralístas, ex

diretores da SCAR e o

público para prestigiar.
Anote na agenda.
- Os profissionais da

comunicação de J'araguá
do Sul (jornais e rádio),
reuniram-se quarta-feira,
na Arweg, para um al
moço de confraterniza
ção' junto com os com

panheiros Aldo Schmitz
e Nerval Pereira, da

Weg.
- Troca idade no dia

16, Moacir Lawin, secre

tário-executívo da ACDS;
rio dia 19, a Sra. Relin
de Mahnke Marschall e

o Sr. Ilson ' Nalteneo
Bastos (Kitto) e no dia
21 r O Sr. Sigolf Schünke,
presidente da Associação
'Comercial.
- No Cine Jl3-raguá, de

15 a 18 de abril, às 20h,
'''O Lorde Dragão", cen

sura 14 anos e de 15 a 11

,(às 22h) e. de 19 a 20 de
abril (às 20 horas), "Se

duções de Mulheres Ori
entais", com sexo expU-

dto, censura 18 anos, ..:'-

i- Foi fundada em Güa-
'

ramírím. há pouco, a As
sociação Guaramirense
de Ensino, a primeira es

cola particular tio muni
cípio. Sua diretora é a

Sra. Mara Nair Jeníchen,
esposa do Juiz de Direi-'
to Artbur Jenlehen Fi
lho.

CONCURSO GAROTA
MARl50L!�9

A Sede Esportiva e

Recreativa Marisol, rea

liza neste sábado, dia
15, o Concurso Garota
Marisol, que integra as

comemorações dos 25
anos

.

da empresa. Onze
candidatas, da matriz e

das filiais concorrem,
sendo, elas Maristela
Terhorst, Marlise Maas,
Amarilde Ayroso, Sandra
Cristofoliní, -Osmarina
Rodrigues, Luciana Rosa,
Araci Lana, Vanderléia

. Ângelo, Marciana Patsch,
Marístela Pedrellí e

Elenir Sprung. A pro
moção começa às 21h,
com o desfile das crian
ças, filhas de funcioná
rios, que participam do
curso de manequim.
As candidatas se apre

sentarão de maiôs, da
Lumiére, social e com

artigos da Criativa ou-

no/inverno-Bê. O Mu-
sical Arco Iris, mais
uma vez, fará o som da
noitada festiva.

TEATRO: SO ATÉ
ESTE SÁBADO

Neste sábado, às 20h30,
última oportunidade de
assistir a peça teatral
"Quem Casa Quer Casa",
do Grupo de Teatro da
SCAR, direção de Antônio
Schwingel, com elenco
formado por Albano Sei
demann, Nadía S. Canal.
Renato Hansen,· Noeli
Pscheidt, Rosemery Pett
Vieira, Marli Hamburg
e Gilmar 'Moretti. A pe
ça tem levado um bom

público ao Anfiteatro da
SCAR. A comédia, com

um texto leve, descontraí
do e pitoresco, procura
unicamente divertir o es

pectador. A. oportu,nida
de de assistir e valorizar
os valores da terra en-

cerra-se hoje. É uma

boa pedioal. , 'i

A.v.enida Géfdllb 'Mitgas. 97 '_ Jaraguá do Sul
i'

E AGORA TAMBÉM OCULOS D� SOL.
.Rua Marechal Floriano n!? 29 - Fone 72-1911.

Barão do Rio 8ranco"sala 4
FONE: 72.2607
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Nova ereebe ilstilucional é alivada e oulras quatro se,rio inst:aladas
pleta, optou pelas cre-

ches ínstitueíönaís. A
creche da Nova Brasília,

recém-a�i�a?t, deverá a

tender inicialmente a

50 crianças, número tam
bém projetado para as

creches do [araguã Es

querdo, Ilha da' Figueira,
São Judas "e Itapocuzi
nho, a· serem instaladas
nas próximas semanas.

Segundo a secretária do
Bem-Estar Social, Cecília
Konell, o programa se

completará com a instala
ção de uma creche insti

tuçional em çada bairro,
funcionando em: sistema
de turnos. inclusive aten
dendo no horário' das
4h30 às 22h30. ilEsta pro
vidência se faz necessá
ria, em virtude de gran-

efetiva participação dd
Estädo, LBA, empresas;
prefei,turas"� outras entí-
dades".

'

"Este programa de cre"
chs é altamente relevati
te, com grande : alcance
social, pois pela nossa

prioridade de cidade in
dustrial, onde normal
mente o casal trabalha,

. é indispensável Um aten
dimento primoroso para
as crianças, que terão
muito maís possíbilidades
em suas vidas, se desde
cedo tiverem uma for-
mação adequada", corr'
cluí a Secretária de Bem
Estar Social de Jaraguá
do Sul.

de número de malharias
existentes em Jaraguä do
Sul, que empregam qua
se cem por cento de mão
de-obra feminina", diz
Cecilia Konell,
A Secretária do Bem

Estar Social informou
também que a prefeitura
já dispõe de terrenos pa:
ra a construção de cre

ches em todos os bairros,
que somam um total de
dez. A construção de

pende unicamente dos
recursos. Para o ano que
vem tenciona-se ampliar
e construir novas creches
Com uma previsão de
atendimento de mil cri

anças, desde que haja a

Uma neva creche insti
tucional foi ativada esta
semana, somando-se as

existentes na Vila Lalau
e na Barra do Rio Cer
ro- A admínístração mu

nicipal, a partir da expe
riência adquirida com o

programa de creches do
miciliares,· , considerando
que não atendem as ne

cessidades de forma com-

MuniCípio vai' usar áreas do Estado Reativado o PSI
'o gov�rnador em exercício, Casildo Maldaner, aco

lheu com simpatia a reivindicação do munícípio, de
obter. por doação, áreas de terras tOma,das pela Fa-:
zenda Estadual, de uma empresa jaraguaense. em

troca do pagamento de dívidas com o físico. O'mu

nicipio recebeu autorízaoão prévia para ocupar os

imóveis, um dos quaís o prédio existente ad lado da
. prefeitura, onde funciona uma sorveteria' e que' deve
rá servir para a Secretaíra do Bem-Estar Social, após
'as reformas. Nó bairro João Pessoa, 55 lotes serão
desdobrados para 110 lotes de menores dimensões,
para qus possam ser utilizados no

. programa de

habitação do município.

O Programa de Suple
mentação ''Alimentar
(PSA), paralizado há al

guns meses, foi. reativado
esta' semana. A Secreta
ria Especia) de Ação
Comunitária, qua manti
nha convênio com o Po
der Público

. Municipal,
remeteu cinco' tonela
das de alimentos, destina-
dos es'pecificamente a

nutrizes. gestantes 'e
crianças até, trinta e seis

meses, deJamílias com

provadamente carentes,
cadastradas no· Progra
ma. O funcionamento do

posto de entrega conti-
nua inalterado, junto a

Estação Ferroviérla (an-
tiga), na Getúlio Vargas.

Preservação eCOlógica do Braclinho�
A Celesc (Centrais E

létricas de Santa Catari
na S. A.), assinou no sá
bado, dia 8 de abril, con

vênio por prazo índeter
minado com a APREMA
(Associação de Preserva
ção e Equilíbrio do Meio
Ambiente de Santa Ca
tarina). Pelo contrato, a

APRBMA prestará à Ce
lesc colaboraç.ão científi
ca, técnica e cultural na

Fetaesc discute situ'ação (dos agricultores em Jaraguá �:���a�ãO�xec����nvo�v��,
. A Federação dos Tra- meio rural I, de Jaraguá te; análise da ação do Nova Vara gera polêmica na Câmara
balhadores na Agrícul- do Su1, Corupá, Guara- movimento na micror

tura do Estado de San- mirim, Schroeder. Massa- região, sobre trabalho e

ta Catarina (Fetaesc), re- randuba, Jo�nville e São ducacional, principais Iu

alízou no dia 10, segun- Francisco dlo Sul, sendo tas, dificuldades e con

da-feira, no Sindicato do dirigido pelo diretor da quistas; análise da situa

Vestuário, um encontro Fetaesc. Hilario Gottselig ção econômica dos Sindi

nucrcrregíonal, para dar e pelo assessor educacio- cates e� ainda definição
continuidade ao desen- nal. Dougles Kolvaski. das .línhas gerais de a-

volvimento do programa
. r

cão do movimento, na

de trabalho para o cor- Do programa constou microrregião, nos campos
rents exercício e procu- coleta e discussão das da organização e .educa-

rar colocar em prática as reivindicações para a ção sindical, política agrí-
conclusões do encontro de Constituinte Estadual e cola e agrária, ídentífí-

coordenadores e Iideran- definição das ações do cando Os produtos que

ÇM sidícais realizado em movímente l do sindicato deverão ser trabalhados,
fevereiro último. O en- de trabalhadores rurais além. de discussões ' ge
centro reuniu lideranças do em relaçãq à Constituin- raís.

;

projetos incluídos no'

Programa de Preservação'
da Estação Ecológica do
Bracínho, no município,
de Schroeder.Jaragué do Sul, na Secretaria da Saúde, conseguiu

. elevar o valor mensal do convênio cOm o SUDS, de

NCz$ 5 mil para NCz$ 16 mil mensais, cujo convê
nio já fOi assinado, o que garantirá a cobertura de

cerca de 40 por cento dos gastos mensais com
.

o

setor. O secretário Walmor de Lucca prometeu ao

prefeito Ivo Konell. ajuda financeira pára a constru

cão de dois noves postos de saúde, no : Jaragué Es-

querdo e em Santa Luzia.

o convênio foi assina
do pelo presidente da
Celesc. Norgert Wiest e

pelo presidente da APRE
MA, Gert Roland Fist
cher, em 1araguá do Sul,
durante o 7.9 Encontro
Gerencial da Celesc, en

cerrado naquela data.

Uma indicação endereçada ao Diretor do Fórum,
Dr. Carlos Alberto da Rocha, para que seja instala
da mais uma Vara na Comarca de Jaraguá do Sul,'
consumiu quarenta minutos' de discussões e muita
pelêmíca na sessão da Câmara de Vereadores, no

día 10. Tudo porque a indicação do vereador Bal
duino Raulino entrou na sessão do dia 7, sendo con
testada pelo vereador José Gilberto Menel, que, de
posse da edição passada do "Correio do Povo" disse
que o movimento já existi para a criação da nova

Vara, não existindo, na sua opinião, razão de se
. fazer um trabalho paralelo via Legíslatívo, "pois �'
imprensa já havia divulgada a nota, saída de- fonte
da Prefeitura, antes da indicação ter dado entrada
em plenário. .

As discussões em torno do assunto envolveram ve-
readores das três bancadas cada qual defendendo seus

pontos de vísta. O proponente disse desconhecer o

movimento, antes da imprensa divulgar e que a sua

indicação serviria para "reforçar" o trabalho. Os
vereadores do PDS e PFL votaram contra a indicação,
mas reafirmaram serem a favor da criação da nova
Vara e do engajamento da Câmara no movimento
reivindicatório. t

'

Alergia Clinica
Dr.Antonio'Schmidt

Formado pela Escola de Pôs-graduação da PUC Rio de Janeiro

.CRIANÇAS E ADULTOS
De a seu amigo um presente que lembre o ano inteiro.

Dê uma assinatura do "Correio do Povo".
Lícue para 72-0091, ou na Procópió Gomes, 290Tratamento de Asma - Bronquite· Rinite - Espirros, Coceiras nos olhos, nariz, ouvidos

e garganta - Tosse - Resfriadosconstante" Sinusite alérgica.
Alergia da pele: Eczemas, urticárias - inchações, coceiras, picadas de :nsetos -

feridas na boca.

Alergia a ai imentos - meu icamentos - ao sol e ao frio.

.
Erupções diversas.

Preparo de vacinas· Testes Alérgicos,
spézia "

& eia. lida.'
SERRARIA �:S�RVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para '

"
. D.IÇão e serviços de trator

com pro. Ission mente especializados.
Rua Jo:o JaJ;]"', so, 772 - Jaraguá E!?- .�
qu:_'rdo --- fejf1;t;'

.

.

:
.

-'-"-. .J nra:;;uá do Sul - sÇ;. l�""Mi .

=r-.,.. 11.-rcfcwJjlliN�r_& ��......... ,<'
.

'

,
•

Rua 7 dé'Setérnbro. 525- Fone (0473) 22 5475

Blumenau, SC
_.--- .
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Lanznaster
Jöíes, relógios, alianças 'e

presentes finos é com a nova

·t AN ZN AST E R
Marechal Deodoro, 391 - Jamguá do Sul.

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

AJJ melhores pedras naturais para sua casa .

. Pedr. p/pisos, p)sdnas, paredes e

revestimento em geral.
Rua Ött�j(ar Deerffel, 1.957 - Trevo BR-l01

Fone 22-8966 - Joinville.

SUBA NA HONDA

CONCESSIONÁRIA HONDA DA REGIÃO. CO
MÉRCIO DE MOTOS, ASSIST�NCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTI1
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua Adélia Fischer, 239 [Redovía BR-280)
Fone 72·2999

_ Jaraguá do Sul _ SC.

CORREIO DO POVO
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CONFIR.At A HIST()RJA�vv Bario de ltapocu

• •. HÃ '10 ANOS Fidel Castro. Dizia maís: que as exe
� Em 1919, . tudo estava ligado: cuções o povo se encarregaria dos

ao passado recente, que Il!ã,o, foi I

cuções não feriam a doutrina de
fácil vencer. A Estrada de Ferro, por

I, Cristo- Adiantou que .se a jus
exemplo, não encontrou ampla re-· tiça não determínasse as execuções
cepção. Os trilhos haviam vencido o: o povo' se encarregaria <los
banhadão do píraí e, em agosto de algozes. Finalmente, concluiu que
1905, os trabalhos preliminares e de Fidel Castro era um verdadeiro líder.
traçado sofriam perturbações no en- ,Onico, absoluto até hoje, pronto para
tão distrito de Jaraguä e na Colónia de ,

. eleger o seu irmão, também líder. mas
Hansa. Os terrenos foram desapro- ... que não é "amado' pelo povo.· O pa
priados por onde atravessava a dre era o maís velho da comitiva
linha férrea, mas faltava' a indeniza-

.

contando 40 anos de idade. Depoís
ção que, cO;IllPí sempre chegava ·(e, da carta enviada à Fidel pelo catarí
guando chegava) muito depois de nense D. Evaristo Arns, chamando-o
assentados os dormentes. Isto im- de "queridíssimo" as coisas se expli
tou um numeroso grupo de colonos cam através dos tempos. Não é, dr.
estabelecidos em Jaraguá, que resol- Carmela Faraco?
veram atacar os trabalhadorss de um ... HÁ 20 ANOS
trecho da obra, obrigando-os a aban- ' f- 1969, o início do ano estava
donar o serviço, enquanto não rece- cercado de tragédias: falecia em si
bessern o que era seu dos terrenos e tuação trágica Alfredo Jacó E'mmen
das plantações prejudícados, Na co- doerfer, quando a sua camíoneta a

lónía de Hansa, dava-se a mesma tingiu a cabeceira da ponte sobre o

SUblevação de �odos os moradores da río putanga, precepítando-se o veícu
Estrada Langland. que queriam sa- lo dentro do lodoso rio, perecendo
tisfeitos os seus direitos. Pode-se íma- dentro da cabine. Fazendeiro naque
ginar um Intendente como o sr. Hen- Ia região, em tempos idos rora duran
rique Piazera ou Víctor Rosemberg a te longo período gerente do "Correio
agir no meio dos colonos e a pode- do povo"; falecia, também, dé forma
rosa empresa construtora a bradar os dramática, Adernar'MüHer, por um
seus direitos e mostrar que a estrada projetíl que lhe varou o coração e
era a chave estratégica no sul do Bra- acabou saído pelas costas. Era estí
síl, como, de fato, foi durante muitos mado o ãndustriáne e desportista, in-
anos.

, II. tegranto do "Senta Pua", do C. A.
. •. HÃ -40 ANOS Baependí: falecia, aínde, Jacob. An-
� Em 1949, ainda ecoava o faleci-' dersen. aos 81 anos. conhecido cole

mento de Fritz Vogel, no día 29 de!, cionador, detentor de uma coleção
março, às 20 horas., aos 76 anos.: completa do "Correio do Povo", des
Natural da Alemanha, ainda moço! de a fundação, dínamarques da cída
estabeleceu-sa em Jaraguã, como pro-' de de Lernving. Deixava a esposa
íessor. Posteríormentg passou a exer-j Henriete, filha adotiva, Ellen Sílvia,
cer da comunidade o cargo de intér-I· . o jornalista, escritor, ex-diretor de
prete juramento e o de guarda lãvros.i '

redação do "Correío do Povo", ex
no que era hébíl profísssíonal. Dono diretor· da Rádio Jaraguã e ex-vere
de sólida cultura era capaz de lecio- ador, Augusto Sylvio Prodoehl e OS
nar em várias línguas, muitos jara- netos Mônica, Henriqueta e Andréa
enses se aperfeiçoando' com os co- Jaquelíne. Todos falecidos no mês de
nhecimentos. Era pessoa de desta- março e sepultados no Cemitério Mu
que na vida social e política do mu- nicípal.
nícípío. Colaborava .no semanário . .. HÁ 10 ANOS
"Correio do povo" e, em 1919, en- - Em 1979, o Centro Cívico Co-
quanto durou, juntamente com Artur I ronel Emílio Carlos Jourdam, a pedi
Mulfer. editaram o JJ.\,RAGUA-ZEI-. do de muita gente, realizava no dia
TUNG - Unabhängiges Wochenblatt 28 de abril, a sua II EXPARTE - 2a.
(Jornal de Jaraguá - Semanário índe- Bxposição de Arte, presentes convi
pendente, ele, Fritz Vogel, com dire- dados especiais. de Florianópolis. A
tor redator do órgão de ãmprensa ja- exposição realizava-se no Centro de
raguaense. Viúvo, deixa-va como Turismo da Cidade, à Av. Getúlio
descendentes Frrtzí Dea Vogel Fie-' i

Vargas, e os trabalhos em tapeçaria,
dler, casada com Max Artur Fiedler aouarela, óleo, acrílico e OS Interesse
e Doris Erna Vogel Piedller casada d�s em expôr, deveriam entrar em
com Adolfo Leopoldo Fiedíer, .aque- contato com Solange Doster, da reda
Ie industríal nesta cidade e e este ção do jornal "Correio do Povo" ou
em Rio do Suä, O seu ffepu.ltamento com o pessoal do Centro. Cívico, no

deu-se no Cemitério Mtmicipal des- Colégio São Luís.
ta cidade. - A Câmara de Vereadores de

Jaragué do Sul, aprovava por unani
midade de votos em primeira discus-

I

são o projeto de lei n\) 05/79 de au
toria do executivo municipal autori
zando a abertura de um crédito espe
cial de Cr$ 118.000,00 para atender
parte das despesas cOm a implanta
ção do sistema público de abasteci
mento de água, na localidade de Ne-

'I
reu Ramas, do quadro urbano da cida-
de de Jaraguá do Sul. A Rede de

. Água em Nereu Ramos estava sendo

aguardado há muito tempo.
____la

• •. HÁ 30 ANQs "0 ';1

-- Em 1959, o regim(� cubaoo que
agoniza após 30 anos., €,m

.

1989, tinha
um padre entre os reheides de Fidel
Castro EI CapÚán Sé.lrdina, que era

padre e integrante de uma . mi�o oe
barbudos, .no Rio de Janeíro, falando
à imprensa explicava sUa particüpação
na revolução: "Quem com ferro ferre
Com ferro será feri aõ". R.ep�tia as

sim as palavras de Cristo para: justi
Ficar as execuç()€S (ieteiminadas. porAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dlwe- ,faz 'nrauunciiaRlenl8 sobre a crise na lelefania calaril_I$1I
o deputado Adernar

Duwe, também více-pre
leito de Jaraguá do Sul,
pronunciou-se na Assem
bléía Legíslatíva, no úl -

timo dia 04, acerca da
telefonia em Santa Cata
rina, cuja situação é crí
tica pela falta de inves
timentos no setor, o que
tem acarretado proble
mas de toda monta para
os usuários, como con ..

gestionamentos, corte das

ligações e linhas cruza

das, além de :não haver
perspectivas a curto pra
zo para a eliminação do
problema.
Com base em informa

ções da Telesc, Duwe dis
se que de 1981 a 1984,
não houve investimento

algum na empresa, oca

sionando em' pelo menos

seis 'anos de 'atraso, uma

vez qua as encomendas dê
material para as índús
trias fornecedoras de in
sumos levam outros três
anos para serem entre

gues. A partir de 8'5 co

meçou o período de sa

neamento na Telesc e

pare este ano dispunha
de 11 milhões de O'TNs
para investimentos, con

tudo, o, ponto de estran
gulamento maior hoje pl

Adilri / SC renova a sua diretoria Curso sO,bre ICMS
A Associação dos Jornais do Interior (lê Santa

Catarina, cumpriu no domingo, no auditório do Gran
de Hotel Blumenau, uma programação que tomou to"
do (j día. realizando duas assembléias e participando
de debates com o presidente da Assembléia Estadual
Constituinte, deputado Aloísio Piazza, � com o pre
sidente do Tribunal de Contas do Estado, Dib Che
ren. A Adjori/SC, elegeu, também, a sua nova dire
toria, com mandato de dois anos e alterou artigos do
seu estatuto. '

Substituíndo a Silvio Rangel de Figueiredo, na

presidência, foi eleito Darcy Schultz (de Chapecó),
que já desempenhara idênticas funções anteriormen
te. Nas vice-presidências estão:' Eugênio Victor
Schmöckel (Jaraguá do Sul), Oto Miguel Pereira, ÀU
vary Monteiro, Carlos MeIio, PaulÓ Baggio, Nedson
Lanzírä, Rogério de Oliveira e Arno Glatz (Corupá);
secretários Marcelo Nitsche e Paulo Nilson Petters:
tesoureiro Rogério de Oliveira; diFetor culturat Ni
valdo Saraulewskí, diretor de patrimônio Flávio José
Brugnago (Jaraguã do Sul), diretor de relações pú
blicas Sílvio Rangel de Figueiredo; Conselho fiscal:
Altair Bíttencourt. Airton Florianí e Alvir Renzi (e
fetivos). Francisco Mendes de Mello, Honorato To
melín e Jaime Bardín (Guaramirim),' como suplen-
�s. .

'-

Está confirmado para
os días 20 e 21 de a

bril, o curso, sobre ICMS,
ne Associação Comercial
e Jndustríal, ao custo de
NCz$ 62,00 pára asso

ciados e NCz$ 80,00 pa
ra não-associados, com

10 horas de duração. O
instrutor será' o Dr. Ro
rnildo Roberto Koeníg 'e
o objetivo centrai é apri
morar os 'conhecimentos
dos participantes a res

peito da legislação esta
dual do Imposto sobre

, Operações' Relativas ii
Circulação de Mercado
rias e sobre Prestações
de Serviços 'de Transpor
te Interestadual e Inter
municipal' e de Comuní
cação (ICMS), habiLitan-'
do-os a interpretä-Ia e a

aplicá-la com maior cor

reção.

Secretá,rio BaUmaoo - expla,oa em Jaraguá o Prouás
A empresa Centrais

Elétricas de Santa Cata
rina (Celesc), será a con

cessíonãräa responsável
pela exploração dos ser

viços de dístríbuição de
gás canalizado no Esta"
do , de Santa Catarina.
Decreto regulamentando
él matéria foi assinado em

meados da semana pas
sada e anunciado na tar
de de sexta-feira, em Ja�
raguá do Sul, durante o

Encontro Gerencial da
Celese ;: . Estiveram 'Pre
sentes ao encontro, além
do presidente da Celesc.
Nogert Wiest, os secre

tários da Indústria, Co
mércio e Turismo José
Henrique Carneiro de

Loyola. e da Ciência e

Tecnologia, Minas e E

nergia, Amo Bollmann.

Com esta iniciativa,
Santa Catarina

'

pretende
S&ir na frente na disputa
pelo gás natural do cam

po de Tubarão. Em estu-
dos realizados em de-
zembro pelo grupo de
trabalho do gás' natura,I.
da Secretaria de Ciência
e Tecnologia, oI? técnicos

,já apontaram ci: necessí
dade urgente de se pro
mover as avaliações' que
permitissem contrapor à

implantação de um gaso
duto no campo de Tuba
rão (São Francisco do
Sul) a idéia de se escoar

a produção deste cam

po via Merluza, maís ao

Norte da Bacia de San
tos, o qus fará com que
o gás natural vá para as

. indústríaj, ,de São Paulo
e não de Santa Catarina.

O secretário Arno
Bollmann, da Ciência e

Tecnologia, Minas e E

nergia, ex pôs no auditó-
Tio da Associação Co-
mercial e Industríal de
Jaraguá deI Sul o BRO-
GAs. as vnntagens do u-

Dr. Alfredo

so industrial do gás na

tural e a situação do gás
natural' em Santa Catari
na, assim COrno as ações
políticas que estão sendo
desenvolvidas 1 juntamente
com o Estado do Paraná
para em conjunto esta
belecer ações junto ' ao

Governo Federal e Pe
trobrás.

Foi distribuído tam
bém informações bãsícas
sobre o gás natural é a

necessidade' de se "sair
na frente" para que a re

gião Sul não perca a

competívídade das suas

empresas,' utilizando o

gás com a construção de
gasodutos para as regi
ões produtoras, inclusive
Jaraguá do Sul.

Guenlher,
. ..1 {CIRURGIÃO-DENTISTA)

Clínica Geral

.At,�ndiméntoi com' hora marcada

72-0846)
J_ I

Mal�C'h�, 'j'
\(; -'

'

,

a expansão' do sistema
está na entrega dos com

ponentes pelos fornece
dores, qua SÓ produzem
a partir dos pedidos que
recebem e rW,O estão con-

seguindo atender a de
manda.

Adernar Duwe decla-
irou, no pronunciamento,
que a previsão inicial de
instalação de 20 mil te
lefones esta ano, está
sendo revista para am

pliar, para 33 mil termi
nais. Outraa melhorias

- virão. mas gradativa-
mente, no que o deputa
do pediu paciência, cri
ticando. ao mesmo tem
po, o governo catarlnen
se que há 15 anos não
investe um tostão na Te
lese, a ponto de apenas
4,61% das ações perten
cerem ao governo cata
rinense � 86.15% à Tele-

brás.
Sugeriu o perleínentà».

que parte do ICMs sobre
as taxás de telefonia se�
ja reívestído na Telese ê
que a própria fizesse u�
ma campanha de . esclà
recímento â optmão pú
blica sobre a situação re"
aI da telefonia no ,Estado.
CORUPÂ - S;ÃO BENTO

As obras da BR-280,
entre Corupá e São Ben
to do Sul, continuam, com
a ímplantação da infra"
estrutura. Na Associação
Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul, foi
sugerida uma ampla mo

vímenteção, com a par
ticipação 'dos municípios
envolvidos, para que o

Governo canalsza maís
verbas e que não haja
solução de continuidade'
pela falta de recursos.

Ver. Marilze lembra o Dia 'da Saúde
A vereadora Ma.rilze

Dornbusch Marquardt, ,

que profissiohalmente é
cirurgiã...dentista, pronun
ciou-se sobre o Dia Mun
dial da Saúde, comemo

rado a 7 de abril, la
mentando a situação
precária do sistema de
saúde brasileiro e da si
tuação pré-falimentar da

grande maioria dos hos
pitais, pelo reduzido, va
lor que a' previdência pa
ga pelos serviços. e ainda
por cima saldando os dé-
'bitos com atrasos consi
deráveis, que praticamen
te reduzem a nada os

I'ITERIMOV,EI�S
Intermediária 'de
Imóveis Ltda.

R. João Píccolí, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul
_ CRBel 6..3",,!

Você preCisa saber
A Interimóveis-Intermediária de Imóveis Ltda-,

cuja capacidade admínistretiva no setor imo
biliário é de reconhecida confiança faz saber a

todos que em, breve a Construsel-Construcêes .

e Incorporações Ltda, de Blumeneu. estará lan
çando mais um grande e belo' empreendimento
pm nossa cidalde.
Trata-se do 'Edifício "Barg", a ser construído

na Marechal Deodoro, proximidad�s da Mene
gotti Veicul()s� -Esse imÓvel contará cóm' 12
andares, sendo 4,deles reservados à salas ,co

merciais, prometendo um fino acabamento dentro
de,um projeto arquitetôniCo de alto gabarito.
Parabéns Jaraguá, ,do 1, você merece ser

cada, yez mais bela ;';" i'.Í:la CONSIRUSOL e

INTERIMOVEIS or 'por poder cola-

valores" que não são cor

rigidos monetariamente.

Ainda na Câmara, o

vereador Luiz Zonta so
licitou a Celesc, a im
plantação de ílumínação
pública nas imediações
da Sociedade Ribeirão
Grands da Luz e do ve-.

reador José Ramos de
Carvalho, para a' Telesc,
um telefone público jun
to ao Supermercado Leo
nor, na Ilha da Figueira,
e, também, melhor con

servação dos abrigos de
ônibus e instalação de no

vos. naquele bairro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Receita' Federal realiza Cruzada para cobrança de débitos na regiãe
A Delegacia da Recei -

'

ta Federal em Joinville
espera regularizar o dé
blto de aproxímadamente
cem empresas nós 57

municípios da sua área
de abrangência nas regi
ões Norte � Vale do Ita
jaí, num valor que deve
rá passar de NCz$ '1 mi
lhão'. A ação da Dele

gacia é parte de Um pro
grama denominado Cru
zada Nacional de Co

brança, iniciado na se

mana passada, em Joín
ville, e concentrado nas

regiões onde se registram
maior número de deve-
dores.

'O trabalho está sendo
feito por seis auditores,
divididos em três equi
pes. Eles visitam as em

presas e propõem for
mas de saldar a dívida,
sendo o maís comum o

parcelamento. O progra
ma estende-se até a pri
meira quinzena de junho
e a meta mínima da De

legacia é cobrar NCz$ ..
565 mil, segundo o De-'
legado da Receita Fede
ral, Wilmar Anderle ,

A grande maioria dos
débitos em cobrança re-.

ferem-se a atrasos ocor
ridos no segundo semes

tre de 88. Sobre estes

íncide juro de 1% ao mês,
multa de mora (20%) e

.correção monetária. Ca
so uma empresa não re

gularize sua dívida, du
rante a Cruzada Nacio
nal, poderá ser acionada
juridicamente para que
efetue o pagamento.
A Delegacia concentra

sua atuação sobre as em

presas que possuem dé
bitos maíores, distribuí
das nas cidades de Joín

ville, Blumenau, Jaraguá
do Sul, Tímbô, Rio do Sul,
Sãq Bento, Mafra e Ca

noinhas. O trabalho Ja
é realizado em caráter
permanente por um au-

'CORREIO DO POVO' 72-0'091

dítór em Joinville."

Os débitos são decor
rentes de atrasos no pa
gamento do Imposto de
Renda, Imposto sobre
Produtos Industríalízados,

,

Quatro empresas
Encontro de
Setenta empresas, en

tre micro, pequenas, mé
dias e grandes, partici -
param de 6 a 8 de abril,
em Blumeneu. do' 13.9
Encontro de Subcontra
tação Industríal, que per
mitiu intercâmbio de pro
dutos e serviços. A pro
moção foi da Bolsa de
Negócios de Santa Cata
rina, com auxílio do Ce
agiSC. A BNhSC está
planejando realizar no

próximo ano um encon

tro de subcontratação in
dustríal em âmbito na

cional. Além deste en

contro nacional, a Bolsa

'''PIS' e "FifisöéraT.'·Yci'Sãil'":'
ta Ca{arina�': Q' ,'trabàlho
é desenvolvido 'pelas" de�

I'

legacias de Ploríanépc-
lis, . Joinvílle, Joaçaha 'e

pela Inspetoria de Ita
jaí ,

I,

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE - CUSTOS N.9 081/89
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de

Planejamento e' da Sécretaria de Obras e Viação, divulga p"�lo presen
te Edital os custos relativos às obras de pavimentação à, paralelepípe
do da Rua 246 - ADOLPHO A. A. ZIEMANN ,e esclarece que � va

lores abaixo especificados constituem tributos estabelecidos pelo Có�
digo Tributário Municipal e Ler Municipal: N.<? 945/83, de 29 dê. de
zembro de 1983, que versa sobre Contríbuíção de Melhoria, ragula-

- mentada pelo, Decreto N.'? 907/83, de 29 de dezembro de 1983, � é

devida por todos os proprietários de imóveis beneficlados por obras,
públicas.
a) MEMQRIAL DESCRlTIV6 DO PROJETO E CUSTO DAS OBRAS
As

..
obras compreendem os seguintes serviços técnicos. e com os custos

abaixo Especificadas:
"

Elementos Otdade P. Unít.
01 L..' TERRAPLENAGE.M: Escavação,

,

carga, transporte . . . . . . . . 3.283m2
02 - PAVIMENTAÇAO:

2.1 - Regularização e compa.c
tacão do sub-leito .. "

...

'2.:� _. Base: Material de areia,

aquisição de materiais e

execução ,
.

Revestimento: Paralele
pípedo. meio-fio, trans-

porte e execução .. , .. , ..

GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS:
3.1 - Tubulaçao: aquisição de

materiais e execução ... :

Caixas Coletoras: aquísí-"
ção de materiais e exe-
cução .;.! .. ,. '3.283m2 O�37 1.214,71

TOTAL , : " NCz$ 33.617,92
04 ': CUSTO TOTAL: NCz$ :)'3.617,92 '(Trinta e três mil, seiscentos e

dezessete cruzados novos e noventa e' dois centavos].
4.1 - Área à pavimentar: 3.283m2
4.2 - Custo por m2: 33.61-7,92 dividido 3.283 igual NCz$ 10,24

(Dez cruzados novos e vinte e quatro centavos) .

b) DELIMITAÇÄO DO TRECHO BENEFICIADO
E beneficiada a Rua 246 - Adolpho A. A. Zíemann a partir do en

troncamento da Rua 11· - Roberto Ziemann até o entroncamento da

Rua 260 13 de MaiQ.
..

c) ESPECIFICA:ÇÖES
'

,Detalhamento dos materiais, e respectivos custos da obra, constam no

Projeto e no orçamento do trecho delimitado pelo Edital.

d) CO�ç:,�çÄO DE MELHOR!A
'

A Con�ribu{ção. de Melhoria serä cobrada, por propriedade, levando-se
em conta. a 'testada dos mesmos.

FÖRMl,JLA': Testada do lote multíplícado par 1/3 da largura do leito'
da rua inultiplicado pelo custo do métro quadrado igual Custo Total.
O recolhimento do Tributo será diretamente ao Tesouro Municipal.
PRBFEITURA JvfUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL; 27 de março de
1989.

., t,
1;

,

IVO KONEtL
;� Prefeito Munícipal
AFONSO PIAZERA NETO
Secretário de Obras e' Viação

_ �.aà�
.L

P. T�ta.l

0,:)10 984,90

locais no

Subcontratação'
prevê maís três para es
te ano. O próximo será
em Crícíúma 'ou Floria
nópolis. O XV encontra
ocorrerá em Joinville no

mês de agosto e em' no

vembro,' em -Chapecó ou

Joaçaba.

No Encontro de Sub
contratação de Blume
n,au, participaram, de Ja"
raguä do Sul, a Indústria
de Artefatos de Borracha
Coneza. Indústria de Ar
tefatos de Borracha Wolf,

Metalúrgica Sipaca é Me
talúrgica Industrial He:
nipe.

Estado de Santa Catarina.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do, Sul

LEI N.4! 1.267/89
Autoriza o Poder Executivo Muni- .

cipal a adquirir por permuta imó
vel de ENO KüsTER.

O PREfEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ
DO SUL no uso de suas atribuições,

FAZ SABER a todos os habitantes deste
Município que a Câmara de Vereadores apro-.
vau ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.9 -- Ficá desafetado de uso públi
co especial passando à categoria de bem domí-

.

nial, uma parte, correspondendo ai 331,33m2, do
total de 1.171m2, do terreno matriculado nesta

C'ircunsc,ri:;ão Imobíháríe sob N.<? 2.993, desti
nado a aree verde correspondente ao Loteamen
to Weege, conforme a Lei Municipal NS .....

581/75, de 02 de dezembro de 1975.
'

Art. 2.9 - Fica o Poder Executivo Muni
cipal autorizado a permutar a área de 331,3:)'m2,
mé�cionando no artigo precedente, pela' ár�a,
de 179,23m2, parte do terreno matriculado sob

'

,N.9 19.191, de ENO KÜSTER, situado à Rua
530 - HENRIQUE BOEDER. A área de 179,23'
'm2, ora sendo permutada, passará a integrar o,

Patrimônio Público Municipal na categoria de
bem de uso

. público especial, sendo anexada à
área remanescente que passa a ter:

949,75m2 para área verde.

37,67m2 para o Jeito da Rua 530

I HENRIQUE BOEDER.
:),1,48m2 para o passeio da Rua' 530 -'

HENRIQUB BOEDER.
Art. 35) - Os imóveis em questão, bem

como as áreas a permutar encontram-se repre
sentadas em planta topográfica anexa.

Art. 4.9 - Esta Lei entrará em vígor na

data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Jaraguá do Sul, 03 de abríl de 1989.
IVO ,KONÉLL
Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN
.,

Secretário de Administração � Finanças I
._ . • •• I .......

, ,

I
I,

3.283m2 590,940,18
"� -

3.283m2 1;30,
2.:5

:)',283m2 4,50 14.773,50
03 It

:)'.283m2 11.785,973,59
3 r,

• .<..

.

�:.
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Piazza. quer Constituição Estadual até' setembrt
o

'

deputado estadual
AIQÍsio Piazza, presiden
te da Assembléia

.

Esta
dual Constituinte; colheu

optmoes e informações'
dos jornais do interior,
reunidos domingo, em

Blumeneu. Piazza, a prin
cípio, explanou os tra
balhos da Constituinte,
desde a sua instalação, e

deseja que com a parti-
. cípação da sociedade se

transforme num fórum de
debates dos problemas
catariríenses. A meta ini-
cial, segundo Aloísio Pi- I

azza. será promulgar a

nova Carta Magna do
Estado no dia 7 de se-

tembro, antes do prazo
fixado pela Constituição,
que é 5 de outubro.

No esboço da nova Car
ta, r em seu. artigo 157,

.

prevê-se a criação do
Conselho Estadual de :

Comunicação. A Adjori/
sc terá representante
credenciado junto a AEC,
para acompanhar os tra

balhos da Constituinte.

Testelunhas
Jeová

Nos pröxímos dias 22

e 23 de abril, as Teste
munhas de Jeová estarão

reunidas no Ginásio de

Esportes Ivan Rodri

gues, em Jolnvílle. em

Congresso Regional, 0-

casíão em que, através
de palestras e demonstra
ções práticas, desenvol
verão a programação sob
o tema "Prestemos '�r
viço sagrado ao temor

piedoso" .

No encontro terá Im

cio às 10 horas e deverá
reunir aproximadamente

I dois mil congressistas que
serão incentivados a se

esforçarem a viver em

plena devoção piedosa,
em imitaç.ão do modelo
maior, Jesus Cristo. O

congresso é aberto ao

público e não se fará co

leta.

Confecções SUE ,Ii Lida

Postos de Vendas na Marechal Deoi doro, 1.085 e na "

Rua Reínoldo Rau, 536 - Jaraguá do Sul ......; SC

de

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEfl'URA MUNICIPAL DE SCHROEDER

PORrARlA N9 274
o PREFE'lTO MUNICIPAL DE SCHROE�

DER, no uso das atribuições que lhe confere a

legislação em vígor.
'

R E S O L V E:
INDICAR a servidora JOSCEANE MARIA

ZANELLA, para prestar serviços à Junta do

Serviço Militar, na funções de Secretaria da

referida Junta.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE.

ADEMAR pISKE
Prefeito Municipal

CARMELO PASQUALLJi
Encarregado do Expediente

..------------------ � �

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

PORTARIA N.!} 271
.

ADEMAR PISKE, Prefeito Municipal de
Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições,

RESOLVE
DESIGNAR:
- Co::no Presidente: LUDGERO TEPASS:É,

- Como Secretário: CARMELO PASQUALI e
-

Como Membros: Helmuth M. G. Hertel, Hari
Zerbin, 'Wilson José Mondíní e Gerhard Zas
trow, para comporem à Comissão de julgamen
to do "EDITAL DE ALIENAÇÄO POR CON
CORRêNCIA N.9 01/89 e do EDITAL DE TO
MADA DE PREÇO N.9 01/89"..
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE.
SCHROEDER (SC), 23 de fevereiro de 1989.

ADEMAR PISKE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.
CARMELO PASQUAL..U

Encarregado do Expedie·nte

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

PORTARIA N.(} 259

AD�MAR PISKE, Prefeito Municipal de
Schroeder. Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições,

.

RESOLVE
DESIGNAR:
Helmuth Moritz Germano Hertel. Harí

Zerbin e Wilson José Mondini, �para comporem
a Comíssão de Avaliação de um Trator Escavo
Carregador Michigan 75�HD, marca' CLARK, so

bre pneus, motor Mercedes Benz, ano de fabri
cação 1980, série n.? 4195-8-114t-BRC, modelo
OM-352-013, n.? 595787, de propriedade da Pre
feitura Municipal de Schroeder .

. .

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E C .QMUNIQUE-SE.
·Schroed€r (SC) � 08 de feV) ereiro de 1989
,

ADEMAR PlSK E
Prefeito Munidi�1

CARMELO PASQ{' lALL!
Encarregado do EJq pediente

ARTIGOS DE FABRICAÇJ \0 \ PROPRIA,

A PREÇOS DE I CUSTO.

.)- -,.
'.

�;.
'_

Em 1988"mais que obter lucro,
a Weg proporcionou muitos lucros .

Lucraram os oito mil colaboradores
com investimentos em treinameato,

qualificação de mão-de-obra,
serviço médico-odontológico,

assistência social,
recreação e lazer,

.,}\.�.
, refeições subsidiadas,
melhor remuneração

e realização profissional.
Só para ter uma idéia,
anote estes números:

A Weg realizou 310 cursos.

Concedeu 330 bolsas de estudo. -

Serviu 1.577.7({J refeições.

AW�
. proJ)Qrclonou
muitos lucros no

anopassado
Registrou 193. 6CX) atendimentos

. e consultas médico-odontológicas.
Repassou para as suas associações

recreativas NCz$ 156.312�OO.
Isto sem contaras investimentos'

em novas unidades fabris
e equipamentos que geraram
quase 1.200 novos empregos.
Lucrou tambéin a comunidade

com o recolhimento de
NCz$ 51.225.622,00 em impostos.

Lucraram os clientes, .

com o fornecimento
de/produtos de qualidade.
Enfim, o lucro foi de todos.

',"'...........
"""'�
"$

. Proporciaoando lucros sociais
'�
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Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas � artigos: de prataria estão. na

RELOJOARIA AVBNIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

I.

«:t=HO ...
_-,

'. VIAÇÃO CANARINHO LTIM.

Programe bem as suas viagens de férias, e
recreação. A "ÇanarlDho" coloca à sua dis

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 12-1422

.,

.,

'. Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob n9 0015

Escritas flScala e contábeis

ImpOito de Renda

Reg.tro de Mlcro-Empre.a

Confira a . eficiência de n08SOi serviços.
Rua Bario do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

AS PAIXOES JOVENS

Grande parte da .pop"ula,ção brasileira é jo-
.

"em. Q que �tão fazendo, para onde se dirigem,
. que líderes serãor Será que nossa ju�entu�e
e f�liz naquilo que maís se apaixona ou e atraí

da? O jovem é idealista, quer aventure, emo

ção, é cheio de f9:rça e vida, quer ser notado e

ouvido. Mas o que ele encontra neste nosso

mundo a seduzi-lo, são. convites perigosos e per
nícíosos,

.

Desde cedo�' ao despertar a adolescên
cia, ele convive num ambiente liberal e huma
nista em termos de valores e costumes. EID"tasa,
Os pais, já deram de mão à orientação firme, au
têntica e cristã sobre os perigos da vida. A TV

é deixada à dísposição. com seus fílmes violen

tos, fantasios.os e pornográficos. O cinema é

o passo seguinte com seus explícitos, depois as

revistas indecentes e provocantes nas livra
rias, depois a música barulhenta e ensurdecedo- .

ra dos baílões e discotecas, com letra também
de cunho erótico, depois o cigarro; a bebida:
alcoólica, e por fim as 'drogas. Tudo isso é um 1,
convite à prática do sexo [ívre, à prostítuição ,

camuflada, aos namoros descartáveis, aos casa-j
mentos forçados e sem amor, aos filhos inde-;'
sejáveis, à:s mães solteiras, e pará se concluírj
para derrubar a base da

. s_?ciedade, �. família j"e o casamento. Oh, as paixoes da mocídadel O i

iovem deve' buscar alegria e recrear-se dentro:'
daquilo q� Deus aprova e é para ° seu bem, pois i·
um dia deverá prestar contas a Deus (Bel. 11 :9). f;:
IIF(i)ge, outrossim, das paixões da mocidade. Sé-�'

gue." a ,jUS�lfj�� té,. o amor e a paz c,?m os q,�e ..
'

de COraçã(j)ifl�@ invocam o Senhor (II Tim. '�
2,:22). ,SigaJ;.a,;�nsto e lute por sua causa. Nele

.

há maioi7�pIãZ$'. -e recompensa do que 'nas pai- .

xões passegeiras e ilusórias. Seja livre e feliz,
em Cristo, jovem!

, .

(Elso CarIos Madke)
-�-'---_'_

"{':ONHEÇA MELHOR A JESU�"
Peça bO:le mesm.o um Curso Bíblico�:}:lrátis e;m!
04 liç;ões basead;o no·Evangelho dê", JGão. Ao ti
concl�lir . receba lUD certificado; ex. P. 190

Jaragruá do Sml, " ,

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

._'-,

'PÁGINA 08

-,Mals..tau_gba: IrandtJíblicD assiste @eça teatral

·Educação·
municipal

Secretäríos, assessores,
diretores e professores
das redes municipais de
educação do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e

Paraná, participaram nos

dias 13 e 14 de abril,
em Gramado, do 29 E:n
contro Regional de Se
cretários Municipais de
Educação, no Centro de
Convenções do Hotel
Serrano. Jareguä . do
Sul marcou presença com

a secretária' Rosemeíre
VaseI, com a diretora do
Albano Kanzler, Fedra
Konell e com o profes:
sor Balduino Raulino,
que na qualídade de pre
sidente da. UndimejSC,
integrou a mesa coor

denadora do evento.

,. Foi um.igrande sucesso. ,Jl9 .últímo dia 1, no .Cerr
a apresentação da . peça tro Esportivo Cultural' e

"Tudo o qua você pre- Social de Massaranduba,
cisa saber sobre drogas", que levou centenas de
da Companhia de Teatro jovens a assisti-la, estí
José Basso, de Curitiba, mulando o governo mu-

los adeptos . do nicípaj a captar novos e-

ventos desta natureza pl
• .'. . •

uma maior formação e

tradiCionalismo ��.or�����inàara:�u���:
, to a Coral Agropecuária,

gaucho Farmácia Kury, Hotel e
. Restaurants do Chico e o

A comissao organiza- vereador João Carlos
dora do' Centro Tradicio-

.

Martins.
nalista de Gaúchos' e A administração mas
Catarinenses, informa que sarandubense vai insta
o pröxímo encontro '

la
.

ma Escola Básica Fe
com muito 'churrasco, lipe Manke. Um parque
chímarão, canha .

boa e infantil para o pré-esco
música tradicionalista -

lar, considerando queserá no próx�mo dia 23 pesquisa realizada por
de abril, no Parque quatro alunos, através
Malwes. Confirmações de Um projeto sobre la
com Marco Antônio zer, resultou num índice
(fone 12-2817) e com de 98 por cento íavoré
Madrid (fone 12-1:)'31). vel a implantação do e
Te aprochegue tchêl.

,

quípamento.

DR. MARCOS F. SUBTIL

Ortopedia. e Traumatologia

Urgências _ consultas _ ortopedia ínían,
til e adulto. Membro titular da Soe. Brasíleí,'
ra de 'Ortopedia e Traumatologia .

Av. Marechal Deodoro 1.512 _ Fone 12.2218·

�(;,'b-.. .' A .'
.

•

'��' o DOIS da adllinistração Pública
Waldeinar Salles - A classe política
catarínensse ficou desfalcada com a

morte do ex-deputado estadual. Fi

gura de grande projeção do antigo
PSD soube conquistar e consolidar a

mizades, mesmo de seus adversários
da época e foi vítima do regime au

toritário, caçado tmpíedosamente por
'estranhos .motívos. O extinto teve

grande atuação em nosso meio, onde
foi largemente festejado pelas suas

I
atitudes desassombradas, tendo-lhe S1-

,
. do conferido pela Câmara de Verea
dores b título de Cidadão Honorário

.

- de Jaraguá do Sul, que foi ruidosa-
. mente comemorado na residência do

já falecido Josef Fontana, na Av. Ge
túlio Vargas, 'com a comparência de
uma legião de, amigos, autoridades,
políticos,

. parlamentaraa e profissio
nais.

. Cr seu desaparecimento passou desà

percebido em :posso. meio, onde era
ÍUllito estimado. Mesmo que a von

tade .seja grande, .a memória é fra
ca!
Fernando Ferreíra de Mello - O ex

Secretário da .Fazenda de Sc, depois
de muito nadar 'quase morre na praia.
A Diretor�a _ .dO, Banco Central decre
fou a indisponibilidade dos bens dos
membros da Diretoria e da Junta
(iovernativa do' 'ERDE. A medida é

por 'demais drástica' e pode desaguar"
em . grav�s . cqnsequê:ncias, atingindo

.. � 'aaES ·•· ,·

profissionais que nenhuma responsabi
lidade tiveram na dívida do Banco.
Mello terá que pedir autorização ao

liquidante do Banco Central' para fa
zer uma simples visita ao vizinho mu

nicípio de São José, além do que, ne

nhum dos atingidos poderá sequer
vender um automóvel, sob pena de
nulidade. A propósito vale lembrar
Um caso acontecido cam nosso dire
tor, quando na

__

qualidade de suplente
do conselho fiscal da antiga Caixa

E-Iconômíca do Estado, por morte de um

�fetivo, tev�. �ue assumir Uma reuni
ao que presídíu. e teve qua depor e

.

apresentar razões na Cçmíssão de
Sindicância. Embora nada ficasse
provado, a simples substituição de. um
membro causou muito incômodo.
Nelson Wede:kin -- O senador catari
nense encaminhou requerimento ao

ministro Maílson da Nóbrega, solici
tando informações sobre as razões
que levaram o governo federal a de
cretar a liquidação do BRDE. Diz-se
interessado em conhecer as razões de
tão drásticas medidas, montante da
divida, as origens dos débitos e pro
cedência das denúncias sobre bene
fícios a credores privados. Manifesta
seu .inconformismo, tendo' em vista
lJue se liquida o BRDB e a Constituin
te criou' o Banco de Desenv:olvimento
do Centro-Oeste.

Livros, revistas, pre
sentes, materiais de
expedíente, em quan
tidade e qualidade
você encontra na

PAPELARIA GRAFI
P,EL (ao lado da Pre
feitura).

Papelaria.,

GralipelII
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ESTADO DE SANTA CATARINA
.. J.>REFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

PORTARIA N.�.,212
'

O ,PREFEITO MUNICIPAL DEJ SCHROEDER,
no uso das atribuições que lhe confere a legis
lação em vigor,

RESOLVE:
EXONERAR, a partir desta data, a servi

dora 'ROSANIA HACKBARTH, das funções de
Secretária da Junta do Serviço Militar.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE EJ COMUNIQUE-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER(Sq,
28 de fevereiro de 1989. '

.

'ADEMAR' PISKE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data
CARMELO PASQUALU

Encarregado do Expediente

ESTADO DIi SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

PORTARIA N9 268

ADEMAR PISKE, Prefeito Municipal, de

Schroeder. Estado de Santa Catarina, no uso de

suas atribuições,
RESOLVE
NOMEAR:
VALERIO FISCHER, para desempenhar a

função de confiança no cargo de Tesoureiro; a

partir de 02 de janeiro de 1989. (

REGISTRE-SEJ, PUBLIQUE-SE'E COMUNIQUE-SE.
Schroeder (sq, 02 de janeiro de 1989.

ADEMAR pISKE
Prefeito Mumcípal

. Registrada e publicada na mesma data.

CARMELO PASQUALÜ
Encarregado do Expediente
�-------
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TCE: aiDS aliciais �eve. ser publicades us jarlais
o presidente do Tri- Os artigos 99 e 100 da eheaminhau à todas as

bunal de Contas do Lei Complementar ng Preféitures do Estado
Estado, Dib Cheren, ra-, 5, de 29 de dezembro de Instruções pára que se
tificou na. tarde de do- 1986, far-se-é 'obrígato- cumpra o díspísítívo Ie·
mingo, durante assem- riamente em jornal local gal, posto que o Tríbu
bléía da Associação dos e, na falta deste, em; nal vai' fiscalizar o ctiní
Jornais do Interior de jornal editado na micror- primento, pOis ä publí
Santa Catarina (ADJORlj . região com circulação no cação é a cöndícíonante
sq, realizada em Blume- Município. 'Dib Cheren para a lléga1idadé de
nau, na qual comparece- reiterou que o Tribunal todos os atos municipais.
ram, da região, além do .----...-------...--------......

Correia do Povo, o Jor
nal de Hansa e o Jornal
do Vale, estes d� Corupé
e Guaramírím. a obri

gatoriedade da publica
ção pelas prefeituras
municipais, de todos os

seus atos que criem, mo-

difiquem, extinguam e

restrijam 'direitos, de
modo especial as lelÍs,
decretos íegíslatívos e
resoluções; os atos nor

mativos externos, em ge
ral; Os balancetes e ba

lanços; as prestações de
contas de auxflíos con

cedidos pelo Estado' as

contas do Fundo de

Participação cos Mun.

cípios e o veto aposto
nos períodos de recesso

da Câmara. "'I��

A publicação, segundo

Clínica",,·Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWEITZER

Clínica de pequenos e grandes animais, cirúrgias, vacinações
raio x, internamentos, boutíque.

Rua Joinvllle, n.? 1.178 (em fren� ,a;, Supermercado Brelthaupt]
Fone 72-3268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarína

Funilaria Jaraguá ·Ltda.
Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe. Schmidt, 279 • Fone 72 ..0448

BRAZJaPAN Eletrônica
Consertos de aparelhos de SOM e TV

Autorizada da CCE

Orçamento Grátis

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

Jaraguá do Sul SC

Ferro Velho Marechal
metrô, 3 milhões de selos

F I L I , E L I A de bebidas, 110 mil pas-'
A saportes, um mífhão de

Roberto João Eissler
. CIC (Cartêo de Identifi-
cação do Contribuinte) . e

E X T R A correspondência da fír- 400 II1Íl fichas de tele-

Já faz quase um ano ma, estava inocente- fone, além de não te

que publicamos, men- mente selando as cartas rem sido refinadas qua-

saímente. uma coluna. quando foi autuado em tro toneladas de ouro.

tratando de assuntos fi- flagrante pela polícia A notícia não menciona
íatélícos neste jornal; que teria sido alertada a impressão de selos pos
mas estas notícias (que pela ECT, falsificação tais, envelopes, editais e

Ioram obtidas através do detectada pela máquina outras peças fílatélícas.
FILATELIA - Iníormati- de triagem, pois os selos Fica a expectativa.
va Fontoura-Wyeth S A.' não tinham a fosfores- Será que somente com

não podem esperar o cência, Fato este, que greve de funcíonários

próximo mês, pois al�m D30 ocorria com, �(lSS�� poderemos fabricar me-

de ínteresse dos filatehs- selos desde a falsíficacão nos dinheiro?

tas, é tambcm de interes-: dos selos de 5 e 10 mil L E M B R E T E

se público: réis da Revolução de :)'2. O 89<? Encontro de fi-

S E L O S F A L SOS GREVE latelistas e N�mismata�
Houve falsificação do Divulga a imprensa oe Santa atarina será do-

selo l'A" azul '(CP-com- que uma greve dos fun- mingo (dia 16 de abril)
provante de fra�q�e�- cronäríos, que já perdura em Joinville, e terá como

mentol, e alguns mdlVl- por maís de quinze días, 10CÍ'll os salões da "Liga
duos andaram colocando poderá fazer o Brasil Pd- de SOciedades", à rua

tais falsificações em Iir- rar de fabricar dinheiro, Jaguaruna n? 100 - proxi-
mas. Justamente ii AS50 pois nesses poucos dias mo ao Corpo de Bom-

cíação Mundial dos �t" (16) deixaram de ser beíros-. Voluntários de

tetives e Agentes de . .,e- produzidas 91 milhões de .Ioínvílle.
gurança foi uma das �édulas, 60 milhões de Para OS filatelistas e

vitimas. O "boy" encar- moedas de 10 cruzados numismatas: um evento

regado da expedição da 40 milhões de bilhetes d' imperdível!

DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

Comércio ; de veículos usades
Peças para veículos

Compramos automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 12-0874
Jaraguä do Sul - SC -'

'

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

Conserto de fechaduras, venda de cadeados,
tampas de combustível, olho-mágico, fechadu
ras e ignição de automóveis.
Atendimento a domicilio a qualquer nora. IAv. Mal. Deodoro 325 (Fone 72-2467) e rua

José Emmendoerfer 862.

UM NOVO CONCEITO ACABA DE NA�CE,R

Ag.ora em Jaraguá' do Sul a

KILUXO

Móveis e Decorações Lld'a.,
na rua João Piccoli 57, ao lado da Farmácia
Catarínenss,

Fique COm' a melhor: na qualidade, no preço
e na garantia. Valorize ainda mais a sua resi
dência.

, ,

VENHA NOS CONI-IECER.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-Estada de Santa CiJ,tarina:
_ .Pteieltura l\J.UIliciPªJ de . �ª;rilg!l_� _.d9._��L" _�_.....

La N.� 1,.266/89
Autoriza o. Chefe do Poder EiXecu
tiv.<>, Municipal a firmar CONVÊ
NIO com o GOverno do Estado, a

través da Secretaria da Educação.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA

DO SUL, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER a todos os habitantes deste

Municíp'io que a Câmara de Vereadores apro
vou �le sanciona a seguinte Lei:

.

Art. 1.9 � Fica o Chefe do- Poder 'Exe-
cutivo Municip'al autorizado a firmar Convênio
com: o Governo do Estado de Santa Catarina, a

través. da Secretaria ,�a Educação, pera a: ces

são da Professors IVETE LOMBARDI, matrícu
la n.? 156.352-1, .ocupante do cargo da Categoria
Funcional de Professor II, nível PE-MAG-LC-l,
<to grupo: Docente do Quadra. de Pessoal Civil
da Admínístração Direta atualmente em exer

cícío na 19a. UeRE, código 19.00.61900-0, se

diada em Jaraguä doSul, tendo Apostilado
100% do' cargo em Comissão de Diretor de

Escola� nível pE-DASU-l, para ter exercício
junto A SECRETARIA MUNICIPAL DA EiDU
CAÇAO�

Art. 2.9 - Esta Lei entrará em vígor na

data ee sua
.

publicação, revogadas as dísposi-
cões em contrário.

'

Jaraguâ do Sul, 03 de abril de 1989.
IVO ,KONELL
Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN

I' .,

Secretário de Adminístraçãó e Finanças

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

PORTARIA N.' -273
ADEMAR PliSI<Ê, Preíeíto Municipal de

Schroeder, EstadQ de Santa Catsnna, no uso de
suas atribuições,

RESOLVE
DESIGNAR:
Como Presidente. HARI ZBRBIN, COD:lO

Secretário: CARMEl.O 'PASQUALl Como mem

bros: VALÉRIO pIsCHER, VALDIR KLEMANN
e AQBMIR FISCHER, para comporem a Comis
são de Revisão da Planta' de Valores Mobiliá-
rios.'. '.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE B COMUNIQUE-SE.
SCHROEDER (SC), 29 de fevereiro de 1"989.

Al>EMAR PISKE
. '

Preíetto Municipal
Registrada e. publicada na mesma data.

CARMELO PASQUALU
Encarregado do Expediente

----

da Material Elétrico·
.

de
Jaraguá do 'Sul irão pro
mover no Centro de Trei
namento do Senai Iocal,
que serä o coordena-.
dor, através do seu dire
tor, Alcino de Araújo e

do assístente técnico Ni
codemas Neto da Costa
Lima.
A duração do progra

ma será de 200 horas, es
tando as inscrições aber
tas até o dia 18 de abril,
terça-feira. O teste de

s�leção •. está marcado pa
ra

.

o día 1.9, às 14 horas,
no Senai' e o resultado
será divulgado no dia 21
de abril. Este curso Im

cíarã', 1).0 dia 24 de abril,
cOm .'a conclusão previs
ta para 11 de agosto.

Sãô onze médulos a

serem desenvolvidos: Cál
cuia· Técnico, Desenho
Técnico-Mecânico, Tec
nologia Mecânica, Ma
nutenção Mecânica, Ele
mentôs de Máquinas, Re
sisfência' de Materiais,
Lubriflcação, : COntrole
da Qualidade, Eletrotéc
nica, Solda e Organiza
ção e Normas.

Fstado de Santa Catarina
Preíeítura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N.'" 'l.p50/89
Fixa o preço da pavimentação à pa�
ralelepípedo para o trecho que es-

pecífíca, ESTADO DE SANTA CATARINA
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER CULTO: Domingo, às

DO SUL no uso da atribuição que lhe é con- PORTARIA N.9 270 9h30, no centro, em

ferida pelo item XXIX do artigo 70, da Lei ADEMAR PISKE, Prefeito'Municipal de português, PALESTRA BA-

Complementar N.<'> 5, de 26 de novembro de Schroeder, Bstado de Santa Catarina, no uso de TISMAL: día 6 de maio,

1915, e de conformidade com o disposto na Lei suas atribuições,'
. com início às 15 horas,

Munícípal N.<'> 699/11, de 22 de dezembro de RESOLVE: haverá uma nova pales-
197'1;; Art. '15� - Fica aberto Concurso Público, tra batismal. onde pais e

QECRETA: para o cargo de Operador de Motoniveladora. padrinhos devem' .

parti-
Art. 15' - Fica estabelecido que o preço Art. 2,'9 � Os candídatos deverão ter a cipar. Informações e ins-

por metro quadrado referente a pavimentação idade mínima de 18 anos e máxima de 45 anos, crições na secretaria da

à paralelepípedo, dos imóveís específícados no possuírem Habilitação (Carteira de Motorista) e Comunidade, telefone 12-

Edital de Custos N.<? 81/89, de 21.03.89, será
. experiência. . 0892.. FESTA.: A Comu-

de NCz$ 10,24 {Dez cruzados novos e vinte e
..

Art. 3.<? - O teste, de avaliação para o nidade Evangélica Lute-

quatro centavos) o metro quadrado. cargo de operador será realizado' no pätío da rana realiza nesta final-

Art. 2.\> - O preço fixado no artigo an- Prefeitura MuniCipàl e nas rodovias municipais de-semana (15 e 16 de

teríor obedeeeré as modalidades de pagamento e avaliado pelos seguintes membros: Helmuth abril), a sua tradicional
fixadas no artigo 12, da Lei Municipal N.<? .;. M. G. Hertel. Wílson José Mondíni

'

e Vilmar festa anual, para a qual
6991'71, de 22.12.11, pela Lei Municipal N'? ... Gaedtke.' às 14 horas do dia 27 de fevereiro de convida a todos. LEMA'

945/83, 'de 29.12.83, pelo Decreto N.<? 471/17, 1989. DA SEMANA: Sé alguém
de 22.12.11 e pelo Decreto

.

N.<? 907/8':3 de Art , 4.<? -'--- ocupará o cargo de Operador está em Cristo, é nova

29.12.83'.
.

dê Motoniveladora o candidato que melhor se criatura: as coisas anti-

Art 3.\1 - Este Decreto entrará em vigor enquadrar nas experiências da Prefeitura. gas já passaram. Eis. que
na 'data de sua publicação, revogadas as' dispo- REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ·PARTICIPE�SE. se fizeram novas. 2 Co-

siç'ões em contrário. Schroeder (SC), 08 de fevereiro de' 1989 ríntios 5.17. . FESTA. DE
.

Jaraguä do Sul, 21 de março de 1989. ADEMAR iPISKE MAIO: A tradicional
IVO KONEtL Prefeito Munkäpal Festa de Maio, da Igreja
Prefeito Municipal Registrada e publicada na mesma data.' do Centro, está mercada

ANTENOR GALVAN' CARMELO PASQUALLI pare os dias 19 e 20. Os

.

. Secretário de Admínístração e Finanças Encarregado do Expediente preparativos' Já. começa-
_____.--- --- ---� r·am .

........=======:====================::::::::������i:�����====::::::==::..==--========::==::====���� _

Mecânicos -Ie -o· C"
. d '

.... ' rf·
'

.• "1- ", ., ' ,·.··S
,.

__, __ _,_ ..H ,.ra urso, e ape. elça.a .el D na ", enal
Aperfeiçoar 'mecânicos,

encarregado.s ..

e profíssí
onaís de ramos afins que
atuam na área mecânica
no que tange a utilização
dos princípios e moder
nas técnicas de mecânica,
é o objetivo central do

_
Curso de Aperfeiçoamen
to Técnico em Mecäníca,
que a Fiese, em conjunto,
com o Departamento Re
gíonal do, Senaí é' o Sin-

. -dícato das Indústrias Me
. talúrgicas, Mecânicas e

Para o diretor do Se
nai, Alcino de" Araújo,
"o curso de aperfeiçoa
mento técnico em mecâ
nica facilitará a realização
profissional de muitos a

dultos que por 'um moti
vo ou outro não terão

condições . de ingressar
em uma escola técnica
de nível médio".

Coluna
Evangélica

Última O porlunldade !!!
NÄO PODE FAZER XIXI NA CAJ.ÇA!

Neste sábado, dia 15, a última oportunidade para se assistir a mais deliciosa comédia do ano: "QUEM
CASA QUER CASA", do Grupo de Teatro SCAR. Começa às '20Íl30min, no Anfiteatro da SCAR. Você
não pode deixar de assistir, apoiando os valores da' nossa terra,

'
.

Apoio cultural:

�,_.. �)
Jm'aguá do Sul/SC - Av. Mal'. Deodoro, n.? 158 ':- FOnes: 72-1717, 12-1995 e n-�614

..------t..���--__--------�--�----__ I ------------------�--�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Governo que�
.,"'"

co'oh'ecer
Joroalislas

Quarta-feira, dia 5 do

corrente, bate o telefone
no Sindicato, dos Jl,orna-:
listas Profissionais de San
ta. Catarina. É da Casa

Civil que parte o pedido,
por ordem e determina

qão' do Vice-Governador
Casildo Maldaner, no e

xercicío da governança
do estado. O mandatário
interino

.

deseja receber
uma nominata de 'lodos
es jornalistas sindicali
zados, bem como a re

lação 'de todos os jornais
que circulam no Estado.
A notícia em si não tem

nada de extraordinário,
posto que OS jornais que
se editam dentro de San

ta Catarina, são do co

nhecimento de todos,
menos do governo. Mas

como o governo
_ o de.

Casildo Maldaner I-

quer modernizar a admi-.
nístração. dando maís

transparência aos atos e

fatos governamentais, o

pedido assim formulado
é um prenúncio de que
novos ventos passam a

soprar em Santa Catari

na, que reconhece· que
não pode viver divorcia
'do da' comunicação soci

al, que tratando como. a

té agora vinha tratando

a imprensa do interior,

SÓ capitalizava dtvíderr

'dos negativos que tanto

desgastaram Os primeiros
dois anos do atual go
vemo-

Aliás, os jornais do in

terior, já receberam pu

blicidade da Celesc e da

qui mais algum tempo
outras publicidades de

vem aterrissar nas reda

ções, cOfiO uma espéc�e
compensação pelos dOIS

anos de vacas magras.
Em outros estados da fe

deração dá-se especial. a
tenção aos jornais do in

terior que, sem íalsa mo

déstia, alcançam um pú
blico ledor superior aos

dos grandes centros po

pulacionais. .

Casildo Maldaner, que e

filho lá do oeste,
.

onde

Um incrível número de

jornais circulam sema
nalmente, deve ter com

preendido o significado
do reatamento das rela

ções com os que condu

zem a opinião pública no

Estado de Santa Catari
.na ,

Venceu-se uma batalha.
FaHei'

'

agora vencer a

�uerra . Que 'está
.
por

pbuco.

Sociedades oruaniza.m Scbuelzenlesl

A Schuetzenfest deverá
acontecer no Agropecu
ário. Além de competi
ções de tiro entre as so

ciedades, os visitantes
terão igualmente oportu-
nidade de .exercitar o

esporte, concorrendo a

prêmios. Comissões se-

não formadas para a or

ganização da Festa, que
vai ter desfiles de aber
tura e encerramento na

Marechal Deodoro.

Fal�ciDlen(Q ,,;

Marlha' Eisa Wil·helßl
Faleceu nesta cidade, no

Hospital e Maternidade

Jeragué a veneranda se

nhora Martha EIsa WH

helm, aos 91 anos, 10

meses e 10 dias, depois
de -Ievar uma vida exem

plar na comunidade ja
raguaense .

Nascida na Alemanha,
em 26.05.1897, era filha
de Priedrich e Auguste
Ernestine Líeske, casou

em 13.08.1921. com' Max
Mofitz Wilhelm e emi

graram para o Brasil em
1923.
O seu passamento deu-se
às 20h30min de 5 de a

bril de 1989, sendo se

pultada no 'jazigo da fa

mília, no 'Cemitério Mu

nicipal de -Jaraguá do
Sul.

Do casamento com Max
Wilhelm teve três filhos:
Max Geert Wilhelm. co

nhecido como "Gert",
nascido na Alemanha e

já falecido, EIse Yolanda
Wilhelm e Eduardo Fran-
cisco Wílhelm, conheci
do como "Frank". Além
dos filhos deixa 2 noras,

�' netas, 1 neto, 2 bisne

tos e 2 bisnetas·
A vida da família wn
helm vem contada com

maís detalhes, às págs.
251/254, do 2S Livro de

Jaraguá _ Um Capítulo
da Povoação do Vale do

Itapocu . Seu corpo foi

velado na Igreja Evan

gélica Luterana, Centro.
Aos enlutados os pêsa
mes desta folha.

I
i....STADO DE SANTA CATARINA .

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

DECRETO N.K! 414

CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO,
O PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROE-

DER, NO USO DAS SUAS. ATRIBUrçÖES LE

l";AIS:
DECRETA:

Art. 1.'? -- Em virtude da necessidade de

continuidade do serviço' público a Prefeitura

Munícípal de Schroeder . contrata a Senhoritá
Naíra Luíza Gneipel para exercer a função de

professora de pré-escolar no Jardim de Infância
.

"Branca de Neve", em caráter te-mporário no pe
ríodo compreendido entre L''? de março a 31 de

dezembro de 1989, percebendo o equivalente ao

nível 07 do Quadro Funcional do Plano de Car

gos e Salários do municípiv.
Art. 2.9 _ As despesas decorrentes do

presente Decreto correrão por conta do orça

mento vigente. ,

, Art. 3.9 -.0 presente Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Schroeder ,. (SC), O 1 de março de 1989·

ADEMAR PISKE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma'data.

CARMELO PASQUALLl
'Encarregado do' Expediente

Defenda o seu patrimônio contra sinistros, pre-
venindo·se. Estamos as suas ordens!

Exlinbrás
._.

A Àssociação'Qãs' Só� "'''da 'ta. Sehnetzenfest (Fes
ciedades de Tiro ao AI- ta do Tiro), que reunirá
vo do Vale do Itapocu todas as sociedades de
reúne-se às 14 horas des- tiro ao alvo do Vale do
te sábado, no salão de Itapocu.
festas da Paróquia São
Sebastião, para discussão
e aprovação dos estatu
tos, já analísados preli
minarmente pela direto
ria, reunida no dia 9,
com o assessor de Cul
tura, Esporte e Turismo,
Balduíno Raulino. A en

tidade tem objetivos es

pecíficos e uma das me

tas será a realização, no
mês de outubro, prova-
velmente de 13 a 21

(será oficializado hoje),

------------.......-····n

ComérCio e recarga de extintores em geral

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

José Alberto Barbosa
DEFESAS CíVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua Jo'ão Marcatto n.? 13 .: 2.9 andar...

sala 204 _ telefone: 72-1869

Jaraguá do Sul _ SC

C'helé -

ß10BIllÃRIA E
REPRESENTACOES LTDA.

Rua Reinaldo Rau 61 _ Fones 72-1390 e 72-150Ö

S'eo'bores 'proprretários
Dispomos de compradores para:

CASAS

TERRENOS

APARTA.l\1ENTOS

1\Tecessitamos de terreno central com maís ou

menos 1.000m2, para troca por apartamento

VERIPIQUE NOSSAS OUTRAS. OFERTAS.

72-1390 e 72-1500

Imobiliária Engetee
CRECI-934-J - FONE. 72-0373

ENGETEC
R. Exp. Antonio C. Ferreira, n? 68

V
VENDA: Casa mista c] terreno de 2.900m2,

preço NCz$ 15.000,00 na rua 25 de Julho' [Vi,
Nova} Casa miSta (130m2-3 quartos), rua João
Doubrawa n? 238, preço NCz$ 12.000,00. Casa
mista (160m2), rua Piçarras, preço NCz$ .....

20.000,00. Apartamento em construção, Edíf.
Atenas, Mal. Deodoro , valor NCz$ 60.000,00.
Apto. EdU. Míner, 2 qtos, 100m2, preço NCz$
15 mil mais financiamento. Lotes frente pl rua

José Emmendoerfer, 450m2, NCz$ 7.000,00 cada.
Sitio em Nereu Rames, preço NCz$ 45 mil, c/
176.000m2. Área, comercial rua Joínville, 3.470-
m2, c/ casas em alvenaria e madeire, NCz$ ...

85 mil. Terrenos�, ;t;0Qro2, px. Móveis Pradí e de
1. '360m2, perto ,'tb!. (0-'W�;-�I (Rua' Bernardo Dorn

busch) cl 63,60m2;·{,d�,rlT,l\ente. Preço NCz$ .....

35.000,00. Casa cl 2 suites. 2. quartos--â salas,
copa, cozinha, lavanderia, salão de festas, ga
ragem pl 4 carros e píscina, Apartamento novo
em Blumenau, 130m2, perto da' Furb, a NCz$'
50 mil.

.
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'ÄllÄCUÄ DO SUL� 15 A 21 DE ,AlJltlt DE ,1989
, '.

CORREIO DO POVO

ADVOGADA',
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras .. acidentes de trânsito •

inventários '�" cobranças e advocacia em geral..

.Rua Reinaldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2111.

Walter Luiz Ribeirl'

Iielaldre Dellauiustina Barbosa
AQVOGADOS

Rua João Marcatto n? 13, 2<? andar - sala 206,
Fone 12-2815 ---: Edifício Domingos Chiodini -

Jaraguá do Sul _ SC.

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO
MURILLO BARRETO DE A.ZEVEDO

ADVOGADOS
tJ _'DIt�lto- Cb1l1 - Crímfnal - Comercial

- Trabalhista - Esportivo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 91 - Sala 1

Föne 12-0188 - Jaraguä da Sul - SC

- ----- --- �-

FISIOMEÓ
Fisioterapia e ReabUi tação Médica Ltda-

Atendimento especializado em recuperação
de fraturas, paralisias, reumatismo, problemas de
coluna, doenças neurológicas, asma e bronquite.
CONVl3N1OS. Unímed. Banco do Brasil, Caixa
Econômica, Ipesc, Inamps e Acidente de Traba-
lho

,

CORPO CÚNICO: Dre. Ri� - Písíoterapêuts.
Dra. Joic'e - Fisíoterapêuta, Dr. Francisco
Médico Písíatra.
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen s/nf!, anexo ao

Hospital São José - Fone 72-1877 - Jaraguá do

Sul-SC.
,

.

Marisol' implanta desburacratização 8dmi_nistrativa
A Marisol S. A. Indús-:

tria do Vestuário -

que
em maio completa o seu

primeiro quarto de : sécu
lo de existência - vem

elímínando, gradativa-

�o�nvoROTAmo
'

.•m. O Qual�o-Meia-
. ClICO

Dê mais vida ao Rotàry: Viva·o intensamente,
ENTREGA DA CARTA CONSTITUTIVA AO
R. C. ITAPEMA
Realizou-se na noite de 3 do corrente. no Ita
perna Plaza Hotel, a reunião" festiva de entrega
da Carta Constitutiva do Rotary Club de Itapema.
Com a presença do Governador Roberto Fran
co - D-465, ex-governadores e representantes
de inúmeros clubes rotéríos vizinhos, teve lugar
a entrega do diploma legal de funcionamento
do clube, dando aos seus integrantes o privi
légio de gozar dos benefícios dos clubes filiados
a Rotary International. Parabéns 'ao novo clube.
A CONFERENCIA DISTRITAL
Voltamos a lembrar para a importância dos
rotarianos comparecerem à Conferêpcié;l' Distri-

'

tal, a realizar-Se de 21 a 2::; do corrente, em

Rio do Sul. Os companheiros do clube anfitrião
já se preparam para receber as caravanas de
todo o distrito e de distritos vizinhos. Será um

acontecimento de grande realce para o desen
volvimento do rotarlanísmo em Santa Catarina.

'

Participe. Compareça, Prestigie!
,(DA COMISSÄO DIsTRITAL DE RELAÇÖES

pfJBLlCAS DO D-465, ANO 1988/89:)

mente, a burocracia inter
na, através da elimina
cão de formulários e pa
péis. A partir do ano pas
sado, através do PODA
Programa de Organização.
e Desburocratízação Ad
rnlnístratíva, �'se obteve.
muitas sugestões para
simplificação OU mesmo

eliminação de rotinas,
formulários,

.

Iistagens
computadorizadas, entre
outros, apresentadas pelos
funcionários, a grande
maioria aprovada e im
plementada, com signifi
cativos resultados, tanto
a nível de motivação do

pessoal, quanto a n�v:el
dê redução de custos e

agilização das decisões.
Neste início de 1989,

uma nova campanha de
desburocratização foi

deflagrada, com envolvi
mento do diretor-admi
nistrativo e financeiro,
Devanír Danna, tendo
sido designada uma

"força-tareda", compos-
ta de três integrantes,
para 'a execucão do nla-

no, integrada por. cola
boradores das áreas de
Auditoria e Organização
e Métodos. Neste período,
durante 60 días, todos.
os .procedímentos foram
questionados' em con

junto com
.

os próprios
funcionários que os exe

cutavam, havendo uma

receptividade muito
grande à meta de simpli
ficação geral de todos os

processos.
Segundo o Grupo de

Desburocratização da
Marisol. só na área admí
nístratíva, dos formulá
rios exístentesv Sü por
cento foram eliminados,
junto com 93 vias de
relatórios e mais de sete
toneladas de documentos
em geral foram incinera
das. A campanha conti
nuará, através de reuni
ões regulares dos Grupos
do PODA, para a busca
íncessante . da 'desburo
cratização interna e ao

combate às teimosas in
vestidas do "monstro"
burocrático.

FURGÖES CARGA SECA, ISOT:eRMICOS, FRIGORlFICOS
E CARRETAS DE i, 2 e 3 E{�OS

Jaragúá Esquerdo Rua' Dr. Enrieo Fermi, 113 - Fone 12-1071

TCE orienta Pre
feituras/Câmaras

72-3764

l,I.,IIII;11I1 rEte."
Jaraguã dosid

o Tribunal de Contas
do Estado iniciou no dia
10, em Xanxerê, o Pro
grama dc Assistência e

Orientação Técnica às
Prefeituras e 'Câmaras
Municipais de Santa Ca
tarina, destinado a pre
feitos, vice-prefeitos, ve

readores e técnicos aas
prefeituras. Para os. �u
nicípios do Vale do Ita
pocu, Norte e Planalto
Norte Catarínense, o en
contro está marcado pa
ra São Bento do SUli, no

dia 20 de abril, quínta
f

.

reira.

Assuntos técnicos rela
clonados à fdscalízação
financeira e orçamentá
ria municipal serão dis
cutidos, além de outros,
como o município no con

texto da nova Constitui
ção, responsabílidada de
prefeitos e vereadores,
elaboração da Lei Orgâ
nica Municipal, admissão
de pessoal (concurso pú
blico), licitações e con

tratos, publicação de a

tos admínístratívos em

jornais que circulam no

município [em primeiro
lugar) ou da microrrezí-
50, entre outros, estarão
na pauta.
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Ed1tal 16.575 de 10.04.89
DeDlsl0 Vanderleí

-

Maro.)
quardt

-

e Doztldã PereI-
ra ,

EJe, brasileiro, solt�fiôl
balconista, natural de ,Jei·
raguá do Sul, dom'iciliâ�
do e residente na Rua
Antonio Carlos Ferreira,
966, nesta cidade, filho de
Jorge Marquardt � Anita
Klowaski Marquardt
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Dou-

- tOr Pedrinho, neste Esta
do, domiciliada e residen
te em Jaraguá 84, _ neste
distrito, filha de Alvírio
Pereira e Francisca Pe
reira
Edital 16.576 de 10.04.89
Cópia recebida do cartõ-
río de Pomerode, neste
Estado

'

Idemílson Prítzka e Ma'
gali Bruch
Ele, brasileiro, solteiro,
engenheiro químico, na-

,tural de Jaraguä do Sul,
domiciliado e residente
na Rua 15 de novembro,
514, em Pomerode. neste
Estado, filho de Ingo
Fritzke e Ilza Gruetzma
eher Frítzke
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jara
guá do Sul, domícilíada
e residente em 'RÍo Cêr
ro I, neste distrito, filha
de Delfina Bruch e Luzia

Marqua�dt Bruch

It O V a �- -1A'GINÄ:zV:(! '
,

NAscIMENTOS

17 de Março
Raquel, filha de Osmar

(Rosita) Riegel
20 de Março
Josímar, filha de Ro

naldo (Adeltrudesj Schul-
te
2i de Março
Kätía. filha de Irineu

(Iraci) Kreutzfeld
22 de Março
Nilson, filh:o lNilto (B

dla) Lafin; Suzalim, fi
lha de Taleil '{Roseli) ,

Souza; Denis, tiltio de

Rolando, [Díolínda) Numa-,
rí
23 de Março
Ewerton,

-

filho de Jaime

(Fátima) Meisen; Maya
ra, filha de GeoIior (Líze
tej Gielow
24 de Março
Ana Paula, filha de

Gerson (Deusiane) O!i.
veíra: Robson, filho dê
Osvaldenir (Sírlene] Fa
biano; Julio, filho de

Valdir (Zulmira) Pie-

ritz
Dia 25 de �rço
Karíne, filha de tvaír

(Clauzelí) 'Schwarz; Jona
than, filho de Artur (Ma
rise) Orthmann: Daíane.
filha de Osmar (Luiza) da,
Silva
26 de Março
Alessandra, filha de E

.írem (Eliany) da Silva;
Jaíson, filho de Natalim

(Jucíane) do Santos; Mor-.

gana, filha de Gerson
(Valnize) Stinghen
27 de Março
Daíane, filha de Luis

Carlos (Ivanílda] Hilles
hein; Cristiane, filha de

Siegfried (Adi) Doehl;
Júlio, filho de Sérgio
(Marili) Höbbel; Jaline,
,filha de Valentim (COn-
ceição) Rosa; Simone fi-

lha de João (Leonir) Cor-

Mari) Volkmann
03 de Abril
Eliziane, filha de Ro

iando (Maria) Baader.
04 de Abril
Jilíane, filha dé Ilde-

fonso (ROsa) Barth; Ri
cardo, filho de Henrique
'(Fátima) Gorges '

05 de Abril

Mayara. filha de Ado
lar (Deuníse) Friedmann:
Daiane filha: de José
(Marta) de Avila

ANIVERSAR�

ProclaDlas ,de Cas_ealos
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Ofielal

do Registro Civil do 19 DlItrtto da Comarca de Jara'
gu' do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil, faz saber

que compareceram, em Cartório exibindo os documen
tos �xigldos pela lei, a fim d� Se habilitarem para
casar, os seguintes,
Edital 16.570 de 05.04.89
Romeu Schmitz e Salete
Zanotti
Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro, natural de Gua
rammm. neste Estado,
domiciliado e' residente
na Rua 28 de agosto, 324,
em 'Guaramirim, neste

Estado" filho de -:isidoro
Schmitz e- Ana Kandolíi
Schmitz
Ela, brasileira, solteira,
proíessore, 'natural de

Cuaramtrím, rieste �ta
do" filha de Vicente Za

notti e Gertrudes Zanot
ti - Residente na Rua
Germano Wagner, 447,
nl:cidade
Edital 16.571 de 05.04.89
Luiz, Antonio Wittkowskl
e Jussete ROS,ane Trapp
Ele, braslleiro, solteiro,
analista de sistemas, na-'

tural de Massaranduba.
neste Estado, ,domicilia
do e, residente na Rua
Tubarão, 210, nesta ci

dade, filho de João
Wíttkowski e Irena Neu

mann Wittkowski
Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório, na

tural de 1araguä do Sul,
domiciliada e residente
na Rua Agnaldo José de
,Souza, 154, nesta cidade,
filha de Ronaldo Valerio

Trapp e Jussara Marque
ze Trapp
Edital 16.572 de 06.04.89
Vilson Aurelio Prutu!O'So
e Teresinha StOinski
Ele, brasileiro, solteiro,
induslriário, natural de
Vidal Ramos, neste Es
tado, domiciliado e resi
dente na Rua José, Krau
se, nesta cidade, filho de
Paulo José Frutuoso e

Teresa Eli Frutuoso
Ela, brasileira, solteira,
esc,riturária, natural de
Massaranduba, nest,e E:s
tado domiciliada e resi
dente na Rua José Krau-

se, 60, nesta cidade, fi-
lha de Paulo Lourenço
Stoínskí e Florentína
Krause Stomskí
Edital 16.573 de 07.04.89
Aníbal Vargas e Maria
Bernadete de Freitas
El!e, brasileiro, divorcia
do, operário, natural de
Vargem, neste Estado,
domiciliado e residente
na Rua Domingos, Rosa,
em Boa Vista, neste dis
trito, filho de Maria Oli
veira de Vargas
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Curiti
ba, Paraná, domiciliada e

residente na Rua Domin
gos Rosa, em Boa Vista,'
neste distrito, filha de
Generoso Alves de Frei
tas e Irene Henequin de
Freitas
Edital 16·574 de 07.04.89
Adenor Koch e Merit Vi·
vien Grützmacher

'

Ele, brasileiro, solteiro,
modelísta, natural de 1a
raguá do Sul, domicilia
do e residente na Rua
Domingos Demarchi, 222;
nesta cidade, filho de Ar
thur Koch e Hílda Mans
ke Koch
Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório, na

tural de Jaraguá do Sul.
domiciliada e residente
em Três Rios do Sul, nes
te distrito, filha de Erich
Grützmacher e Elsa Ben
kendorff Grützmacher

Vende-se
, Ponto ideal para pos
ta de vendas cl loja
instalada e telefone
comercial, na rua lJoín
ville, próximo, da Ma
riso!. Tratar Fone

(0473) 72-2585.

Clínica Henri Ey
COMUNICADO

INFORMAMOS QUE JÁ SE ENCONTRA EM
PLENO FUNCIONAMENTO O PRONTO SO
CORRO DE DISTúRBIOS NERVOSOS/EMOCIO.
NAIS, COM ATENDIMENTOS 24 HORAS POR
DIA; INCLUSIVE SABADOS DOMINGOS E
FERIADOS.
- Rua Presidente Epitãcio pessoa, 746

(defronte Auto Escola Marquardt)
FONF.: (0473) 72 1713

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

Dia 15 de abril
Iandra Barbi, Sra. Jor.ge
ta Mattart Sr, José Koch,
Marli Maria Morbís, Sra.
Marina Doster Spézia,
Sra. Angela Bolo�irii,
.Sr , Ludgero Francisco
Tepassé, Erondina M. da
Silva.

'

Dia 16 de abril
Sr-, Moacir Márcio La.

wín, Sra. Brunhílde Mo-
,

eller Diener (JOÍ!I�viÜe):
, Sr. Eugênio Wolf Filho,
Sr. Erico Júlio Herbst
(pomerode), Hildegard
Wolski, Sr. Juvenal To

masellí, sr. Lídia Magrí,
Sr. Luís Narloch, Jane
Denise Soares.
Dia 17 de abril
Sr. Heins Hornburg.

Sra. Rosália' Deraarchi
Fodi, Sra. Maura S. Be
sen, Sr. Antônio Sehnet
der, Sr. Deodato Maggi,
Nilton Engelmann. ;Mar
lo Pereira, Luís Carlos
Winter, Kléber de Mel
lo, Marilda Maba
Dia 18 de abrU
Srta. Ronise Cristina

Vaílattí, Srta. Crístdane
Marquardt, Srta. Lúcia
Helena Gonçalves, Sr.
Osmar Dutra, Sr. Adão
Maba, Sra. Wilma Luiza
Sansan Corrêa, Marcelo
Karam, SI. Adalberto
Engelmann (Jlle), Car-

rêa los Mehler, Sra. Elvira
28 de Março B. Voigt.
Thiago, ,filho de Aloí- Dia 19 de abrU,

sio (Silvana} Lescowicz; Sra. ReJinde Mahn'ke

Tiago, filho de Renato Marschall, Sr. Ilson Nol

,tlsabe1) Ignowski; Eder- '_ teneo Bastos (Kitta), Sr.

ley, filho de JOOo (Vero- Luiz da Silva (Massaran-
Iiica) Kulik duba), Sr, Rud(j)lfo Reck·

29 de MSl'ço Dia 20 de, abrU ,

Solange, filha de Os- Sr. Norberto Piazera,
car (Dalila) Martins; Sra. Marília Hafermann

Maycon, filho de Ade- Campos (CritiúÍna), Sr.

mar (Ursula) Küster; Jo- Ivo Kupas, Sr. Luiz Me

nathan, filho de Ivan (1- deiros

solete) Grutzmacher Dia 2i de abril
30 de Março Sr. Sigolf ;Schünke, Sr.

Deise, filha de Vilson Pedro Steng�r, Sr. Hilá

(Clair) Spezia; Day��e, rio Tribess', Sta, Ecy
filha de Sérgio (Amalla) Mascarenhas de Almeiqa,
Wartha (Lapa-PR), ,:Sr.' R�)':).l.'��
31 de Março cos Marsqhall. sti�l!;,�fffi'la
Rafael, filho de Jorge

-

Lange Weiss (Sehfoeder),
(Rita) Novak; Maria, fi- Laurita Inês Tepaà.sé, Do

lha de Affonso (Estacilia) rival Kanzler, Sra. Geia

da Silva Kobs Grbetzmac4er (f31u-
02 de Abril roenau), ;Gabriel' Fernan-
Daniel, filho de Almi,r do, filh,o Ja,ckson (Rosa

(Claudete) Satler; Susan, ne) RamOS, em F1oiianó-

filha de Donato (Rose polis.

Para nós, seguro não é só I�rantia de risc,os

Seguro
��;' }

Prestação de Se':
Consulte - nos

Segu'ros I. Garcia
\ Rua. Barão do Rio Branco'168 - Fone 72-1788 - Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,.

\ ,'o .... "'\.
<' .

.

Estamös .

em . Blumenau..'
9: almoço" acontece' na
Gruta Azul, agora no lq

andar do> �iédio. n? 8,
da 'Rua Rodolfo Frey
gang., depois dos dilúvios
que enfrentou desde a

a década de 30. Leo

pO,ldo Trapp, jaraguaen
se de nascimento e blu
menauense por adoção
é o Chef- de Ia Cuísíne,
veteranissimo na arte
de bem cozinhar, nos :

prepara um Chateaubrí
and de lamber os dedos.

Depois um pulo na

Cía, Hering, no Depar
tamento de Acionistas e

o retorno ao centro e a

guarda do veicula no

E�t'amonâmentb da 'Far
re, que ficá nos fundos
da �greja Matriz São P�lU
loApóstolo.A mulher da a

sugestão para
'

um café
caprichado com Apfels
trudel, .no "Kaffehaus
Glória, na Rua 7 de
Setembro, logo abaixo da

.

antiga Rodovoária. O

dono diz que já acabou,
mas urna nova remessa

vai demorar uns 20 mi

nutos. "Dêem urna volta '

pelas lojas do quartei
não e voltem. Até lá
está tudo pronto," diz

'coin. um aceno.

Os 20 minutos se trans
formaram em. duas . ho

.rss, para marcar um Fe

encontro com uma pes
soa 'muito querida. - a

Flashes da Cidade xxxn IrIDã Rosalin.a ,----::" ����"',��ã� ,:(�ar���t��;�
- Teve m1#,tos '. ir:-,.

ter-se de parte de: uma os padrinhos, sr, Ég- mãos?
capa a ser usada pelo' gon João da Silva e Sra. - Devem ter sido 8,
sacerdote nas procissões, então Pr�s. de ACIJ, o o Aloísio, 'Artur. ' José
casamentos e, outras dr. Dietrich Hufenues- (falecido com o nome
'festividades litúrgicas. ler e sra., então Preso do religioso de Frei

.

Ivo),
Vai ser usada na 5aAeira Rotery e a esposa do, Benne, Otília e outros
Santa, pela primeira, vez, dr. Murillo Barreto de que Ja estão falecidos.
Aproximo-me dela e Azevedo e seu filho Sá- >

-

'

Como fpi a escola-
pergunto: via MurUo. rídadet E () ingr�so na
- "A Irmã me co- -"0 Senhor näg foi vida religiosa?

' -

nhece ?" Q autor da Bandeirai" - Aos 7 anos íngres-
I
Ela faz um ar de dú- - indaga �la. sei numa Escola Parti-

vida, Nisso vem minha Irmã Rosalina vai a curar, em Porto União-
mulher. um cante da sala e traz SC, onde papai veio mo-
- "Esta é a minha uma bandeira com as co- rar há 8 anos antes.

mulher - a Brunhíldel" res amarelo ouro, ver-. Lembro-me o Prof.' Ruee-
Ela. contínúa índecísa, m�lhº e preta ,com a kert, onde permaneci,

querendo adívinhar o inscrição EINTRACHT .5 anos. Aos 12 j� era

nome dos visitantes, Di- (q� significa concórdia auxiliar de corte e 'cos
zemos que somos de - união, na 'língua de tura da irmã 'Otílié,
Jaraguá. Seus olho's se GQethe) uma', sociedade que fora aprender o ofí
iluminam e ela diz: fundada em 1890, bandeí- cio em Rio Negro-PR e

:_._ "Agora seL O Sr· re dupla confeccionada me aguçou a paixão pela
não é o ex-Vice' Prefeí- na Alemanha e que costura e bordado. Aos
to? O Sr. mudou bastan- pelo uso está pedindo 18 entre! no Cal. São,
te! outra. José, segui para Rloria-
Engraçado, faz alguns _. "Ouando o Sr. en- nö;polis (juvenato, pos-

dies .que mexi numas fo- trou, peilsei que fosse tulado, noviciado e prof.
tografias e encontrei as a ,:PessQa em busca da religiosa). Voltei ao
cue foram feitas àqui nova 'bandeira, que vai Rio Negro e lá, um dia,
é em Jaraguálfr demorar um pouco mais, a Madre Sabina,' irmã
Ela vai" a uma outra pelos bordados- de relevo Provincial, viu os 'ttaba

sala e volta com uma que devem ser íntroduzi- lhos que realízamos, dí
C"'ai'xa, onde guarda as das no pano". zendo que, se tivesse
Iotcs, que comentamos Sugiro fazer uma pe- necessidade para tais
longamente, todos felizes queria entrevista, para serviços ela já sabia
por reviver uma época marcar a nossa visita. onde encontrar alguém,
que quase completa 4 Ela, :relut� um ppuco, -

o que achei
'.

unia
lustros. Lembramos, tarn- temerosa pela repercus- grande distinção.
lSém, os muitos paramen- são que possa ter, habi- Tempos depois Vim pa.
tos que ela- produzío, tuada a um recolhimen- ra Blumenau onde es

um maís bonito que o to em ambiente religioso tau até hoje.' Cónfeccro-
outro e dá os nome!': dOS e avesso à notoridade nei para maís de 30
cue mandaram' confecci- profana�. Informamos Schuetzenverein (Socied,
oner as. peças. Ba pre- que gostaríamos ter a Atiradores) as bendeí-
tende expor essas fetos

'

sua presença na orga- ras; assim como ' as

ouando o Colézíc 5agra- nização de um livro fu- bandeiras ofi;ciai:s de . S.
da Família completar os turo que deverá contar Bento do Sul, Jaraguá,
s.eus 100 anos ôe, o progresso da Pérola do Pomerode, Camboriú, Ti-
existência, no dia 27.04.- Vale do ltapocu. jucas é Preso IGetúlio,
1995. Será a efeméride do

'

-- Irmã·
.

Rosalina, entre as que eU lembro.
mais antigo c()lé�jo da quem foram seus pais, - "Tem· älgtima pre-
Província rio Sagrado 'a data de nasdmen1io e ocupação?"
Cora9ão de Jesus. Co- seu no'me civil? - "Estou, preocupadá
mentamos os percalços ':- t-..1éu nome é Ida com o Centehário que
encontrados n� 'con- sou natural . de Monte se aproxima. Certamente
feccãö da .Bandeira lu- Negro-R.S, nasCi num dia virão muitos ex-alu-
'xuosa (Ie Jarapuá no Sul, 30 de �funho, filha de nos, pais, ,convidados· e
com inateria:is vindos da Jacob e MaTÍa Fritzen autoridades e· temo qüe
Alemanha e que haie Marx. as mãos não sejam su-

orna o Gabinete d0 - Seus ,pais eram ficientes para dar conta

Prefeito, inaugurada 0- estrange;iros? de tudo. Mas Deus'· é
ficialmente no dia 07.09.- .

- M:eus páis Ja nas' grande e haveremos de
70 - a de luxo e" _ as ceram 1;1.0 Brasil. Meus perseverar para que tu-
de uso comum/- em fren- avós paternos e maternos do dê certo!"
te da Prefeitura, na pré . vieram da Alemanha, Despedimos-nos .COIIi

.
o

sença do pref. Hans Ger- da regi ão do Reno, e compromiss0 de partici-
hi'lrrl Mi>VP'" P o",nni'i> Teodorn (Luiza\ nFl.r -rio Centenário.

.

�......--�----------..---.....--..--------��������..

PÁGINA 'U

estreíe maior que bri
lhou intensamente nos

preparativos do Cente
nário de

-

Jaraguá do
Sul. -:--- que não víamos
mais desde 1970.
Ê que, .olhando da porta
do Kaffehaus, divisa�se
o conjunto de edtííca
ções do Colégro Sagra
da família, morro acima.
Instintivamente vem à
nossa mente, a figura dessa'

pessoa querida. E per
guntamo-nos: e POT que
não fazer uma visita?
Será que ainda está na

atívat
Iniciamos a subida do
caminho que nos leva à
Portaria. Uma. menina
moça nos recebe e inda
gamos sobre a Irmã Ro

. salina. Ela nos leva
até a porta e aponta pa
ra o lado esquerdo:
"Lá tem um portão que
conduz a. um prédio com

várias portas. On'de es-'

tiver escrito - Sala de

Bordado -, pode entrar

que lá ela estará".
Assim acontece.
Abrimos a porta e en-

contramos uma pessoa
debr�çada sobre vrna
peça de tecido que era

submetido a um Iuxuoso
e bem cuidado bordado,
que depois sabemos tra-

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS' DA �EMANA

.Joana Darc (aventura)
Contos Eróticos (nacional)
Rádio Piratá (aventura)

.

Vai Trabalhar Vagabundo (comédia)
Mensageiro da Mode (suspense)

. O Último Pistol�iro (western) .

A Violentada (suspense)
Tilt (Comédia)
A Filha dos Trapalhões ('infantil)
Ladrão pOr Excelência (comédia) ....

A Maldição dos Mortos Vivos (suspense)
Paternidade (comédia)
,Distrito de Rutherford (policial)

VIDEOMANIA SEM

Agora tem(i)s também aces sóri tOS para computadores,
Piu'a impressoras, ,fitas. disquets. formal �dos contínuos e outros.

,

Rua Venâncio da Silva Porto n.<?::, =-.'5:1 - Fone 0473 - 72�1492 .
"
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JARAGuA DO Sm:, II � 2l' DB DRIt DE 1989 povo·

O Sesi, pelo seu Centro
de Atividades de Jara-

guá do; Sul, definiu os

critérios para as disputas
da Olimpíada Sesiana Ja

raguaense, marcada a

sua fase final para o pe
ríodo de 09 de setembro

a 07 de outubro. As mo

dalidades
.

a disputar se

rão o atletismo, bolêo 23
e 16, volibol, handebol"
ciclismo, tiro ao alvo, tê
nis de mesa, dama, trilha,
dominó.. canastra, gene-
ral. sinuca, truco, bas-

Bicicross colhe bons resultados
A Federação Catari

nense de Ciclismo, abriu

no dia 8 a temporada de

bicicross, realizando a

primeira etapa na cidade
de Brusque. Jaraguá do
Sul. através das equipes
Maíwee e Dalcelís, colheu
expressives resultados a

través dos seus pilotos,
com varios primeiros
lugares, tanto no mas

culino como no feminino.

A equipe Dalcelis tam-

Klinkoski dirige
A assembléia ordinária

do Grêmio Esportivo
Juventus, realizada no día

19 de abril, elegeu e em

possou a nova diretoria,
,

para o biênio 1989/91.
Está assim formada: pre
sidente de honra Ivo

Konell, presidente Agos
tinho Klínkoskí. 19 vi

ce Alctr Pradi, 29 vice

Adelino Bompani,' 39 vi

ce Amandus Emmendoer
Ier, 19' e 29 secretários

Rogério Cunha e Valmor

Garcia, 19 e 29 tesourei

ros Renato Hinterholz e

Cláudio O. Vieira, orador

Rivadãvia Rassele. Con-

bém marcou I presença
nas dias 19 e 02 de mai-

.

o, no 69 Grande Prêmio
Grupo Editorial Sinos
(Jornal NH), na cidade
de Novo Hanburgo (RS),
cam Os bícícrossístas
Willian de Oliveira, Mar
cel Maia, Diego Bran
denburg, Jackson Rope
lato, Ernildo Ropelato e

Antônio Fábio Vegini,
que bem representaram
as suas respectivas cate-

. gorias.

o G. E. Juventus
selho fiscal - Ademar
Braz Winter, Luiz Píccolí
e Cláudio Wínter. Depar
tamento social - Celsío'

.

Klosowski, José E. Mül
ler, Anteno- Gonzaga,
Valdir Bertoldi e Ralf
Dams: Departamento 9.e
patrimônio Virgilio
Chiodiní, Cláudio Maier,
Walderaar Rocha e Afon
so Piazera Neto; Departa
mento jurídico - Dr. AI
tevir Fogaça Júnior, Dr.
José Benedito Campos e

Dr. Leonel Pradí Ploriani:
.

Relações públicas
Flávio José Brugnago.

Jaraguá no Brasileiro de Canoagem
O Clube de Canoagem

Kentucky, de Jaraguá
do Sul, está represen
tado com quatro canoís

tas no Campeonato Bra

sileiro de Caiaques, no

Lago Paranoá- em B!as�
lia, distância de 20 qUI
lôrnetros. O tricampe-
ão da Competiç,ão de

Caiaques. Canoas e Ba-

telras de Jaraguá do Sul,

Ruy Dorval Lesmann, que
também preside o Clube,

competirá na categoria

Jean preside
A . Liga R1egional de

Volibol e Basquetebol re
alizou no dia 4 de abri,}.,

a eleição da no;va direto-
.

ria: O professor Jean C�r
lo Leutprecht foi eleIto

presidente, com Adem�r
Saganski na vice-presl
dência, Mara R. Bini co

mo secretária, .
Hercílio

s .
oma

touring (4 metros) e os

demals canoistas são
Júlio Roberto Rodrigues,
Mauro t.essrnenn e Sandro
Wille.

Seguiram à Capital
federal em ônibus freta

do, junto cOm gaúchos,
paranaenses e paulistas;
Os canoistas de Jaragua
representarão Santa Ca

tarina naquela competi
ção nacional. que aconte
ce domingo.

quete, bocha.. xadrez, fu
tebol de salão, futebol
suíço livre e veteranos

e futebol de campo.
A partir deste mês de

abril acontecerão as

eliminatórias das moda
lidades coletivas - fute
bol de salão, futebol

suíço e bocha - em de"
corrêncía do acentuado
número de empresas par
ticipantes. Não haverá fa
se clasaífícatóría para o

bolão, xadrez, atletismo
ciclismo, tiro ao alvo,
tênis de campo, dama,
trilha, dominó, general,

canastra, truco, mora e

sinuca, clJ.jas ínscríções
.

serão feitas no mês
.

dê
-

julho.
'

No baile de encêrra
mento será eleita a :kai"

.

nha da 8a. Oliséja, com
a entrega da lpremiação
aos melhores colocados ..

·

Futebol em MS Jaraguá começa bem no' atletism'o.·
Foi aberto no dia 2

de abril, o 39 Campeo
nato de Futebol de Cam

po da Comissão Munici

pal de Esportes de Mas
saranduba, com a parti
cipação de nove equipes,
sendo: Palmeirínhas, Li
nha Telegráfica, Cachoei
ra, Botuca, Patrimônio,
Asa Branca, Glória, Pa
lestra Itália e Pomíl. Na
rodada ínaugural, Pal
meirinha 3x2 Linha Te

legráfica, Cachoeira lxl
Batuca e Patrimônio :)'x0

Asa Branca; dia 08, Ca
choeirai lxß Glória, Pa
lestra Itália 4xl Pomíl
e Palmeírínhas 2x2 Asa
Branca.

Neste sábado ,dia 15,
jogarão às 17h-Botuca x

Palestra Itália, 19h-Pal

meirinhas x Patrimônio
e 21h-CachOeira x Pomil.

JERs começam 6�
Começa no dia 21 de

abril, às 19 horas com

o cerimonial de abertura
no Ginásio Artur Mül-
,l,er, os IX Jogos Escolares
Regionais, categoria ju
venil, organizado pela
19a. UCRE, nas modali
dades de volibol. hande
bol e basquetebol. Ins
creveram para os JERs
os Colégios Roland Dorn-
busch, José Duarte Ma-

galhães, Holanda Gon-

çalves, Julius Karsten,
Abdon Batista, Heleodoro

Borges, São Luís, General
Rondon, Centro Educaci
onal Evangélico e E. B·

Alfredo Zimmermann.

São 28 equipes inscritas,
no total, envolvendo 336

a.lunos-atletas de Jara

Q'uá, Massaranduba e

Guaramirim.

a Liua de VoUbol e Basqu.etebol
tesoureiro;_diretor téc-

nico de volibol Ismar
Lombardi e diretor técni.
co de basqutebol Aírton

L. Schlochet.
Jean está concluindo a

claboraç.3o do calendário
e pretende movimentar
todas as categorias no

decorrer .dto ano. Ele a

diantou, porém, que no

período de julho a agos
to vai ser realizada a

Copa l\1álwee. d� volibol
e que em agosto está pre
visto um certame de bas

quet.e. Haverá, no ano,

pelo menos duas compe
tições de volibol e bas"

. quetebol adulto , segun-
do . o pre'sídente da

LRVß.

A Federação Catari
nense de atletismo abriu
o calendário da tempora
da Com o Campeonato
Estadual de Atletismo, re
alizado em Crícíúma, do

qual participaram maís
de 200 atletas, que dispu
taram as 40 provas. A
equipe jaraguaense, em

bora pequena, produziu
bon, resultados, Como os

primeiros lugares de A
demir Roesler e Camé
lia Holzinger, nos 400
e 100m c] barreiras, res

pectivamente, o segundo

lugar de Olavo JOSé Re� ....

ale, no arremesso do
martelo, o 29 de Clarice
no salto em altura, o quar
to" de Valmir Oestereích..
nos 110m cl barreiras e o

quarto de Jorge Luiz Sou
za, no salto triplo.
A i>('ó�ima i. competi

cão está marcada para os

dias·6 e 1 de maio,' tam
bém em Criciúma.' Será
o Campeonato Estadual
Juvenil. E dias 10 e 11
de junho, o Troféu Cata
rinense de Atletismo a

dulto em Flortanóoplis.

.( T®PICOS]
- A goleada da Região Sul (6 a 1) sobre a

Nova Brasíha foi o principal destaque da primeira
rodada do 1.9 Torneio Interbaírroe de Futebol de
Salão, da DME/LJFS. Nos demais jogos, Santa LUZià,
2xO Vila Nova e São Luís lx3 Vila Lenzi. Neste
sábado, dia 15, estréiam as equipes da Chave B, às
14h30 - Jorge Czerniewicz x Região Norte, 15h30 -

Vila Lalau x João Pessoa e às 16h30 - Nereu Ra
mos x Rio Molha.

.- Os Jogos Regionais Leste-Norte, marcados
para Jaraguá do Sul, já têm datas: de 28 de junho a

'\ 02 de julho. A eco já está sendo formada e será
presidida pelo assessor de esportes Balduino Raulí
ne, com o coordenador da DME, Raul Rodrigues, na
vice-presidência. Os Regionais' trarão a Jaraguá os
municipios classítícadoe em cada uma das quatro mi
crorregiões esportivas.

-: A segunda rodada da "Taça Jubileu de
P�ata Cidade de Schroeder", da CME, realizada no

d�� 02, a,pr�sentou os. resultados, entre, títularas, ne
rrnnenss �xJ Comercial e Aliança lxO OI.ímpico e,
entro aspírantss, Fluminense Oxt Comercial e Alian
ça OxO Olímpico. A próxima rodada, assim como a
bocha, somente nos dias 22 e 23 próximos.

- O Clube de Bolão 81, da SER Víeírenss.
partícíparé nos dias 22 e 24 de abril, do Torneio Ci
dade de Itajaí e no dia 10, segunda-reíra, realizou
UIID treinamento em Brusque, preparando-se para o

Campeenato Estadual de Bolão, bola 16, marcado pa
ra o período de 29 de abril a 1. f! de maio, em Brus
q)ue.

- AconteCe de 15 a 17 de abril, em Jaraguá
do Sul, o Campeonato Sulbrasileiro Bretzke de Vôo
Livre, com a participação de pilotos cariocas, pal!1lis
tas, paranaenses, catarinenses e gaúchos. As modali
dades serão crOSS-coUlltry, permanência e pouso e

pilao-goal. O campo de pouso será na Ilha da Fi
!?ueira.

Posto ,de . Vendas MarcaHo
Chapéus. bQI!�l �elrasr camisas. shorts,

b'-." co:rdas.
.

'., .

EH. frenle � fá�t,l�,� -.-. �mplo esta�lo�amento.
::::.;,. "iIií'/""..IIIi··,/r.liS;!»-ö'.n<.... . ,
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Is Illtacies de flivitJosé" Po�ue .

a un em Jara_Dá"r. Sul' é 'uma lecessidade
, . . - . .

-- o PMDB de Jaraguá do Sul, reunid-o sema- Fomos questíonädos TI, em Jaraguä do Sul, na' assistência médico-

na passada, traçou 'o' calendário (fé'-r�úi:1iÕes tm;nsak:::' por -alguns:..��gmentoS' df.l::c·: ',H�PS: seg!-ltntesl. moüvos. hospitalar; ,6) facilidade

e discutiu a situação do partido e as eleições presí- população da real' neces-' 1) numeros·ös. óbltös por de carrear verbas esta

dencíeís. NQ PMDB local não existe predileções de sidáde da instalação dc acidente, em nossa cida- duais e federais para me

nomes, devendo apoiar integralmente o indicado na uma UTI
.

(Unidade de de, de índívíduas que te- lhoría dos 'hospítaís.
convenção do diretório nacional, marcada para o día (T\r�tamento \ Intensiva) riam chance de sobre- Precisamos melhorar
�)O de abril. "Seremos fiéis ao nome escolhido", diz em Jeraguä do Sul; que:;;- vida se tivéssemos uma a assistência hospitalar
O presidente Konell, -

.. '

.

tíonamentos estes respal- UTI; 2) numerosos óbi- em nossa cidade e o me-
-

- A Unidade Sanitária de JélJ1l.guá·· do Sul, dados no fato de que tos em ambulância em lhor caminho é a união

constantemente. é alvo da ação de marginais. Vâríos nossos hospitais não transporte de doentes pl de todos os segmentos da

arrombamentos têm acontecido e no último foi leva- têm muitas vezes condi- UT1s dos hospitais .

de sociedade. para alcançar
do um ventilador. E além dísso. 200 doses de vací- cões de fornecer ao pa- Blumenair e Joínvílle+ L) mos maís rapidamente
na BCG, que é uin pó branco e que provavelmente ciente um atendimento possíbilidadé do Corpo nossos objetivos.
de,'em terr sido utilizadas para mistura com cocaína, básico. Se faltam em yá- Clínico' dos nossos hos- (Secretaria Municipal
droga que grassa na cidade. A meninada chegada no rios setores condições pj pitais trazerem para nos- de Saúde - Jamguá do

pó da morte que se cuide... · atendimento .Ó de rotina, sa cidade especialistas Sul)
- O deputado Guilherme Afif Domingos, do porque não sanarmos es- que para seu exercício

PL de São Paulo, tido como presidenciável, visita pe- tas -falhas e depois sim, profissional nscessítanem
Ia segunda vez Jaraguä do Sul. Neste sábado, dia 15, partirmos para a instala- de uma UTI; 4) melho"

após contacto com Bibe Kohlbach. palestra sobre a ção de uma utt? ra da classificação dos

"Conjuntura Político-Econômica do Brasil", seguida É justa a preocupação hospitais junto ao .....

de ,debate e coquetel. Será na Sociedade Vieírense, da comunidade, mas se INAMiPS; 5) tranqnilida
às 15h30, para a qual os ínteressados em ouvi-lo, po- toma cada vez' mais ur- de para a população, de

derão participar. g_�nte a insta.lação da {J.. v:ido', a maior 'segurança
- O deputado Paulo Roberto Bauer, ifoi indi-

cado para presidir a Comissão Parlamentar de In

quêríto (CPl), que instalou-se quinta-feira, com o ob

fetivo de investigar as denúncias de irregularidades
existentes no Tribunal de Contas. É a primeira CPI

após promulgada a Constituição e se comprovadas
as denúnoias, todos os fatos serão levados RO Mi-
nistério Público. .

- Da coluna de Moacir Pereira: "0 ex-prefeito
de Jaraguá do Sul, Durval Vasel, reiterou ao gover
nador interino que deseja permanecer na presidên
cia da Bescor. Sua indicação para o Badese teve res

trições suaves no Banco Central, que alegou falta de

experiência bancária". Vasel, agora, se prepara para
uma viagem a Alemanha, junto �om o seu fiel escu

deiro, dep. Adernar Duwe ,

- Guaramírím marcou presença no dia 7 de
abril, em Jtajaí, na constituição e instalação da Câ

mara de Comércío Brasil-Argentina, através de Lau
ro .Proelích, Luiz Gonzaga da Silva; Dolarteo Zanot
ti e Alcíbaldo Germann.

.

A Câmara vai intensificar
os negócios entre os dois países. além de promover
o íntercämbto cultural.

.

.r

, CAI'É SASS.
Energia com gosto de café.

....

o

Segurança·
no t'rânsito,
uma 'questão
deto'dos

'·9·8·9
ANO BRASILEIRO DE

SEGURANÇA

.�.�J�l��;==·'�S���;�;]�=J.

·a, V I S O

Sérgio· L. Pacheco
CIRURGIÃO DENTISTA

Atendímento com hora marcada! das 8 às Ilh30
e das l'3h30 às 20h.

Rua Exp. Gumercindo da Silva" 72, Sala 4,
defronte a Caixa Econômica.

-

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Munici�l de Ja.:ag.uá do Sul

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 8i/89
Anteprojeto do. Centro Admínístratívo Municipal

O Munícípío de Jaraguá do Sul (sq, a

través da Secretaria de Planejamento, faz sa

ber a tod�s os ínteressados que se acham aber
tas es inscrições do concurso. público para ela
boração do anteprojeto do prédio do Centro
Admínístratívo Municipal, no . andar superíor do

prédio da Prefeitura, à Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, '247, Centro, até 31.05.89.

As inscrições poderão' ser, feitas pessoal
mente ou por procuração, com a seguinte do
cumentação: a) cópia autenticada da. carteira pro
fissional; Ib) cópia autenticada do recibo de quita
ção da anuidade de 1988; e c) cópia autentica
da do recibo de quitação da contribuição sin
dical de 1989.

. No ato da ínsctição serão entregues pela
SEPLAN: a) cópia do regulamento do concurso;

b) sobrecarta com a ficha de identificação; c)
planta planímétríca do terreno; e d) Organo
gramas.

Os prêmios são os seguintes: a) 1�<? colo
cado - 324,15 OTNs; b) 2.9 colocado - 162,07
Q'INs; e c) 3.9 colocado - 81,04 OTNs. O ven

cedor receberá maís 324,15 OTNs para elabora-

I ção do projeto final. A OTN 'considerada é a Ide NCz$ 6,17, corrigindo-se o valor, no ato do

pagamento, pela variação do IPC no período.
O prazo para entrega dos trabalhos ven

Ce em 15.07.89, como consta do regulamento,
que contém todos os demais dados e informa
ções necessárias para a participaÇ:ão no con

curso.

A inscrição é gratuita, podendo partici-
pdr somente engenheiros e arquitetos. habili-
tados.

.

_'
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Jan,gadinha lança
concurso

O Instituto Educacio-'
nal Jangada - Jardim de
Infância Jangedínha
através da Associação de
Pais e Professores, está
.lançand., um concurso

público para a escolha
da bandeira oficial da
escola, cujas inscrições
Vim de 18 a 28 de abril,
as 18 horas.' Os ínte
ressados devem procurar
previamente a secretaria
do estabelecimento, na

Rua Presidente . Epitácio
Pessoa, 666, em Jaraguá
do Sul, quando será for
necido os materiais ne

cessários à particípação
no concurso.

Os trabalhos concor
rentes deverão' ser apre
sentados até o dia 15 de

. maio e no dia 17 serão
abertos na presença dos
membros do corpo díretí
vo da APP, sendo que cl.

premiação vai ser entre

gue no dia 24 de maio,
às 19h30min. O trabalho
vencedor será premiado
com NCz$ 50,00.

O regulamento
mais informações
não ser obtidas no

prio Jangadínha ,

e de
pode
pró-

ORGANIZAÇÃO
ROSACRUl

-

PRONAOS ROSACRUl
JARAGUA DO SUL I

AMORC

.Iaraguá do. Sul já conta
com uma organização ro

sacruz... Coroando de ê

xrto os esforços de um

grupo de membros dedi
cados, há vários anos em

busca deste objetivo, a

caba de ser fundado, no

dia 0,9,04.89, o PRO
NAOS ROSACRUZ JA
RAGUA DO SUL - A
MORe, e que muitos ser

viços poderá propiciar a

. cOillvnidade local" E;!Pil,
ptbmbções: .lde-j")c) rr�1rur�zAí
fi}o§i01'r!i!a, artfsticafl�,(@yhI
tlír'á'Wlheffiv como no��I€g.�".)
p8� 6Wilt�beíie,fj',CJiênCiaj ln .Eh
fílänttdPla .. f··]'U;j<)"J ')<)'.' (iJ',
i}m( "
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