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DRTIMO'

ANIVERSARIO DE

FALECIMENTO

O dia 27 de abril de Cartório e Ofício de Re-' Amaral e' Silva, Promo-
1989 marca o 329 ano de gístro Civil de Venâncio tor Público.
falecimento de Artur da Silva Porto, onde tarn- Durante seu governo con-

Müller. Se vivo estí- bém dirigiu trabalho de correu para comprar um

vesss daqui 15 días es- jornalista durante o perío- terreno na barra do Rio
taria completando 93. do até 1923, quando as- Molha onde com ajuda
lV.cas o destino º colheu sumiu os cargos acima e de outros foi construído
aos 61 anos e meses' de que foram devolvidos o Parque Agropecuário
idade. Deixou saudade. tempos depois. "Ministro João Cleophas",
No corrente ano este se- Na vida política � admí- e se festejou na sua

manéno pretende com- mstrativa veio ocupar o ínaugureção o ma do Co

pletar 70 anos de vida. cargo de Intendente Dis- lona, com a 'presença do
Seria certamente uma vi - trital, de 1924)a 27 e governador lrineu Bor
tórta estrondosa para _ele até' fins de 29, quando foi nhausen e comitiva. Os
que apareceu no frontís- deposto pelo movimento anos e' o desenvolvimento
pício de O CORREIO DO 'revolucíonârlo de Ge�ú-i tornaram aS inst alações
POVO, assim conhecido lia Vargas. , obsoletas, levantando
o primeiro número que Na gestão de Intendente, se novas' edificações no

circulou em 10 de maio ocupou-se no melhoramen- periodo do sr. Victor
de 1919. Impresso nas to de quase todas as es- Bauer, o 79 prefeito, com

máquinas de Venâncio da tradae distritais, que re- verbas estadual e federal.
Silva Porto, aí na Preso ceberam revestimento de Fundou, no páteo do. Pa

Bp, Pessoa, no terreno de saibro, construções de ço Municipal um prédio,
Proc. Pereira Lima. bueiros, pontilhões e pon- que se destinou à Asso
A0 longo desses anos Io- tes pelo interior do distri- dação Rural. Após isto
ram lembrados Os mais to. o sr. Artur Müller, em

diferentes aspectos de Adquiriu da Supetinten- 1952, atacou a tão elese-
sua extraordinária per- dêncía de Joínville verbas jada obra dê calçamen-
sonalidade, acatado e de- destinadas à instalação to' da Av. Getúljo Var-

sacatado, um lutador bra- de várias escolas. gas, Praça Expedicioná-
vo e destemido, abraçan- No período entre 1930 rio, as hoje ruas Artur

do uma das causas maiores. até 1947 dedicou-se . às Müller, CeI Emílio Car
de Jaraguá: a sua eman" funções de serventuário los Jourdan. Mal. Floria-

'cípação política- da Justiça e no jornalís- no e Mal. Deodoro.
.

Mestre Emílio da Silva, mo tornou-se proprietá- Reformou e desapropriou
día 27.03.89 me entrega do do semanário "Correio terreno para necrópole da
uma folha com anotàções. do Povo". Quadra Luterana. Desa

Referem-se a Artur Mül- Representou nosso muni- propriou terreno onde

ler, colhidos há muitos cípio no Legislativo Es- se construiu a Agência dos

anos, com alguns dados tadual no período de Correios e Telégrafos, u

inéditos, razão maior para 1947 a 1951, quando con- ma faixa, de um lado, e

figurar nesta maniíesta- seguiu a primeira verba de outro, o futuro Mer

ção onde se pretende de- destinada a abertura en- cado Municipal, a Dele
monstrar, após tantos tre São Bento e Corupá, gacia de Polícia e a

anos, o valor de sua par- cujo empreendimento Assoe de Prot. à Iníân

tícípação no progresso repercutiu entre os ha- cia e à Maternidade de

desta cidade. bitantes de toda região Jaraguá onde atualmen-
São do autor do II LIVRO norte' catarlnense- te se acha o Centro Em-

DE JARAGUA DO SUL - Na eleição de 03.10.50, nresarlal",
um capitulo da povoa- as urnas deram a vitória Para a época em que re-

ção do Vale do Itapocu à sua última luta admi- úlizou tais obras, com

�- algumas das anotações: nístrativa e a ata de reduzidas receitas or-

"Cursou o ginásiO "Santo 31 de janeiro registrava çamentârias, era o mesmo

Antonio" de Blumenau, o fato, o 5'f prefeito, a que tirar leite' de pedra.
sua terra natal, onde sua posse, com 67 assí- Neste ano, com a passa
também desempenhou naturas e as presenças do gern do 'fOI? ano de vida

funções municipais. pref. em exercício Luc.a- deste semanário, seu no

Fixou residência na en- no Demarchi, dr. Mar- me deve ser muito es

tão Vila de Jaraguá em condes de Matos, Juiz de pecialmente lembrado,
fins de 1918, época quan- Direito, Ney Franco, como personalídade mar

do ocupou-se em servi- Preso da Câmara, dr. pjä- cante que desencadeou

cos extraordinários de cido Gomes de Oliveira, o progresso desta cidade.

então. No início de 1919 dep. fed., dr. Luiz de Estamos orgulhosos 'de
exerce cargo de eSCf'8- Souza, dep. estadual e seus feitos.
vente iuramentado no dr· Príamo Pereira de E.ugênio Victor Schmöckel

Irlur Müller: 32 aIDS

--------- --

�

NO PICO DO JARAGuA TEM CACHOEIRAS E CASCATAS,

QUE ESTÃO MORRENDO .••

Nova 'ponte ,sobre o Rio Jaraguá

Hotel Itajara está sendo ampliadO

Foram iniciados terça"
feira, os aterros das cabe
ceiras da Ponte Maria
Grubba. a terceira urba
na sobre o Fio Itapocu e

que sera inaugurada em

,maio, segundo informa
ções do prefeito Ivo Ko
nell. 'Todos os seus aces

sos serão pavimentados,
isto é, a rua Rio de Ja
neiro ligando à Jorge
Czerniewicz e o trecho
que liga' à Preso Epitácio
Pessoa. A obra está pa
ga em quarenta por cen

to de um total de NCz$
554 mil, o que equivale

. a receita mensal do mu-

nicípio, totalmente com

recursos próprios.

O Itajara, o maís tra
dicional estabelecimento
hoteleiro da cidade, da

Companhia Melhoramen
tos de Jaraguá do SUl,
está Sendo ampliado em

1.100rri2, de área construí
da, abrigando nos seus

quatro pavimentos, 54
novos apartamentos. O.

Sr. Gerd Edgar Baumer
informou que a amplia
ção obedecerá o mesmo

estilo do atual, com gara
gem no térreo, mas que
os apartamentos serão

PS a Schroeder
O prefeito Ademar Pis

ke, de Schroeder. tratou

com o presidente da Te
lese. Genir Destri, na

semana passada, sobre a

instalação de Um Posto
de Serviço na localidade
de Schroeder I, recebendo
promessa de que deve
acontecer ainda no pri
meiro semestre. A falta
de telefones no munici
pio foi outro assunto
discutido por Piske na

Telesc, haja vista que e

xi�tem atualmente ape
nas 150, todavia, o plano
de expansão prevê novos

terminais somente no se

gundo semestre de 1992.
A necessidade, hoje, seria
de 400 telefones.

Concluída a obra de
arte" outra está prevista
sobre o rio Jaraguá, 'um.
pouco acima da conhecida
Ponte do VailaUi, saída
da rua João Planinscheck.
passando pela rua proje
tada aos Iundos do Co
mércio de Carnes Vailatti
e saindo ao lado da Cli-
'nica Santa Cecília, pró-
xima do Fórum.

.

A obra,
com cerca de 80 metros
de vão, está na depen
dência da liberação do.
empréstimo pela Caixa
Econômica Federal e, se

não obtido, irá iniciar no

proxlmo ano, de acordo
com Ivo Konell

maís sofisticados do que
os atuais e com móveis
que possam possibilitar
aos representantes e a

queles que trabalham 'du
rante uma temporada nas

empresas da cidade, con

dições de terem "um pe
queno escritório dentro
do seu apartamento".

A última ampliação do
Itajara deu-se em 1980,
por ocasião dos Jogos A
bertos. O Sr. Baumer
participou na quinta-feira,
em Corupá, de Uma reu

nião provocada pelo Po
der' Executivo COm em

presários locais, expondo
o funcionamento de uma

Companhia de Melhora
mentos, posto que Coru-
pá tem interesso em

criar empresa deste gê-
nero e construir Um hotel
de categoria, que a c.da
de earece-

O Sabor que
Você mais Gosta

�"':. Expositores
"MOVimentação Industrial
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JARAGuA DO SUL, 22 A 26.1>:e ABRIL PE 1989 JiAGlNA �2
�. O Presidente do

'Conselho de Admínís
tração da Weg;" Eggon
João da Silva, recebe no

diá 25, no Palácio do Ita�
marati, em Brasília, o

Prêmio Cacex 88, catego
ria "Conquista de Mer
cada Externo", instituído
pelo Banco do Brasil. O
importante prêmio / foi
obtido graças a conquis
ta do mercado asiático,
ampliando para 54 paí
ses que recebem produ
tos da empresa jaragua-
ense.

.

- A Sociedade Alvo
rada, . de Rio Cerro II,
programou para ;os dlas
20 e 2t de maio, a ta.'
Wlnterfest (Festa . de In

verno), com diversas a

trações, dentre as quais
o bolão, tiro ao alvo, ca

ça ao porco, pau-de-ce
bo, apresentações fol<1ló ...

rícas e, claro, marreco

assado, pato recheado,
strudel e outras iguarias
da cozinha germânica.
AnlOte na agendá, pois
merece a sua participa
ção.
- O 3.Ç Concurso Ga

rota Marísol, realizado
sábado, . constituín-se rio
vàmente em sucesso.

Participaram concorrente
de todas as unidades fa

bris' sendo vencedora Ma-

Gente & Informações
rístela Pedrellí [Rio dos

.

Cedros), 2a. Marciana
Patsch (Schroeder) e Lu
cíana Rosa (Matriz) em

terceiro. Marlise Maas,
de Benedito Novo é a ga
rota simpatia. ae�aque
também para o desfile
show da Criativa.
- Casamentos: Neste

dia 22, às 10h30, na Ma
triz, Sebastião Pedroso e

Roselí Stipp e às 18h '_

Nivone Guederd e Carla
Dorína Reinert. Às 16h30,
Capela Santa Cruz
Darlei Gascho e Inês (

Jacomoliski e na Barra,
às 20ht5 _ Arnaldo Pau
lo Ersching e'Rosemeri
Kamen. Ontem, d.ia '2t,
na �trlz, às 18h. Luiz
Carlos Salvador e Eva de
Oliveira: Nossos Para
bénsl.

- O l ,? Festival da
C a n ç ã o Cuaramirense
(Pecag), realizado no día
8, alcançou grande su

cesso. Vinte e seis inter
pretes entre música po
pular e sertaneja parti
ciparam. Na MPB o ven-

cedoj foi José Roberto
Steindel, interpretando

_.-

_i&.
João e.MOkía�

Moda infanto-juvenil para reàlÇltr a

elegância de seus filhos. 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

ReloiDa,ria Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n? 9

A melhor opção em artigos tntante-juve
nís e bebê para estação Verão-Outono.

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

Loja
Mamãe Coruja

'Ct1.l'in!)oso
A R. 1

A�, RQJ.jPA INFANTIL

Avenida Getúlio Vingas, 97 _ Jaraguá do Sul •

.Jl, _,

"Lua e F19r" e no gêne
ro sertanejo Tarcísio
Fischer, com "Ésta noite
como lembranças". Os
promotores já anunciam
um festival infantil.

- De 2t a 23 de a

bríl.. no Centro de EOCpo
síções da Expoville. acon
tece o 9.� Salão de Ar
te em Porcelana - Expo
Nacional. da qual parti
ciparão expositores de
vários estados brasileiros
e também de Jaraguá do
Sul, seg.undo o quê fo
mos informados.

- Os jornalistas Jan
dira Feijó e Paulo Are
nhardt, da Kohlbach. são
os responsáveis pelo no

vo produto da empresa.
Trata-se do jornal deno
minado Panorama, 8 mil
exemplares, destinado a

clientes, representantes e

órgãos de comunicação.
Bola branca.

- Grupo de Casais
Encontrístas, liderados
por Faustino (Elfrieda)
Rosá, excursíonaram no

prolongado feriadão a A
guas de

.
Líndõía, Serra

Negra e Monte Sião. Per-

tencem a Paróquia São
Sebastião e a viagem a

gradou 'em cheio aos par-
ticipantes.

.

- Nasceu no dia 12
de abril, -na Maternídade

'

do Hospital São José, a

gatinha Franeielle Ma
riáh, filha do casal Luiz
Célio (Helena Schmitz)
Brugnago, trazendo ale
grias aos irmãos Fabiana
e Fernando, aos avós e

demals familiares . Para
béns!.
- Aniversaria neste

dia 22, a Sra. Zilda Guen
ther: dia 25. Andreas
Schmõckel Buerger, em

CuI1tiba; dia 26. Márcio
Mauro Marcatto: dia 27,
Fldélis Wolf e no dia 28,
a Sra. Otilia Nícoíínt- Re
cebam os noSISOs cum

prtmento; pelo natalí
cio.

- Rio do Sul está se

diando (21 a 23), a 29a.
Conferência Distrital 465
de Rotary International.
Uma grande caravan:a

de rotarianos jaraguaen-i
ses marcará presença no

important.e acontecimen-
to rotário.

- A APP da Escoh
Municipal Alberto Bauer,
convidando para o Baile
Rainha dos Estudantes,
neste dia 22, na Socieda
de Amizade, COm o Gru

po Musical Cruzeiro. Co
. meça às 22 horas .

Tubos Santa Helena Ltda.
Tubos de PCV [eletrodutosl, Tuuos de Concreto.

Tubos de Polietileno (mangueira preta).
Pábríca: Rua Joinville, 1016 _ Fone 72-1101
Escritório: Rua Ce]. Procópio Gomes. 99

Ff''Ile 72-0066 _ .Taraguá do Sul _ SC

Atendimento com hora marcada

Marechal Deodoro 333 (Fone 72-0846)
Jaraguá elo Sul

Dr. Alfredo Guenlher
l�IRURGIÃO-DENTISTA)

Clínica Geral

I
TROCA-TROCA DE RELOGIOS.

PROMOÇÃO DO TERCEIRO ANIVERSÁRIO .

PRESENIE�

E AGORA ,TAMBÉM OCULOS DE SOL.
.RUa Marechal Floriano n? 29 - Fone 72-1911 ..

No Cine·,. ,tara,guä,
de 22 a 21 'de é:1bril�' "lor
ge, um Brasileiro", cen
sura 14 anos,' com Car
los Alberto Ríccelli, Gló
ria Pires, -, Denise Dum"
mont e Dean Stockwell i
- Parabéns aos pro

motores do Campeonato
Sulbrasíleíro de Vôo li
vre, realizado em ,J'ara�
guá do Sul. Sucesso de

público, de organízação
e de participação. l

- Recebem a bênção
pelo casamento, neste �
bado. na Igreja Evang:é
Iica Centro, Teo Gcir-·
hardt Meyer e

.
CIlÚr

Krutzsch. I
"

GAÚCHOS -
CATARINENSES

Será neste domingo.
àia 23, no Parque Mal
wee, o segundo encon

tro do Centro Tradícío
nalista de Gaúchos e Ca
tarínenses, com muito
chimarrão, canha boa,
churrasco e música. ; O

patrão' Raul Hexsel, Im

cíador do movimento e

os demals que se enga
jaram, aguardam cerca

de trezentas pessoas. no

Parque Malwes e confir
mações ainda podem ser
feitas com: Marco Anto
nio (fone 72-2877 e

72-1667) e Roberto Ma,
drid (fone 72-1:)'37).

S C A R :

NOVAS DOAÇÖES
A SCAR - Sociedade

Cultura Artística de .Ja

raguá do Sul, .recebeu' a

confirmação de diversas
doações pela Lei Saro

ney, para a construção
do seu teatro, inserido
no Projeto do Passeio Pu
blico Municipal, na R. Jor ..

ge Czerniewicz, que vem

sendo desenvolvido gra
tuitamente pela Secre
taría de Planejamento da
Prefeitura Municipal,. cu
ja construção será �us
teada pela iniciativa. pri
vada, através da Lei Sar
ney, A área onde será er

.guido o teatro (terreno)
,

é de 4. 919,43m2. Dentre
as empresas destacam..se

a Weg S.A., com a doa

ção de NCz$ 38.000,00
e a Cia . Paulista de- Se

'guros, com NCz$ ,.""

10.000,00.

Bário doRio Branco, sala 4

FONE:72.26()7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Na Ilha da Figueira en

contra-ss em fase de 1
construção o sistema de I
captação de N. Senhora;
do earavaggio e depois'
de concluído vai ser'
iniciado' o sistema da
Tifa Schmidt, também na

Ilha da Figueira, benefi
ciando em

.

torno de .500
famílias.
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Patrulha Rodoviária Mecanizada virá em .aio a Jara.� do'Sul· �
,

A Patrulha Rodoviária
Mecanizada da Secreta
ria dos Transportes e

Obras/Fundo Estadual
.

de Assistência 'Rodoviá
ria, virá a Jaraguä do Sul
rio início de março, per
manecendo durante vin

te dias úteis, realizando
trabalhos de recuperação
e melhoramentos no inte
rior do município. A Pa

trulha é composta de seis

caminhões, retroescava-
deira, carregadeiras,
trator de esteira e patro
la e a vinda é fruto da
recente viagem do Chefe
do Executivo Municipal
a Florianópolis.
Na rua Joaquim Fran

CiSCO de Paulo concluiu-se
um novo trecho com

pavimentação a paralele
pípedos, juntamente com

a rede de água, que nu-

PMJS tem a melhor erD do Estado
A maís moderna cen

tral de processamento de

dados instalada numa u-
.

nidade municipal cata

rínense está em Jaraguá
do Sul. Na semana pas
sada noVOS equipamen
tos foram incorporados
ti central, entre Os quais
seis terminais com win

ehester e 80 megabites
de memória, num investi

mento de NCz$ 48 mil,

aparelhando para aten

der todo e qualquer pro

grama exigido por uma

adininistração pública.
A informatizaç\ão, ini

ciada no
:

governo Vase!'
está sendo implantada de

forma gradativa na
: Pre

feitura, processando 'a

tualmente as carnês de

IPTU, folhas :de paga
mento, controle de

'

veí-
culos e, máquinas, pro-
tocolo, contribuição de
melhorias, além de ou

tros programas acessó-l
rios. A contabilidade se

rá a próxima a ser ínfor
matizada e poster.ormen
te as demals áreas.

'

Ainda no setor admi
nistrativo, informações do
Chefe do Executivo ja
raguaense dão conta de

que projeto-de-leí crian
do funções e cargos está
sendo encaminhado à Câ
mara de Vereadores. É
a segunda etapa da r'o

forma admmístratíva. a

daptando-se às determ.
nações constitucionais.

ma etapa seguinte será
estendida até o cemíté-

SCHRO ED'ER
CRIA CARGOS

O prefeito Adernar
Piske, de Schroeder, pro
moveu uma mini-reforma
admínístratíva, criando

cargos na administração
municipal, para que os

trabalhos' sejam descen
tralizados e fluam com

maior desenvoltura. As
sim, a Lei 609/89, criou
os cargos de. Secretário
de 'Admímstração. Secre
tário da Fazenda, Secre
tário de Esportes Cultu
ra e Turismo, Secretário
de Obras, Viação e sa ..

neamento: Assessor Ad
minístrativo: Assessor da
Fazenda Municipal; As
sessor de Educação, Cul
tura e Esporte e, ainda
Assessor de Viação, 0-

.

bras e Saneamento.
Três secretárias já fo

ram "nomeados. Na pas
ta da Fazenda Valéria
Fischer; na Administra
cão Carmelo Pasqualli
e na pasta de Viação, O
bras e Saneamento, o ex

prefeito Helmuth He:-'
tel. As novas funções
passaram a valer em 1.9
de março.

Jaraguá integra Programa de Acidentes de Risco
o mumcipio de Jara

guá do Sul, considerado
estrategicamente locali
zado, sah o ângulo de

risco índustrlal e de a

tendimento no caso de
acidentes com produtos
perigosos, junto com

Joinvílle, Blumenau, Ita

jai, lmbítube- Tubarão,
Cricíúma. Joaçaba, Cha

pecó, Lages e FlorianÓpo
lís, foi incluído no Pro

grama de Prevenção de

Acidentes e Análise d2

Risco, da Fatma. Assim,

com a colocação do par
que de máquínas da Pre
feitura à disposição para
atender ocorrência de a

cidentes com produtos
perigosos, Jaragué inte
grará tal Programa, no

plano de Emergência Ex
terno, COm recurso exter

no disponível.

,
De outra parte, estão

'sendo travados contactos
Com órgãos, entidades e

instituições no Estado e

fora dele, que efetuam

rio, Junto a estação de
tratamento de ágga dí
versas obras vêm sendo
realizadas e a municipa
lidade está em negocia
ções com a empresa pro
prietária de área contí
gua, para a duplicação
da estação, hoje com

capacidade de produção
de 112 litros por segundó,

Aprovado projeto casas econômicas
A Cámara de Verea

dores aprovou em 2a. dis
cussão, sem restrições, o

projeto que cria o Pro
grama de Moradias Eco
nômicas, idéia apresenta
da originalmente pela Se
cretaria de Planejamento
e acatada pela maioria
dos engenheiros e arquí-:
tetos consultados. A me

dida objetiva o combate
ao déficit habitacional e,

após registrada no CRE
A/Se, vai trazer benefí
cios ao trabalhador que
não tem sua moradia -

limitada a 60m2 para
construções em alvenaria

e 80m2 para madeíra�

e também para o pro
fissional, uma vez que
na prestação de um ser

viço de cunho social, sem

significância técnica e e

conômica, para efeito. de
limite do número de o

bras
.

junto ao eB,EA, se
rá contada uma obra pa
ra cada 500m2 de área
construída.

Os beneficiários ficarão
isentos de taxas na Pre·
feitura e do lSQN, as

sim como do projeto e

responsabilidade técní
ca·

Plantõ,es ,das farmácias

FEIRA'

Encerra-se no dia 28 aceleramento da entrega
ele abril, sexta-feira, o dos formulários preenchi-
prazo pare entrega da dos corretamente, de
Declaração de Informa- acordo com as instruções,
ções Econômicas e Fiscal uma vez que é com ba
na Exatoria Estadual, da- se ne movimento eco"

quelas empresas nor- normen que o município
maís, ou seja, não en- vai receber o retorno do
quadradas como mícro- leM para o próximo e·

empresas. O secretário xercício, fundamental pa:
de Admínístração e Fi- ra a formação da receita
nanças. Anterior

.

Gal- e realização de obras e

van, da Prefeitura Muni- melhorias ao município.
ci ....al. pstá !lolicitando o

preocupa
o vereador José Ra- prefeito Ivo Konell in-

mos de Carvalho (PFL) terfira na questão com
,_ o que maís tem levan- vistas ao não-fechamento
tado questões comunitã- a partir das 22 horas e

rias na Câmara, muitas sobre o assunto, Luiz
das quais polêmicas Zonta (PDS), propríetä
discorreu no último dia r'io da Farmácia da Barra,
14 sobre farmácias. É explicou que para íun-

exames laboratoriaís vol- que' e' provável que a
.

cionar as 24 horas, atados à detectação de ní-
partir de 1.9 de maio Ja- f

'.

dveis de intensidade de razuä do Sul na-o tenha
ermacia precisa ter, an-

_ do expedíente. mais um
poluição hídrica e atmos' maís nenhuma farmácia farmacêutico responsável,íéríca, bem como à de-, aberta as 24 horas do

.

o que onera os custos.
terminação de "causn dia e â única hoje que Para avaliar a questão emortis" de exemplares da

cumpre o horário, a Ca- I -

fauna aquätíca e silives- Ra-
procurar uma so uçao, o

, ,

,

tarínense, s�gundo vereador José :Gilbertotre, objetivando cadas
nos aleg

.

'M 1
'. I, , I, a que o movi- ene propôs a rea íza-

tra-l�s _ p:ra P?stenoí � mento de vendas não ção de um encontro en-
pres açao e serviços, p compensa a manutenção tre vereadores e proprie-apurar culp,a ?e. agresso- do horário. táríos dás farmácias da
res da patrímonío natu- Ra

.

cidade.. mos propos que o
ral jaraguaense. como o ---------'------Il!IIIII-------
ocorrido recentemente no ENTREGA DAS DIEFs SÓ ATE 6a.
Rio Jaraguá.

'.

Sua casa por consórcio
24, 36' e 50 meses sem Juros. Realize o seu sö
nho na cidade, praia ou campo< Prestações a

partir de NCz$ 251,ßiYrw,!Mocê escolhe o plano
e paga sem juros e f'�$q�ta; seu problema.. In
formações

.

Fone (q41�)' 1'1,2�2264 Com _ Car;m.em;
Atendemos todo o Estado. ",'

-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edital 16.577 'd� 11.04;89
Edenor Lux e-Roslmerl··
Gaedtke
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja

raguá do Sul, domícílía
do e residente em Três
Rios do_Norte, neste dis
trito, filho de Francisco
Lux e· Adele Müller Lux
Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de Ja

raguá do Sul, domicilia
da e residente em Três
Rios do Norte, neste dis

.

tríto. filha de Gel'hard
Gaedtke e Adele Jordan
Gaedtke
Edital 16.578 de 11.04.89
.Wllmar Jorge Berllntes

NASCIMENTOS

01 de abril
Suzana, filha de Nelson

(Dorly) Krehnke
03 de abril
Andersen, filho

Waldecir (Matíldes]
sa

05 de abril
Rafael, filho de Rogério

(Gertrudes) Longo
07 de abril
cristina,' filha de Ilãrio

(Silécia) Doege; Juliana,
filha de Paulo (María)
Erthal
08 de abril
Andersen. filho de João

(Iracy) Morbis: Gabriel,
filho de Claudinei (Gil
sêía) Leoní
09 de a.bril

<

Josemara, filha de Fino

(Ines) Krüger
10 de abril
Pier Karla, filho de

Dionei (Roselí) da Silva;

Angelica, filba de Eloi

(Maria Aparecida) da

ltosa; André filho de

Benedito (Marciana) Al
ves

ii de abril
Fabiano, filho de Elfi-

.

no (Albertino) Eberhardt;
Cleiton, fBho de Jorge
(Veneranda) Viiintanhe;
Soraia, fUha de Adilson
(Simone) Krüger; Jean,

filho de Nivaldo (Jenny)
mel; KFeiskeller, filho de

Domingos (Mirian) Bardt;
Gabriela, filha de José

(Anatalia) Lopes
12 de abril
Cintia, Nha de Gio-

mar (Dolores) Fosile;
FrancieIlê MaJj:áh, filha
de Luís Célío . (Helena)
Brugnago; Giovana, filha
de Isaul (Ivana) Capraro;
It.:mise, filha de Alluizlo
(Carlota) bemarc�; .,Val
�l\ir Jr., filho. ,d.� . y�ldir
(Marli) .

dO

..

S

..... '.;_..�tt:.ßi.�idu
ardo, ·filho .;çli ,�,�l?nío
(Terezi:Qh'ar'é:;�'.,·, ão;.
Bruna, 'trUra ô� '\F ino

(Bemadete) Solombn
14 de abril
Luciane, filha !de 'Ali

bert (Mansa) Fietz; May
ara,

. filha de Raimundó·
(Mar1!ª-fet�) Gutfahr .

analista, natural de Blu- domiciliada e residente
menau, neste Estado, do- na Rua Presidente Cas
mícíliada e residente na telo Branco, 188, em Vila
Rua Walter Marquardt.

.

Lenzí, neste distrito. fi-·
nesta cidade, filha de EI- lha de Bonifácio Stolf e

di Götzínger e Maria
. Magdalenä Stolf

Götzínger EdItal 16.587 de 13.04.89
Edital 16.583 de 12.04.89 Moacir Joel Soberanski e
Gerson Glelow e Márcia Ivoriete Denk
Bier Ele, brasileiro, solteiro,
El�, brasileiro, solteiro, operário, natural de São
operador de máquina, na- J�ã9 do Ltaperiú, Barra
tural de Jaraguá dó Sul, Velha, neste Estado, do
domiciliado -e residente miciliado e residente na
na . Rua Bertha Weege, Rua 'Joinvtlle, lateral,
2. 182, nesta cidade, fi - 308, nesta cidade, filho
lho de Rudi Gielow e E1- de Lionaldo Soberanski e

sina Gielow Thereza Maria Soberans
Ela, brasileira, solteira, ki
operäna,

.

natural \1e Po- Ela, brasileira, solteira,
merode, neste Estado, do-.· operária, natural de Mas
mícílíada e residente na saranduba, neste Estado.
Rua João Tozine, 149, domiciliada e residente na
em Corupá, rieste Estado, Rua Joinvílla, 119, nes
filha de Alvino Bier e ta cidade, filha de Car
Verónica Bier los Denk e Etelvina Raí
Edital 16.584 de 12.04.89 mondí Denk
Cópia recebida do cartõ- Edital 16.588 de 13.04.89
rto de Schroeder, neste Eloi Schiochet e Rosania
Estado .Kempner
Márcio Roberto d9 Ro- Ele, brasileiro, solteiro,
sarío e Maria de Borba operador de máquina,
Ele, brasileiro, solteiro, natural de Corupä, neste
desenhista, natural de Estado, domiciliado e re

Jaraguä do Sul, domicili- sidente na Rua 212, n?
ado e residente na Rua' 96, em fAgua Verde,
Tomaz Francisco de Go- neste distrito, filho de
-es, 34, nesta cidade, fi- Mafio Schiochet e Na
lho de Orlando Pedro do talia Schiochet
Rosario. e Teresinha do Ela, brasileira, solteira,
Rosario do lar, natural de Petro
Ela, brasileira, solteira, Iàndia, neste Estado, da
da comércio, natural de míciliada e residente na

.Guaramirim, neste Esta- Rua João Bertoli, em

do, domiciliada e resi- Agua Verde, neste dís
ciente na Rua Marechal frito, filha de Ayrton
Castelo Branco, 4.75'5, i<empner e Silma Bardt
em Schroeder, neste Es- Kempner

.

tado, filha de Antônio de EditaI.16.589 de 14.04.89
Bortia e Nair Rosa Reges Venerio Ramthum e Ro·
de Borba f;€méri Braun'
Edital 16.585 de 12.04.89 - Ele, hrasileiro, solteiro,
Sandro Luís Witkoski e operário, natural de Ja
Sirley da Silva raguá do Sul. domiCilia
Ele, brasileiro, solteiro, do e residente em Rio
auxiliar de escritório, na- da Luz III, neste distri
tural de Jaragl1á do Sul, to, filho de Waldêmar
domiciliado e residente Ramthum e Lori Hoff-
na Rua Bernardo Dorn- mann Ramthum

.

busch, 1.610, nesta cida- Ela,. brasileira, solteira,
de, filho de Alidio Wit- operária, natural de Ja
koski e Rosalia Okonsk: raguá do Sul, domi·cilia
Witkoski 'da e residente em Rio
Ela, brasileira, solteira, da Luz 1. neste' distrito,
costureira, ,natural de filha de Alfonso Braun
Maripá-Palotina, .Paraná, e Alona Hal'lemann Braun
domiciliada e residente
na Rua Antonio Kocbe]
la, nesta cidade, filha. de
Reinaido da Silva e Ilse
da Silva

Edital 16.586 de 12.04.89
Benno Mathias e Leonil
da staU.
Ele, brasileiro, vlUVO, o

perário, natural de Ja

raguá do Sul, domicilia"
,do e residente na Rua
João Januário Ayrosá,

.

1 .763. nesta cidade, filho
·de . Paulo Oscar Mathias
e Luiza Bruch Mathias
Ela, brasileira, solteira,
po lar, natural de Massa

bra�ileira,· solteira,. l'anduba, neste Estado,

Prlcl'alRas 'de Casillenll's
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oficial

do Registro Civll do 19 Dlitrito da Comarca de Jara

guá do Sul, Estado de Santa Catadna, Brasil, faz; saber
que compareceram em Cartório exibindo os äecumen
lOS exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar, os seguintes:
de Macedo Ribas e Ma
risa lurema Schweltzer I

Ele, brasileiro, solteiro,
soldador, natural de Por
to União, rieste Estado,
domiciliado e residerite
na Rua João Manoel. Lo
pes. Braga,. 118; nesta ci
dade, filho de João Ma
ria Berlintes de Macedo
e Darcy Felicio dos Reis
Ela, brasileira, díviorcia
da, professora, natural. de

ANIV,ERSARIANTES

de
Ro-

Fazem anos hoje: 22
Sr. Claus Arildo Gon

çalves, _

Sra. Anita Stín
ghen, Sr. Almir Malheíro,
Sra. Zilda Guenther. Ro

gério Krawulskí.
Fazem anos domingo
Sr. Odílo Volkmann.

Sr- Arlindo Doege, Sr.
Jorge Luís Pereira, Jo
célía Pansteín. Mayra
Lizziane Reiser, Edílson
Schmöckel (Curitiba),
Dilson Luiz Frenceschí.
Dia. 24 de abrU

_

Sra. Ellen Andersen
Prodöhl, Sra. Wally Po
rath Siefert, Sra. Ivone
Kluge Trentmí, Sr. Wal
dir Junkes, Evelyn Maria
Steíngräber, Gerson Kitz
berger e Ezequiel Schnei·
der (Lontras).
Dia 25 de abril
Andreas, filho .Irineu

(Rosane Beatriz) ßuerger,
em 'Curitiba; Sr. Aldo,
Kanzler, Sr. Lourenço
Tisso:, Ivanildo Kluge 'e

DanieUe, filha Adelinó
(Brunilde) Hamburg.
Dia 26 de abril
Sr. Márcio Mauro Mar

catto, Sr. Waldeniar Ro
cha, Sr. Valdir Conti, Sr.
Flávia Behnke, Sr.' Al
berto Peter, Sr. Erw:n
Erdmann, Sr. Ralf Rei
mer, Srta. Marlete Weiss,
Sra. Iria Cielusinsk'i Ma

ran�oni, Elvira T. Soares,
Helena Zenke; Daniel,
filho Ralf (Adali) Porath.
Ola 27 de abri�
Sr. Fidélis Wolf, Sra.

Joane BIosfeld, Sra, Cecí
lia Pscheidt, Sra. Edite
pruch Peter, Sr. Álberto
Bauer Neto, Sra. Cristina
Sansan Corrêa, AlZira
Volkmann.
Dia. 28 de abrU
Sra. Otília, esposa de

Mário Nicolini, Sra.

WaUy T-omase'lii,' -, .
Sr.,

Alencar R. Breuer, Sra.
Dulcineia Reiner (Fpolis\;
Sr. Ricardo Wendbrf,
Clélío Bag�entoss" Neri
Lehmkuhl, Edileusa Pie·
coli, Lisandro Belderrain.

Taió, neste Estado, domí
ciliada e residente na Rua
João Manoel Lopes Bra

ga, 118, nesta cidade, fi
lha de Lazaro Schweltzer
e Selba Schweitzer
Editai 16.579 ae i 1.04.89
lacir Busarello e Eliane
Straub
Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, natural de Rio
dos Cedros, neste Estado,
domiciliado e residente
na Rua Bertha Weege,
em Rio Cêrro, neste dis
trito, filho de JoSé BlISa
re110 e Iria Busarello
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural 'de Ja

ragué do SuL domicilia
da e residente na Rua
Bertha Weege, em Rio
Cêrro, neste distrito, fi-'
lha de Antonio Straub e

Leonida Welk Straub
Edital 16.580 de 11.04.89
Renato Stenger e Cecilia
Hauemann
Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e residente em Es
trada Garíbaldi, neste
distrito, filho de Adol
pho Stenger e Regina
Stenger
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jara

guá do Sul, domiciliada
e residente em Estrada
Garibaldi, neste distrito,
filha de Alvaro Hane
mann e :Edla Hanemann
Edital 16.511 de 11.04.891
Osmar .Tosé Bussarello e'

Glovani Blödorn
Ele, brasileiro, solteiro,
policial militar, natural'
de Jaraguá do Sul, dom:
ciliado e residente na Rua.
Padre' Aloisio Boeing"
507, em Barra do Rio
Cêrro, neste distrito, fi
lho de Mario Bussarella
e Vali Bussarella
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de 'Jara
guá do Sul, domiciliada
e residente em Rio . Cêr
ro' I, neste distrito, filha
de Wigand Blödor:n e I
rena Gielow Blödom
Edital 16.582 de 11.04.89'
NataUcio Pedro Rodri-

gues e Terezinha Apare-,
cida Cötzinger
Ele, brasileiro, solteiro
policial civil,' natural de

Jaraguá do Sul, domicili
ado e Fesidente na Rua
Martins Sthal, 585, Vila
Nova, neste distrito, fi
lho de Francisco José Ro
drigues e Laide Rodri-
pues

Ela,

EdUal 16.590 de 14.04.89
Pedro Maba e Sandra Re

gina piccinin.i .

Ele, brasileiro, solteiro,
vendedor, natural de

Jaraguá do Sul, domicili
ado ê residente na Rua
João Samy 1;avares" 45,
nesla cidade, filho de
Lindolpho Maba e Agnez
Brümüner Maba
Ela, brasileira, solteira,
oD'Erária, natura1- dA São
F�ulo, São Paulo, d�mici
liada e residente na Rua
Rodolfo Hufenüessler,
290, nesta cidade, filha
de AlviBo Piccinini �
Gilma Martins PicdnfniAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Guaralßiri. reivindica e _ abieIl recursos do Governo do Eslado:
Nâ recente audiência

corn o governador em

exercício, Casildo lV1al-
daner 'e Secretários de
E.stado, o 'prefeito Anto
nio Zimmermann, de
Guaramirim, obteve be
rrefícíos à seu municí

pio. Na Secretaria da

Saúde, conseguiu elevar

o convênio anual do
SUDS de NCz$ 48 mil pe
ra NC�$ 96 mil, o que dá
uma média mensal de
NCz$ 8 mil e, também,
a liberação de NCz$ 20
mil para a conclusão da
Unidade Sanitária. Na
Secretaria dos Transpor
tes, junto a FEAR, Zirn-

Supletivos: inscrições' só "até 28
Até sexta-feira, dia 28,

estarão abertas as inscri

ções pera os exames su

pletívos de lI?' e 2Q

graus. das 8h às 12h e

das 14h às 18h, na 19a.
OCRE. As provas estão
marcadas para o período
de 27 e 29 de julho no

,CIp "Mário Krutzsch" e

para se habilitar, o can

didato deve possuir 18 e

21 anos, respectivamente,
para exames de 1 Q e 2Q'

��raus, completos ou a

completar antes de se

submeterem a última

prova.

No ato da inscrição a

presentar uma foto 3x4,
carteira de identidade e

comprovante da taxa de

inscrição de NCz$ 1,50
por disciplina; "efetuado
no Besc, com comprovan
te preenchido anterior
mente na Ucre. Servirá
como refelfência às pro
vas, os livros do Novo
Telecurso, a disposição
dos candidatos nas pape
larias da região.

Empréstimo do Bird beneficiará JS
o Banco Mundial

(BIRD) aprovou o projeto
de recuperação e, conser

vaÇtão de 520 mícroba
das hídrográfícas do

Estado, elaborado pela
Secretaria da Agricultu
ra. A conclusão foi

entregue segunda-feira ao

governo catarinense e e

xistem apenas a necessi

dade de alguns ajustes
'legais para que o finan

ciamento de 31 milhões
de dólares seja liberado

já no primeiro trimestre
do próximo ano. O único
obstáculo para que ocor

ra a participação do

BIRD é o referente a ca

pacidade de endivida
mento do Estado, que
está-se tentando solucío
nar politicamente.
O projeto engloba 520

das 1.68::" microbacías hi-

O vereador José Ra-
, mos de Carvalho 'apre
sentou indicação cobrando
do Governo do Estado
a recuperação da pista
asfáltíca da rodovia que
liga Guaramirim a Blu

,menau, face a precarie-�
dade e riscos que oferece
e sugeriu ao prefeito Ivo
Konell para que a Prefei
tura de Jaraguá encabece

movimen�o, para, em

conjunto com outras Pre

feituras da região, viabi
lizasse a iluminação do

trevo 'da' BR-101!BR-28Ó.
E além disso, conserva

ção e tubulação à rua Ba-

drográficas existentes em

Santa Catarina e vai be
neficiar 69.340 proprie
dades rurais, distribuí
das. em 143 municípios. O
prazo de execução é
de 7 anos e vai benefi
.ciar taI;llbém, o munícípio
d� -,

Jár�guá db' S{Ü: con

forme informou o prefei
to Ivo' Konell, prevendo
o aumento em 30 por
cento da área produtiva.

O programa objetiva
a construção de 520 de

pósitos 'de lixo tóxico e

abastecedores comuníté-
,rios, implantação de
6.900 esterqueiras, melho
ria e adequações 'em c�r
ca de 4 mil quilômetros
de estradas mumclpais,
reflorestamento ou ma"

nejo florestal de 400
mil hectares.

'

h.a, enquanto Almíro Fa
rias Filho, a construção de
um pontilhão de con

creta na Divisa Jaraguä/
Corupä, em Braço Ríbei
rão

f
Grande do Norte.

mermenn obteve a vinda
da Patrulha Rodoviária
Mecanizada, que virá já
em abril e posterior
mente será deslocada a

Jaraguá do Sul.

Na Secretaria da Edu

cação, reivindicou o a

pressamento dos recur

sos para a conclusão
,da Escola Básica São J0-

sé, do Rio Branco e na

Secretaria do Desenvol
vimento Urbano e Meio
Ambiente, consultou so
bre a viabilidade da

elaboração .de um proje
to de urbanização, am

pio, com recursos do
Prourb, saldo do Progra
ma de 1989. E na Caixa
Econômica Federal, jun
to a Gerência Urbanísti-

[

Dispensa ..

incorpo'ração
de

cho entre a Reinaldo
Rau e�a Weg II. Guida
Bruch pediu retificação
e alargamento do leito
da Tifa Lessmann. na

Estrada Itapocuzínho.

Do vereador Heíns Ed· .Entre os projetos que
gar Raeder, soli:citação, tramitam no Legislativo,
de estudos para sanar estão os qUe autorizam
cheias na rua Germano o Executivo a doar bens
'Marquardt, calçamento a Junta de Conciliação é
na rua Henrique Bortoh- Julgarp.ento, como um

ni, construção de abrigo refrigerador, fogareiro e

de passageiros nas ime� tesouras, além de um re

diações da Metalúrgica lógio de parede e, ainda,

Menegotti e, ainq� pro- ,outros dois, reló�ios aos

vidências para a con-, Fó'runs de Guaramirim

servaÇlão da ciclovia, �re- e Jarag\lá do Sul.

ca. o prefeito, de Guara
mirim solicitou um fi
nanciamento para a cons

trução de obras priori
tárias.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A Celesc concluiu os

melhoramentos na rede
de energia elétrica, com

instalação de dois trans-
formadores 'e de 30 lu
minárias de vapor-mercú-

fio na Cortíceíra assim
como duas 'luminárias de
400 watts', Cada .qual, .na
Ponta :Ivo: Silveira, próxí
Iha" da .'Cerealísta Zirn
dars. A estatal deve im
plantar- iluminação pú
blica (46 lâmpadas) nas

ruas Olímpio Borges ,e

João Soter Correia e,

ainda, na Estrada Bana
nal.

Ribeirão Manso' tera �" nova eseo'la
A Escola Ribeirão Man

so, que funciona na Fa
zenda Gosch, terá Uni

novo prédio e local.
Convênio foi assinado
e n t r e a Prefeitura
de Jaraguá do Sul e a

empresa Augusto Klim
mek S. A. (Condor), de
São Bento do Sul, segun
do o qual a Condor do
ará todo o madeiramento
e parte dos materiais, ca

bendo a municipalidade
a mão-de-obra, alguns
materiais e a contratação
de uma professora. Ao
lado da escola vai ser

construída a casa da pro
fessora e Gern essa me-

dida 20 alunos senão be
neficiados, uma vez, que
terão um novo espaço,
construída em local' in
termedíêrio "das famílias

, que habltam àquela re-

gião.
A Secretária 'Municipal

da 'Educação, Rosemeíre
Vasel, repassou a ínfor
mação, adiantando que
a Ceval/Seara irá doar se
manalmente, 50 quilos de
miúdos de frango, para
reforçar a merenda esco-
lar. A SEMB terá um

programa semanal na

Rádio Jaraguä, iníormatívo
e educativo, conforme a-

Os jqxéns da clase
1971 e anteriores em

débito com o serviço
militar, têm prazo somen

te até o dia 28 de abril,
próxima sexta-íeíra, pare
o alistamento

_

na Junta
do Serviço Militar, no

Edifício Ana Ricobon
Barbi, ao lado do Hotel Massaranduba definiu
Itajara. E no próximo os feriados munícípaís, O
dia 29, no Ginásio de prefeito Dávio Leu enca

Esportes Artur Müller, minhou projeto ao Le
a partir das 8 noras, 222 gislativo e com a aprova
jovens da classe 1970, ção, sancionou a Lei
alistados no ano, passado, ' 342[89, alterando a reda
irão receber os seus ção da- Lei 227/85, que

certificados de díspensa dispõe sobre os feriados
de incorporação, em municipais, De conformí-
solenidade na qual se dade com o disposto na

fará presente o presí- Lei 7.320, de 11 de junho
dente da JSM, prefeito de 85, regulamentada pe
Ivo Konell e demais au- lo Decreto 91.604, de 02
toridades convidadas, de setembro de 1985, são
junto com o 2Q Tenen- considerados' feriados
te Adalberto Fernandes municipais em Massaran
dos Reis, titular. da 5,]. duba, os seguintes: sexta-

Delegacia do Serviço Mi- feira Santa (variável),
litar, sediada em Jaraguá •

do Sul.
A' Barra Velha cria Fundaçã'o Cultural

Recuperação de rodovia estadua:1 pedida na Camara o prefeito José Brug- Saúde, cuja finalidade é

nago, de Barra .' Velha, ,Q desenvolvimento dos
sancionou Ia lei . criando programas de' trabalho
a Fundação Cultural de relacionado com a saúr.c
Barra Velha, que tem individual e coletiva e

entre seus objetivos, in- COm o meio-ambiente,
centivar, .difundir, pro- coordenado pela Secreta
mover a prática e o de- ria Municipal, de Saúde.
senvolvímento da ativí- Na área rural; a Câmara
dade cultural e .artística,

_ .aprovcu .projetc ,p'��a ,o
como também conservar", repil�se ,&, Acaresc, pa.ra
àdministrar e zelar pelo a manutenção de suas

patrimônio cultural e, ativida,des, de NCz$ ...

artístico do município, 6.000,00, -dUl,'ante este e-

xerClClO. ,Mensall1lente
são NCz$ 600,00.

'

'certo com a emissora,

Massaranduba' define se.us feriados

E foi criado, igualmen
te, o Fundo

_
Municipal de

Ascensão do Senhor (va
riável), Corpus Christi
(data variável), 'Finados
(2 de novembro) e Ani
versário do Município
(11 de novembro).

E a partir' de l'Q de
março, a ajuda de custo

para a manutenção das
'atividades, da ,representa
ção da Previdência- Social
passou para NCz$ 100,00,
isto para que a comuni
dade não fique- privada
dos beneficios numa e

ventual desistência da

representante. Sra. Dar
ci Bramorski.

"C'ORREIO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CCE· BONITO· BOM· BARATO
Deu defeito? .. não se preocupe.

BRAZJAPAN ELETRONICA
autorizada da CCE e outras marcas prontifica·se a dar

assistência técnica com GARANTIA

RUA CEL. PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 280 Centro
JARAGUA DO SUL· SC

Estado de Suta Catarina
Prefeitura Munioipal de Schroeder

DECRETO N9 416
O Prefeito Municipal de Schroeder, no uso

de suas atribuições legais,
Considerando a capacidade, o zelo no traba

lho e a
.

formação profissional,
DECRETA:
Art. 19 ._ Ficam elevados os níveis do Padrão

de Vencimento dos funcionários abaixo:
NOME

- .

DE PARA
Tânia Maria Völz 13 14

Sônia Sirlene Zoz Oliveira 13 15
Vilmar Gaedtke 12 14

Harildo Konell 09 10

Marisa Setter 06 g:Sílmara Streit 06

Eli'sabeta Rosália Schewínski 05 07

Josceane Maria Zanella 09!�Helíodor Prítzke 15

Amílton Aldo dos Santos ,22 2.3

Art. '}J, - Este Decreto ent:ara em vigor na

1 gada as diSP.osi-data de, sua pub icação, revo s

,ções ení conträno.
Schroeder ,(SC), 29 de março de 1989.

-

ADEMAR PlSKE
Prefeito

.

Munteípal
Registrado e publicado na. mesma data.

..

CARMELO PASQUALlJ
'Encarregado do Expediente

�-------------------------------.
'li:statlo .de Santa catarina
Preieituua Mun.icipal de Schroeder

.

I'JECRETO � 413

O Prefeito Municipal de Schroeder, Usando.
de suas Atribuições Legais:
DECRETk I

Art 19 - Fica aberto um Crédito suplementar
'. .

20 00 (V,' t quatrono valor de NCz$ 24.1, m e e .

mil, Cento e Vinte Cruzado� Nov?s), p�ra. re.for
ço dps' Programas e Verbas ab�l�o d�CrlI��ll'la
dos constantes na Lei Orçamentäría n. . 590 de

01 'de Novembro de 1989.
.

0800 - Divisão Muntcípal de Estradas de Roda-

gem
0801 - Setor de Estradas de Rodagem
4 1 20 - E'quipamentos e Material Permanente..

. . .

NCz$ 24.120,00
•..�.: ••.•; •. <•. - .••.•,.-......

NC $ 24.120,00!TOTAL ·
.. z

Art. 2Q - O Crédito aberto pelo
.

presente
Decreto será'coberto com recursos oriundos da

Reser�a de Contingência:
0400 - Divisão da Fazenda

_

0101 -- Setor de ArrecadaçãQ e Con,��ilidade
9 9 9 9 - Fundo de Reserva Orçamentsna .....

. . .
.

. '. NCz$ 24,120,00
TÖTr�·\·: ::::�::::::: ::�''':.::... NÇz$ �4.120,�
Art. 39 - O presente Decreto entrara .em vi-

gor na data de sua p�blicação, revogadas as

dísposíções em conträrío.
Prefelftura Munitipal de Schroeder (sq, 01 de.

março! de '1989.
.

ADEMAR PISKE
,J Prefeito Municipali-:!- .

(' ,'; ublicado na mesma data.

I ' �
._-

LO PASQUALlJ
.:
-',

o do' Expediente

- .. -

i -....,._--_.,_. _.,-

... -- .3_1. Feirl_ di -.Malba, . te_I .. iS",c,lllssàes . 'defili�as
, .• 4 _

rmssao geral organizado •

ra e . nas demais comis
sões estão: -

contato c/
expositores e

_ locação -

Salon da Silva, Ivo E
wald e Rodoléo Huíenu
essler; segurança, trân
sito, sinalização e esta- sís Pereira.
cíonameato - lIdo Var-
gas, Ari:ovaldo dos San- E ainda: saúde e pri
tos e Victor Emmendoer- melros socorros - Luiz
fer- Filho; divulgação e Carlos Bonilaur� e' Luís

. publicidade - Jorge Ro- Fernando Medeiros: pa
r-: cotes e funcíonamento r+-

Grupo Wiest ingressa em nova fase ����to S::�ca�to; pa�l�
mentação - Durval Mar"
catto Júnior e Ralf Her
mann; som e música
Waldemar Behling e Ví
tório Altair Lazzaris; fi

nanças - Edimar Lancí
ní' e Loreno Marcatto;
Limpeza e movimento in
terno - José Amaral Pe-.
reira Filho e Luiz Alber
to Leigue; eventos ex

ternos e paralelos
Nélson Tabajara e Joa
quim

-

. Salles e comissão
d� secretaria - Dorval
Marcatto e Aletone de
Simas.

Toâas as comissões da.

3a. Feira da Malha de
Jaraguä do' Sul, promo
ção do Rotary Clube, fo
ram formadas. A Feira irá
de 15 a 25 de julho no

Centro de Exposições do
Parque Agropecuário e a

abertura está programa
da para as 20 horas do
día 14 de julho. Márcio
Marcatto e Luiz José Ni
colodelli compõem a co-

Consolidar a holding,
estruturar ainda maís o

grupo a fim de que pos
sa executar Os projetos
de expansão previstos
para a próxima década.
Estes são os Io,bjetivos
qUe levaram o Grupo
Wiest - controlador da
Metalúrgica JQãp Wíest
S. A., líder do mercado
de reposíção de escapa
mento para autoveículos
-e da Símesc. uma das
principais fornecedoras de
aço para as indústrias de
Santa Catarina - a pro
mover profundas modifi
cações no primeiro esca
lão admínístratívo de
suas quatro empresas
da holdíng.

A reforma partiu éle
Um estudo encomendado
ao professor João Bosco
Lodi, Foi traçado um per
fil, que coincidia com

nomes que já vinham à
frente do Grupo. Foi ne

cessárío fazer apenas um

remanejamento de fun-
ções e algumas adapta-
ções para mesclar ade
quadamente a ação dos
mais experientes com a

crescente parttcípação
dos mais jovens, explica
o presidente das empre
sas Wiest, Jamlro Wiest.

Estas mudanças signi
ficam para o Grupo, cu-

jo embrião surgiu em

1941, em Jaraguá do
Sul, o ingresso numa nova

fase de desenvolvimento.
São empresas do Grupo
a Wiest Administração e

Participações Ltda (hol
díng). Metalúrgica João
Wiest (Jarezuã), Simesc

.

Joinville e Tecfibra, com
sede em Rio Negro, in

incorporada ao . controle
acionário do Grupo há
seis meses.

OS NÚMEROS
O Grupo Wiest mantém

750 empregos diretos.
Seu faturamento mensal
é>, de 3 milhões de dó
lares. Consome atualmen
te 40 mil toneladas . de

aço/ano. E na Tecfíbra,
a previsao para 89 é
de serem utilizados apro
xímadamente 100 tonela
das de matéria prima.

Exporta escapamentos,
chapas, blanks e perf'ís
e desenvolve o mercado
externo pera produtos
engenheirados. '

.

os e'Paulo Brísolla T.
F1i:lho; eletricidade
Moacyr Sens e . Díetrích
Huienuessler; instalações
geraís e montagem dos
estendes A:ristides
Panstein e Edson de As-

e

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA CULTO
A família enlutada e a fírma- Jansaen &, Cia
Ltda, Funilaria � Loja de

Alfredo Janssen
"P.t.QfuDoamenfe consf�rnada comu�ica o. seu

'falecimento transcorrido no domingo, dia 16
de abril de 1989, com a idade de 77 anos. Deixa
enlutados a viúva Sra. Ida Antonie Frerichs
Janssen, dois filhos - Sr. Henrique, casado
com Jgnez Schiochet Janssen e Sra. Herta, casa

da com Gerhardt Spliter e 5 netos..
Agradece em especial ao Pastor Ingo Piske pe
las palavras de fé e consolação e aos médicos
Dr. Luís Bonilauri e Dr. Antonio Cunha e, tam
bém, agradece aos parentes, amigos e vízínhos
que enviaram flores, coroas e o acompanharam
até a última morada.
Oonvida para o culto no domingo, 30 de abril,

.

na Igreja Evangélica Luterana (Centro), às
9h30, em sua memória.

ABANDONO

SérgiO L. Pacheco

DE- EMPREGO

De conformidade com o art. 482, Letra I,
.

da
da CLT, convidamos o Sr. Ercio João Maurici�,
portador da carteira profissional n? 041821, se

rie 00010/SC, a comparecer na empresa META
L(TRGICA TRAPP LTDA. - Rua Joínvílle, 1.117,
no prazo de 72 horas, para tratar assuntos do
seu Interesse,

Jaraguã do Sul, 20 de abril de 1989
-_---- _--

CIRURGIÃO DENTISTA

Atendiment-o COm hora marcada das 8 às I1h30
e das 13h30 às 20h.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 72, S�la 4,
defronte a Caixa. Econômica.

A holding do Grupo foi
constituída em 1986, pos
sui o controle acionário

. das quatro empresas e,

a partir de agora, vai se
dedicar mais à adminis
tração conjunta das mes

mas.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_ " 'h�cl;>,_-_ :;;;�;;:��;7,::;�.-:_;��," m_ " .1.911: assellbléia eil Barra 'elha
_.f ��'f< ,.)" "." , A Assocíaçêo dos Mu-

........ \ • '>(f' nícípíos do Vale do Ita-

,t;f!� '�� pocu (AMVALl), in-
� .

tegrada pelos munícípíos
.li/;

� ,i'r. .r;
,i-", ,Ul.\f ,r;,o..;.

Em 1988, mais que obter lucro,
a Weg proporcionou muitos lucros.
Lucraram os oito mil colaboradores
'com investimentos em treinamento,

. 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(jJ refeições.

AW�
,

pro�rclonou
muitos lucros ne

-

ano passado
Registrou 193.600 atendimentos

e consultas médico-odontológicas.
Repassou para as suas associações

recreativas NCz$ 156.312,00.
Isto sem contar os investimentos

em novas unidades fabris
e equipamentos que geraram
quase 1.200 novos empregos.
Lucrou também 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.

'''1f.

Proporcionando lucros sociais

de Jaraguä do Sul (sede),
Corupá, Barra Velha,.
Schroeder, Massarandruba
� Guaramoirim" tem. as-

GN vai criar a· FUldaçãa Cultural
A Admínístração Mu

nicipal de Guaramirim en

caminha em breves días
à Câmara de Vereado
res, projeto-de-leí crian
do a Fundação Cultural,
que terá como uma das
finalidades fomentar a

arte e a cultura, buscan-

.

do recursos junto as em

presas locais através da

dedução do imposto de
renda das pessoas físicas
e jurídicas, segundo o que
faculta a Lei Sarney. O

prefeito Antonio Zimmer
mann quer aproveitar
estes incentivos, pois cal- .

cula que este ano o mu

nicípio tenha perdido em

torno de NCz$ 70 mil,

que poderiam. ser empre
gados na construção. de
um centro cultural.

Zimmermann informou
também que a municipa
lidade adquiriu um terre
no de 765m2, da Mitra
Diocesana de Joínválle.
para a implantação de
um play-ground, eil). . á
rea anexa ao jardim de
Infância Senhor Bom Je

sus, que vai ser inaugu
rado em maio. Acrescen
tou que concedeu aumen

to salarial aos' Servido
res, em abril, de 15%,
elevando o acumulado
do ano para 92,3%, "o
maior índice de toda a

região Norte".

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Schroeder

DECRETO N9 419
Nomeia Secretário da Fazenda Municipal.
O prefeito Municipal de Schroeder, no uso

das Atribuições que lhe são conferidas,
DECRETA:
Art. 19 - Fica nomeado, para a função de

Secretário da Fazenda do município de Schroe
der, o Senhor VALERIO FISCHER.
Art. 29 - Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, retroagindo seus efei
tos a partir de 19 de : março de 1989, e ficam

revogadas as disposições em contrário.
Schroeder (SC), 29 de março de 1989.

ADEMAR PISKE
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na mesma data.
CARMELO PASQUALLI

Encarregado do Expediente
--- -------------

Estado de Santa catarina

lprefeitura
Municipal de Schroeder

DECRETO NV 412
. O Prefeito Municipal de Schroeder,
,de suas atribuições Legais:

. DECRETA:
Art. 19 -- Fica aberto' um crédito suplementar

no valor de NCz$ 35.900,00 (Trinta e. cinco mil
e Novecentos Cruzados Novos) para reforço dos

Programas e Verbas abaixo discriminados, cons

tantes na Lei Orçamentária n? 593 de 01 de No
vembro de 1988·
0800 - Divisão Municipal de Estradas de Roda

gem
0801-"- Setor de Estradas de Rodagem
4.1.2.0 - Eouipamentos e Material Permanente ..

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

. .
.

. . . . . . . . . . . . . . .. NCz$ 35.900,00
TOT A L NCz$ 35.900,00

Art. 29 - O Crédito aberto pelo presente De
creto será coberto com recursos oriundos do
Excesso de Arrecadação, verificado nos meses

de janeiro e fevereiro de 1989.
Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor na

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

Schroeder (SC), 01 de março de 1989'
ADEMAR PISKE
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na. mesma data,
CARMELO PASQUAILI

Encarregado
.

do Expediente

Usando

sembléía marcada para
sexta-feira, dia 28, na
Sociedade Esportiva �
Cultural Barra Velha. O
p'rograma preliminar di
vulgado pela secretaria"
executiva da Amvali,
prevê, além de assuntos
diversos; uma análise do
movimento economico e

discussão acerca de pro-
. postas à Assembléia Es-
tadual Constítuínte
(AEC).

.

A entidade expediu
convites ao deputado A
loísio Piazza, presidente
da ABC e aos deputados
representantes da região,
Paulo Bauer e' Adernar
Duwe. E no dia 20, em

São Bento do Sul, prefeí
tos, vereadores e presi
dentes de Câmaras, parti
ciparam de um seminá
rio promovido pelo Tri
bunal de Contas dos Es
tados, reunindo 22 muni

cípios das microrregiões
da Amunesc. Amvali,

. Amvac e Ampla.

JS é o novo con
I sumidar / energi,a

. Nos últimos doze me

ses, a energia requerida
pelo sistema Celesc, a

presentou um crescimen
to de 5,88% em relação
a igual período anterior.
Entre as classes de con
sumo observa-se que o

industrial, responsável
por 54,50% do consumo

total, cresceu 4,89%;. O

consumo residencial,' res
ponsável por 19,9:)'% do
total, cresceu 7,90% e o

consumo comercial, que
responde por 9,25% da

energia consumida no Es

tado, cresceu 3,18%.
Jaragué do Sul apre

sentou um crescimento
de 13,33%, sendo a nova

cidade em consumo, com

12.583 I\1Wh 'em feverei-
1'0/89, o que, percentual
mente, é 6,92% superior
ao consumo de feverei
rO/88. O consumo acu

mulado entre março/88 a

fevereiro/89 . foi' de ....

145.194 MWh. Em nú
mero de consumidores.

.

Jaraguä continua acupan
do a décima-primeira' po
sição.

Vendo
'�r

,i'�'l?rojetor de $liCles·....
·

.,,, Autofocus. Com
.

centro-
'<\le, remoto, mais um telão.
Preço de ocasião. Tratar
Fone 12-1787, com Zigmar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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«;FHO .'

VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

Programe bem as suas viagens de férias e

. recreação. A "CanarlDho" coloca à sua dís-
.

.

pOJiçió 08 modernos e confortáveis ôllibus da 10:& '

) .

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro. 987 _ FODe 72-1422

SlIézia & eia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua Jo,&O Januário Ayroso, 112 - Jaraguá Es

querdo - Fone 12-0300 - Jaraguá do Sul -- SC.

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC lob DI? 0075

"cr1t.. fIIc'" e cODt'bell
Impolio de RentI.
R..lItro de Mlcro-Empre••

Confira a eficiência de DOBSOS serviços.
Rua Barão de;> Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

Ortopedia e 'raumatolouia
DR. MARCOS F. SUBTIL

. "

Urgências __ consultas _ ortopedia in�a�.
til e adulto. Membro titular da Soe. Brasíleí
ra de OrtopeClia e Traumatologia.
. Av. Marechal Deodoro 1.512 _ Fone 12.2218

EDITAL
--......;...--

AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Catarina, na forma. da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem
.

que se acham neste Cartório pare pl atesto os

titules contra:

ANTONIO OE FATIMA GODÚY - Rua Reinoldo
Rau, 215 --" NESTA - 'FARAH SUZANNE CAS
suu - Rua José Alves Pereira, 60 - NESTA �

LAURO GIELOW - Rio Cerro II - NESTA -

MINI MERCADO FRANCENER LTDA - Estrada
Nova. s/n - NESTA. .

E como os dítos devedores não foram en

contr ados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação,' faz por íntermédío do presente edital,
para que os mesmos compareçam neste _Cartó�io
na :Rua Artur Müller. 78, no prazo da LeI, a fim
de liquidar o seu débito. ou então dar razão 'P0r-
que. não O' íaz, sob a pena de serem os. refendas
prrJtestados na forma da Lei, etc-

"�

á Jdo Sul, 20 de abril de 1989.·

AUREA_I'p.1. .".
,GRUBBA .Tabelíâ e Oficial de

••testo . "g�L..•.J.llt9s.

t·

I

-----....--�-----------------------

���-�-�-��---_._�--- -�-�_ .._----------------------------------------

ICIAG na Cilara de C'flércil Brasil- Argellinl
guá do Sul, Mafra, Por- Francisco do Sul, Píçar
to União, Rio Negrinho, ras, Campo Alegré, Co
São Bento do Sul, São rupá e Itaíópolís.

A Câmara de Comér
cio Brasil-Argentina/Se
ção Santa Catarina. foi
instalada no día 1 de a"

bril, em Itajaí, onde a

Associaçãn Comercial,
Industrial e Agrícola de
Guaramirím fez-sé repre
sentar através de Lauro
Froelich, Luiz Gonzaga
da Silva, Dolarico Zanot
ti e Alcibaldo Germann.
este da Acaresc. ocasião
em que foi constituída a

primeira diretoria e on

de Lauro Froelích, do De

partamento Agrícola da
ACIAG ê O segundo se
cretário.

Segundá Luiz Carlos
Pereira, presidente da
ACIAG, QS objetivos bá
sicos desta Câmara de
Comércio é intensificar
os negócios entre os dois .

países bem como a rea
lização permanente de
feiras e exposições, es
sim como o intercâmbio
cultural. Péte111ill infor
mou também que junto
com· Alcino Feder. do
Conselho Superior da A
CIAG. participou no iní
cio do mês, em Lages, da
reunião da Facísc.

A entidade, por deter
mínação do presidente
da Associação Comercial
oe Industrial de Mafra e

coordenador da sexta re

gião da Facisc, recebeu a
.

incumbência de coorde
nar, durante este ano, as.

reuniões regionais, que
congregam as Associa
ções de Joinville, Barra
Velha, Canoinhas, Jara-

DUW.E DESTACA TRA-'
DALHO DA CELESC

. O deputado Adernar
Duwe ao registrar o 7!'l
Encontro Gerencial da
Celesc, realizado em Ja

raguá do Sul, de 5 a 8 de
abril, elogiou a ínícíatl
va daquela empresa do
Estado qus no seu enten
dimento imita empresas
de Iniciativa privada cl
a realização de encon

tros que buscam melho
rias de desempenho na

empresa.
Para Duwe, "a Celesc

vem revelando um notá
vel desempenho nos úl
timos dois' anos, graças
à eficiente e competente
admmístracão do presi-

.
dente Nogert Wiest e sua

equipe dírrgente". Desta
COu o trabalho da em

presa em Jaragué do Sul
onde vem fazendo obras

orçadas em US$ 2 mi
lhões bem como o refor-

,

co da 'capacidade elétri
ca do munícípio de Co
rupâ ,

Diáloga's
-- VIQUNCIA -
Os roubos e. ocorrências policiais �stão

crescendo na nossa Jaraguä. Fruto do cresci
mento. As autoridades estão alertas. A nora
certa de se pensar na segurança é agora. Me
lhor prevenir... Além do maís, as drogas "pe
sadas" estão invadindo-nos, segundo lemos nes

te jornal. A cidade está sendo violentada. Di
ga-se, pelo próprio homem. É à "violência dos
homens" que corrompe a sociedade, é a "mal
d.ade do seu coração" (Gên 6:5,13). De dentro
dª nós é que saem todo tipo de "pensamento

, e ações ruíns, prostituição, os furtos, Os homí

� cídíos, _
os adultérios, a avareza, as maldades, o

'dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a sober
ba, ii; loucura" (Mc 7:21,22); O sistema de va�
lores criado por nOSSa cultura, estigmatiza e

condena sem piedade, o ladrão e assassino, e

mais alguns outros delitos. I Não praticar tais
atos é como se fôssemos "justos" perante os

tais. Ora, é bem cômoda se esconder atrás des
te jeito de pensar, mas é muito incômodo parar
para analízar nossa consciência, à qual violen
tamos tantas vezes sem querer ouví-la. Quan
�a coisa suja � imoral se aloja atrás dos nossos

atos e palavras. Deus quer que vejamos nossa

sujeira interior, nossas violências às suas leis,
talvez na área sexual, familiar, escolar, profis
sional, comercial. política. ecológica e outras.
Nós podemos muito bem viver na hipocrisia,
achando que somos bons cidadãos e até bons
cristãos, mas diante de Deus "não há UJIl justo,
nem tim sequer, não quem entenda, todos se

afastaram, todos pecaram e separados estão da
presença gloriosa de Deus" (Rm 3:10, 2:;'). To
dos estão sob o jugo e escravidão do pecado
[Rm 3:9). Estão presos. O homem quer acertar,
mas eis que está errando o alvo proposto por
Deus. Como quebrar esta servidão? Somente
através de Cristo (Jo 1:12). Assim fO,i com o

. corrupto funcionário romano, Zaqueu (Lc 19).
Sua ladroagem o incomodava. Mas ao ouvir de
Jesus, acolheu-o. Arrependeu-se dos seus atos.
Mudou. Começou a praticar o bem.. O perdido
foi salvo .. Você também pode. Vá à Cristo a-

gora.
fEso: C. Ma.dke)

Segurança
no trânsito,
uma questão
detodos

'o
.� �
....�� ... ·9·8·9

ANO BRASILEIRO DE

SEGURANÇA
NOTRÂNSITO

MENEGotn' vEicUlOS
� .

.

,
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Confecções Sueli Lida

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 -e na

Rua Reinaldo Rau, 530, - Jaraguá do Sul - SC

· .... ,
OI... Há falta de .floresta nös Es.

lados Unídos e. na Europa, devasta- ,

das por séculos de uma ação Irrespon
sável. .• O Mar do Norte terá apenas
maís cinco anos de vida, segundo
prevêm alguns ambíentalístes ;. . Ao

· contrário do que a maior parte das

pessoas foi levada a acreditar, o

· mar é responsével por 90% do ar

que espiramos - bosques e fíorestas
respondem pelos 10% restantes ...
]JuUo César de Barros - secretário
'de redação da VEJA) edição de 29 .•
·

03.89)
.'
Na edição do dia 5 do corrente,

:VEJA volta ao assunto, quando abor
.'

da o vazamento de dezenas de milhões
·
de litros de õleo cru no Atlântico, no

Alasca, graças a írresponsabtlídade
de um comandant.e de petroleiro.
Diz a Revista: "O plâncton vegetal,
,gue produz 90% de todo, o oxigênio

. '

presente na atmosfera é envolvidp
pelo óleo. Pesado ele vai ao fundo
{do mar) e torna-sa alimento venenoso

para outras espécies marinhas ... )
.

A poderosa Globo botou seus

.repörteres a trabalhar pelo mundo
afora e o q/ se viu (e ouviu) é que o

· Brasil ocupa um dos honrosos últimos
· Iugares entre' as nações que poluem'
o meio ambiente neste mundo Iníelíz.,

·
Rombos na- camada de Ozônio são

provocados pelo escapamento de
milhões e milhões de automóveis e

,

'. caminhões, que circulam pelas rodo

',vias e cidades das grandes nações in

'dustrtaltzadas (EEUU e Europa).
Então qual é a deles, querendo

ligora "cuidar" da nossa região ama

iônica?
0-0-0-0-0-0-0-0
Coisas estranhas e negativas a

contecem nesta nossa Pêrola do

Itapocu: Há anos o tal Plano Diretor

circula da Prefeitul1a, prá Câmara de

Vereadores e desta para aquela, sem

que ninguém resolva coisa alguma.
O resultado não poderia ser outro.,
Circule, leitor, pela cítv. e você verá

que estão proliferando· construções
madmíssíveís em ruas' centrais de uma

cidade como a nossa. São lanchonetes

e �té lojas de madetra. Na própria
'Marechal Deodoro construíram um

barração, tipo íavela do Rio de Janeí-

ro, encostado numa tradicional lan

chonete, bem ne cara da Prefeitur�
MuniCipal.

.

Dizem as más linguas
que isso é tolerado PQrqu� e.ssas pes ..

soas não ,têm dinheiro para comprar
terrenos centrais e construi" prédios
de alvenaria. Então a PM fe(:ha um

olho que é prá "esses caras" não en

g,rossarem as iileiras i� marginais.
Outra coisa, na Reinaldo Rau, . bem
defronte ao Posto de Saúde foi cons
truido um prédio com vârías lojas.
Prédio apenas com o andar térreo, o

que também não deveria ser permítí
'do e, seguramente, o Plano Diretor em

gt!stação, não o permitiria. Conclusão.
Parece que tem

.

politico interessa
do em que o PD não seja aprovado,
pois impediria certas manobras politi
queiras, em nome do "TUdo pelo So
cial" instaurado neste pais pelo go
verno do PMDB .

0-0-0--0-0-0-0-0
Falando no PMDB, triste desse

partido que não tem líderes e depen
de, para mantê-lo "unido" do folcló·
rico Ulysses Guimarães. Só falta con

sagrá-lo nO dia 30 como candidato a

Presidente da República. A ·falta de

lideranças conscientes é patente e

émerge da mania dos cheíetes de

promoverem reuniões nas quais deci
dem não decidir. O diretório local,
por exemplo, deu maís um exemplo
disso: reuniu-se dtas atrás e decidiu
apoiar o candidato que a' Convenção,
eleger. Esse apoio, é claro, é uma

questão de díscíplína, de submissão a

uma decisão do órgão competente
para isso. Mas essá de Maria vai com
as outras é que levou o partido ao

descrédito perante a opínão pública.
Acatar o decidido pela maioria, sim.
Mas omitir-se não opinar na fase pré,
decisória, . é covardia. Melhor dízendo,
é despreparo para posto de liderança.

A democracia é o regime do diá

logo, da discussão, da luta construtiva,
da perseguição de um ideal partidá
rio, na busca constante da consecução
dos objetivos traçados pelo partido
em seu Programa de Trabalho. Aliás,
falando nisso, agora nos dizem que
a cúpula' está elaborando esse pro

grama e Ulysses na presidência o

cumprirá à risca. Deus, nos tívre.

DE FABRICÀÇÁO PRÚPRIA,

A PREÇOS DE CUSTO.

Clínica Velerinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWEITZER

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

Rua Joinvllle, n,? 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-3268 - Jaraguá do Sul -- Santa Catarina

n o v o

.

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e A.quec�or $olar
Rua Felipe Sc:h�l�t, 279 • Fone 72...oU&

'1

Relojoaria AVENIDA
As maís finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de pretaría estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

,

Ferro Velho Marechal
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

Comércio de veículos usados
Peças para veículos

Compramos automóveis acidentados

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

.

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

Conserto de fechaduras, venda
.

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

Av. Mal. Deodoro 325 (Fone 72-2467) e rua
José Emmendo.erfer 862.

Clínica Henri Ey
PSIQUIATRIA CUNICA - PSICOTERAPIA -

TERAPIA OCUPACIONAL E DE FAMtLIA.
PRONTO SOCORRO DE DISTúRBIOS NERV�
SOS, com atendimento. de urgência noite e dia.

Rua Presidente Epitácio Pessoa 746 (Fone 72-1713)
-- em frente da Auto. Escola Marquardt
Jaraguá do Sul,

--------------;

UM NOVO CONCEITO ACABA DE NASCE,R

Ag.ora em Jaraguá do Sul a

'KILUXO

Móveis e Decorações LIda.
na rua João Píccolí 57, ao lado. da Farmácia
Catarínense,

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

.

VENHA ·'rt/i(i)S CONHECER.
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COleça a nova fase do Plaao Verão
O Governo

-

Federal de
tonou na quarta-feirá o
plano Verão II, contendo
as novas medidas econô
micas. Dentre as princi
pais destacam-se: Salá�
rios- -- maior reposição
em abril, será de até I•••

18,10% para trabalhado
res com data base em fe-
vereiro, março, ,_ abril,
maio, junho e julho.
Poupança - depósitos
até 30 de abril serão cor-

,rigidos pelo over , A par
tir do dia 1.9 de maio
correção é pelo IPC
mais 0,5% ao mês. Pre

ços - continuam conge
lados e os reajustes se

rão de 3 em 3 meses. A-

luguel -- os aluguéis re

sidenciais e comercíaís
. seguem congelados. ,Ca
sa Própria - Prestações
dos

-

financiamentos ficam
congelados com basa na

lei 7.730. Prestações em

poupança para compra
de imóvel em construção
também ficam congela
das até o governo mudar

-

a regra. Indexação - A

partir do dia 20/04, os
- contratos com _ prazo su

perior a 90 dias poderão
ser indexados ao novo

.
título do governo,

- o BTN
(Bônus do Tesouro Nacio

nal) que substituí a anti

ga OTN.

Estado de Santa catarina
Prefeitura Municipal de Schroeder

Decreto Ne} 411 -

Nomeia Secretário de Viação, Obras e Sane-
amento.
Ö Prefeito Municipal de Schroeder, no usö

da atribuições que lhe são conferidas,
DECRETA:
Art. 19 - Fica nomeado. para a função de

Secretário de Viação, Obras e Saneamento do

do Município de Schroeder, o Senhor HE'LMiU1l-I
MORITZ GERMANO HERTEL.
Art. 29 - Este Decreto entrará em vígor na

data de sua publicação, retroa'gindo seus .efei
tos a partir de 19 de ína�ço de 198�,. e ficam

revogadas as disposições em contrario.
Schroeder (SC), 29 de março de 1989.

ADEMAR PISKE
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na mesma data.
CARMELO PASQUALLI

Encarregado do Expediente

Grátis
CURSO DE CONGELAMENTO DE COMIDA

Todos os segredos de um bom congelamento e

descongelamento de carnes, peixes, aves, ovos,

laticínio, legumes, frutas e verduras etc. Acom
panha várias receitas deliciosas para você fa
zer e congelar, se quiser.

Gentileza de ALlMENTEX
Cx- Postal 348

89800 -- Chapecó -- Sc

Nome 1 •••••••••••• •• � ••••••••••••••••••••• .' •••
-

Rua 1••••••••••• ;.•••••• :••••••••••• , •••• - •••• lO ••••

Cidade . -- -_ CEP .
-

-

,

OBS. Enviar NCz$ 1,00 para despesas de Cor
reio e manuseio.

FALECIMENTOS
HENRlQU� LUCAS

No dia 12 -do corrente
fal�ceu em Blumeneu o

estimado cidadão Henri
que' (Rico) Lucas (71) e
foi dado à sepultura no

cemitério municipal da
cidade de Itajai, onde
morava. O extinto era

casado com Gerda (Mau
si) Mahnke. filha de
Leopoldo Mahnke e Fe
licitas Koch Mahnke, dei
xando a esposa, o filho
Reger, a nora e :4 netos.
Hni muito relacionado em

Jaraguâ 'do Sul.

Henrique Lucas era natu
ral de Rio do Sul e por
tador de sólida cultura e

entre outras atividades
foi alto. funcionário da
EnIpresa Madeireira Leo
poldo Zarlíng, de onde
era procurador, passan
do maís tarde a gererite
daquela fírma, em Itajaí,
até a sua aposentadoria.
Seus antepassados tive
ram íntima ligação com

o processo de ocupação
do solo catarinense pelas
sucessivas levas de imi
grantes alemães.
Seu pai, Georg Lucas foi
um

. dos pioneiros da re-

.....

gi.ão que maís Itarde como
distrito de Blumenau se

ria conhecida como Bel
Ia Allíança .

e hoje Rio
dq Sul. Em 1905 seu

pai abraçou o processo
colonizador da região,
estabelecendo-se como
funileiro.
O avô também chamava
se Henrique Lucas' e, em

1848, já estava estabele
cido às margens do Ita
jaí-Açú. na altura do a

tual monumental do Sesi,
produzindo farinha, a-

çucar e aguardente, re-

cebendo o dr. Hermann
Blumenau na sua pri
meira incursão pelo Ita
jaí, oferecendo-lhe sucu

lenta feijoada. Tanto o

seu avô COmo seu irmão
Chrístían. combateram na

Guerra do Paraguai on

de este último faleceu
em combate no atual
estado do Mato Grosso.
Seu bisavô, Adam Lucas,
veio da Alemanha e foi
um dos co-fundadores da
colônia São Pedro de
Alcântara, em 1828, a

, primeira colônia alemã
em S. Catarina. Pelo
seu grande saber, o Im
perador D. Pedro II cha
mou-o à Corte, onde per
maneceu por 2 anos, co

mo conselheiro.
ALFREDO. JANSEN

Depois de' um período
de doença faleceu no día
15 do corrente o ben

quisto cidadão jaragua-

ense Alfr�dQ Jarisen,
-

aos
77. anos de idade, resi
dente à Rua 2 - Mal.
Deodoro - 1.034, nesta
cidade.
o falecido foi durante
50 anos competente fu
níleíro, com assinalada
folha de serviços pres
tada à sociedade local.
Pode-se dizer que nas

décadas de 30 a 70 qua
,se todas as construções
necessitavam de seus

serviços, em busca de um

funileiro sério que depois
passou para seus íamí
liares. Foi incondicional
leitor do "Correio do
Povo'.

Além de exemplar chefe
de família e experimen
tado profissional ele foi
um desportista que al
cançou �rand� notoriedade
no esporte do tiro, ten
do sido Rei do Tiro, do
Clube Atlético Baependí,
possivelmente um " dos
componentes da então
Sociedade Atiradores Ja
raguá que _ antecedeu o'

hoje maior clube, social
da cidade.
Pertenceu, também, ao
Senta Pua Boliche Clube.
dos tempos da antiga
séde do Baependí. onde
foi' um dos melhores e

mais premiados jogado
res do veterano clube
filiado ao CAB.
Aos familiares os pêsa
mes desta' folha.

. Para que o inverno
não pegue ninguém
desprevenido (e nem

assim, meio feio, meio
ultrapassado, com a

velha jaqueta do ano A Assembléia Legisla-
passado) está nas ban- tiva aprovou a criação
cas LlNEA, uma edi- dos municípios de Irace-
cão muito especial de minha, Líndóia do Sul,
Manequim. Vitor Meireles, José Boi-

LlNEA traz receitas teaux, Tímbó Grande,
de pontos em tricô, di- Serra Alta, Abdon Batís- Sancionada a lei pelo
cas, mostra o que é ta, Celso Ramos, Tunas e Governador do Estado,
moda e o que é boni-. ' .Ttapoá. este último per- estes novos munícípíos
to. LINHA transforma tencente a Garuva (dis- deverão promover suas

o inverno num exce- trito), no Norte do Es- campanhas para prefei-
lente pretexto para se tado . Os dois últimos ío- to, vice e vereança, que
ficar maís elegante. ram votados pela prime i- culminará COm as elei-
Além de tudo isso, ra vez e Os oito restan- ções em 15 de novembro

ela ainda traz um brin- 'tes em processo de re- bro próximo, juntamen-
de: LlNEA CROCHÊ. criação, visto que no ano te com a da presidênCia

O verão vai morrer p;a;s;sa;;;d;'o�,.a;p�o.;'s....ajiP.ro.v.a.dlllll·o.s_�d�a...R�ep�U�"b.-I.i(l.a•••._....�.....de i������nto: 20 de 'CORREIO DO POYO' 72-0091abril.

II sc tem 10 novos municípiOS
pelo Legíslativo. tiveram
suas emancipações sus

pensas por decisão do
Supremo Tribunal Fede
ral.

I'

o Inverno:
Já nas bancas

Só n.o seu distribuidor FORD, vDcê tem pecas originaiS fORO. Fora dele, o risco é seu
-

No seu Dístrtbuidor Ford, você só encontra peças originais Ford. Mesmo que você não, saiba a d�=
Ierença entre uma e outra, não pague pra ver. �eç� o�iginal é aquela qUe passa pelo C:0ntrole de Quall

dade da Ford e garante o seu veículo no seu Distri buidor Ford; Fora dele,. o risco e seu.

,

�"IIII-'§II"'Mi:"iMN
Jaraguá do Sul/SC - Av. Mal. Deodoro, n.? 158 - Fones: 72-1771, 72-1995 e 72-2614

"

I'

,

ii

li
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.�. G.a��irim ganha primli� esclla �a-�-iC-U-la-r����en=:=�=�:=�s=eu=E�=t�=�=o=:=Qs=�=�=:=d����tt���r�pr�&�
(Prof. Paulo MoretU
DIretor Administrativo
da. UCRE aposentado, Se
cretário e Professor (ie
Ltngua,s no Colégio São'
Luis).
Com que agradável sur

presa e com especial a

grado sou informado de

que Guaramirim, através
da recém íundada ASSO
CIAÇÃO GUARAMIREN.
SE DE ENSINO, instala,'
no Município, sua pri
meira escola particular.
Surge, 'assim, mais uma

louvável 'iniciativa, no

campo da' educação, vol
tada, a princípio, ao en

sino pré-escolar, tão in

centivado pelo Ministé
rto da Educaç.ão e com

tanta ressonância no seio

da comunidade brasileí
ra, maxímé nas mais de

senvolvidas.
Escola e Educação... eis

a quanto se propõe um

grupo de guaramirenses,
dentre os quaís destaco

alguns ex-alunos meus,

que me falam entusias
mados dessa nove em

-preítada, que requer, an

tes de tudo e acima de

tudo, zêlo, competênqia,
dedicação e persever�n
ça.
Sintonizados com a pró
pria evolução da história
de Cuaramirim. buscam
eles conceituar a nova

unidade escolar, perten
cente à rede particular
de ensino, como conse

quência lógica, natural e

necessária das leis so

ciais; da mesma forma

que encaram a educação
como desenvolvimento
harmônico, progressívo e

integral do homem.
Somando-se ao contingen
te escolar do Município,
a nove escola consegue,
num primeiro passo, as

sociar as forças maís re

presentati vas da comuni
dade, buscando, junto ao

Executivo Municipal. na

pessoa do Prefeito An
tonio Carlos Zimmer
mann, a cessão gratuita

Para �ós, seguro não é só garantia1e riscos

Seguro é

Prestação de Serviços
Consulte - nos

Segu'ros _I. Garcia
Rua Barão do Rio Branco' 168 .-'- Fone 72-1788 - Jara�uá do Sul.

das dependências provi
sórias, enquanto as de
fínítívas têm ultimado
sua construção, tendo. na
pessoa da Prof. Mara
Nair Jenlehen sua pri
meira diretora e ostenta
do, entre os idealizado
res do projeto, figuras
de destaque da sociedade
guaramírense, corno: Os
nildo Bartel. Áurea Maio
chi Bartel. Maurici Zan

ghelíní, Vali Beatriz Zan

ghelini e Maurita Maria
Rosa.
Juntam-se, assim, harmo
nicamente, a administra
ção e educação; são for

ças que se unem; é, se

guramente, uma semente
de carvalho que haverá

de durar, na gratidßo da
posteridade, rendendo fru
tos e resultados.
E, na realidade, a práti
ca salutar . da Educação
Democrática, tão preco
nizada nos nossos días.
É assim que ela prospera
e vive, é assim que ela
se pratica e se solidifica,
é assim que ela se sobre
põe' a grandes inovações

. e a, belas reformas,' é as· .

sim que a entendemos e

queremos e é assim que
a entendem e, querem

.
nossos prezados amigos
de Guaramirim, aos quaís
oferecemos nosso apoio
e aplauso, aos quais au

guramos nossos votos de
sucesso.

Meridional cria o Projeto Memóda
· o Banco Meridional

do Brasil S.A . , está em

penhado em reconstruir
a sua história e a dos
bancos que o precede
ram, como o Banco Na
cional do Comércio e o

Banco Sulbrasileiro . Pa

ra isso, criou o Projeto
Memória, que visa resga
tar documentação. depoi
mentos e acervo da ro

tina bancária. além de
moedas e cédulas das ca

sas que formaram o Me-

ridional .

A iniciativa prioriza o

resgate da identidade da
instituição, que será re

passada à comunidade a

través do Museu Meridio
nal, ein Porto Alegre. Par
te desta história é VIVI

da em Jaraguá do Sul,
que possui agência do
Meridional e que em dé
cadas anteriores sediou
as agências precedecesso
ras do banco estatal.

IIiTERIMOYEIS
Intermediária' de
Imóveis Ltda.

R. JGão Píccoli, 10'4 - fone 72-2117 - Jaraguá do' Sul

_ CRECI 643-J.
-

· 1 fina residência com' 350m2, terreno com

1.200m2, na rua Curt Vasel, Com armários embu-

tidos.
· Fina residência com 270xp.2, na rua Júlio Pedri.

· 1 casa em alvenaria, 350m2, na rua Eusébio

Depoy, contendo piscinas', churrascaria, lareira,
salão de festas, grama sintética, etc.

,

II

Comércio e recarga de extintores em geral

Rua Joínvílle n.? 2.116 - Fone 12-1826
Jaraguá do Sul/Se.

.

José Alberto Barbosa
DEFESAS dVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL -

II

Rua Jo,ão Marcatto n.? 13 - 2.9 andar

sana 204 - telefone: 12-1869

Jaraguá do Sul - SC

� �<,'
....

Ia»ttl�
Chalé

IMOBILlARlAE
REPRESENTAÇOES LTDA.

Rua Reinoldo Rau 61 - Fones 72-1390 e ',12-1500

Senhores proprietários
Dispomos de compradores para:

CASAS

TERRENOS

APARTA.1\1ENTOS

Necessitamos de terreno central com maís ou

menos 1.000m2, para troca por apartamento

VERIFIQUE NOSSAS OUTRAS OFERTAS.

72-1390 e 72-1500

II

•
ENGETEC
V

CRECI-934�.J '_ FONE 72-0373
R. Bxp. Antonio é. Ferreira, n? 68

Imobili,ária 'Engetec II

VENDE: Casa mista com terreno de
2.9001il2, rua 2S de Julho

. (Vila Nova]. �.
mista (130m2 - 3 quartos) rua .Joã� �ubrawa
n.� 238. Casa místa (160m2) na rua' Piçarras.
Apartamento em construção no Cond. Atenas
(Mal. Deodoro - Centro]. Apartamento Ed. Mi
ner, 100m2 com 2 quartos. Lotes de frente para
rua José Bmmendoeríer com 470m2. SitiO em

Nereu Ramos COm 176 000m2. Área (comercial
- rua Joínvílle (3.470m2) coni casas em alve
naria e madeíra, Terrenos: de ,700m2 próximo
Móveis Pradi e de 1.360m2, perto Weg iii, rua

Bernardo Dornbúseh com 63,60m2 de 'frente .. Em
Blumenau, apartamento novo, 130m2, Iperto da
FURE.

.....,",.�.
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ADVOGADA,
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras .. acidentes de trânsito •

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

ADVOGADOS
Rua João M�r:catto n? 13, 29 'andar - sala 206,
Fone 72-2875 - Edifício Domingos Chiodini -

Jaraguá do Sul _ SC.

Walter Luiz Ribeirl

Ilexan'dre DellaJ'iustina Barbosa

SÁVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

ADVOGADOS
íj - DlreUo ovnp '_ CtimlnaI _ Comercial

- , -

\ -' triibalhista - Esportivo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala 1
Fone 72-0188 - Jaraguá do Sul - SC

------ _--- -�------�--------

FISIOMED
Fisioterapia e Reabili tação Médica Ltda-:

Atendimento especializado em recuperação
de fraturas, paralisias, reumatismo, problemas de
'coluna, doenças neurológicas, asma e bronquite.
CON�NIOS. Unimed. Banco do Brasil, Caixa
Econômica, Ipesc, Inamps e Acidente de Traba
lho
CORPO CÚNICO: Dre. RiÚ3 - Písíoterapêute
Dra, Joice - Fisíoteràpêuta, Dr. Francisco
Médico Físíatra.
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen s/n<!, anexo ao

Hospital São José - Pone 72-1877 - Jaraguá do
sul-se.

111_le Parogu'ial
MENSAGEM: Amigos,

o homem egoísta, fecha
do em. Si mesmo, busca
'defender seus próprios
Interesses, procura a pró
pria glória. Jesus, cum

prindo fielmente a von

tade do Pai, dá glória a

Deus e mostra que o pro
jeto divino é também
humano. Em Jesus, Deus
mostrou sua

. proximida
de, e um nová relaciona
mento dos homens com

Deus se tornou possível.
Os homens cumprirão a

vontade de Deus quando
colocarão em prática a

vida e a ação de Jesusl,
MISSAS: Sábado, 14h,

na Matriz, missa das cri
anças; l8h - São João e

São Pedro: 19h - Matriz,
S. Luiz Gonzaga, S. Ju
das Tadeu eS. Francis
co; 19h30 - São José. e

Santa Cruz. Domingo: 7,
9 e 19h na Matriz; 8h
em S. Judas, N· Sra. de
Fátima; 9h30 - Santa
Luzia, N. Sra.' Aparecida
oe Vila Nova; l6h - N.
Sra. do Perpétuo Socor
ro e às 17h, na Cohab.

COLUNA EVANcmUCA

CULTOS: No domingo,
às 9h30min, em portu
guês. CURSO DE BA
TISMO: Dia 6 de maio
realiza-se mais uma pa
lestra batismal onde pais
� padrinhos devem parti
cipar. CONcILIO DIS
TRITAL: Neste final-de
semana (22 oe 23), na Co
munidade da Barra do
Rio Cerro, o Concílio
Distrital do Distrito E
clesiástico de Jaraguá do
Sul, com início sábado às
9 horas.

-

FURGOES CARGA SECA, ISOT:eRMICOS, FRIGORlFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EI� •.os

Ja.r�guá Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Fone 72-1077

========�==========���

Dê mais vi�a ao Rotary: Vlva·Q intensamente
A 'XXIX CONFER�NCIA DISTRlTÂL
Desde ontem realiza-se na cidade de Rio do
Sul, a 29a. Conferência do Distrito 465, tendo
como clube anfitrião o Rotary Club daquela
próspera cidade do Estado de Santa Catarina.
Para lá afluirão companheiros de todos os clu
bes do distrito, quando, se debaterão temas im
portanto pare o Rotary International e para os

clubes que compõem o maior clube de servíço
a nível. mundial.
Aos Companheiros e esposas que' lá compare
cem as boas vindas da Comissão Executiva,
composto do Presidente Luiz Roberto S. Franco
-- Governador do D-465, Vice-Presidente Idalgo
Nascimento -, Presidente do Clube Anfitrião,
do Conselheiro Ge�al Joaquim de Assis Santana
- Gov. 84/85 e do Secretário Geral Lotar Dieter
Maas.
SFR ROTARIANO 'TEM SEUS PRIVIL:eGtOS
As ramificações do Rotary vão além de nossa

imaginação. Sua influência atinge praticamente
todas as fases da vida atual, ampliando as pers
pectivas de cada rotariano. E, por trás de tudo
isso corre o bom companheirismo, essência da
vida.
Essas são apenas algumas das inúmeras razões
qUe levam os rotarianos a valorizar tanto, sua

condição de sócio.
_: - Paul Harris. do livro - Meu Caminho

para o Rotary-
,.

{DA COMISSÃO DISTRITAL, DE RELAÇÖES
P'üBLlCAS DO D-465, ANO 1988 / 89)

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Schroeder

DECRETO NI! 418
Nomeia Secretário de Admínístração
O Prefeito Municipal de Sehroeder, no uso

das atribuiçôes que lhe são conferidas,

D E C R E, TA:
Art. 19 - Fica nomeado para a função de

Secretário de Admínístraçã-, do município de
Schroeder, o' Senhor CARMELO PASQUALLI.
Art. 29 - O referenciado no Art. 1ç do pre

sente Decreto responderá também, pelo Setor de
Contabilidade que I é vinculado à Secretaria da
Fazenda Municipal. .

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, retroagíndo seus efei
tos a partir de 19 de março de 1989, e ficam
revogadas as disposições _ em contrário.

Schroeder (sq, 29 de março de 1989.
ADEMAR PI�KE
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na mesma data.
CARMELO PASQUALLI

Encarregado do Expedíente

� ���" 72-3953

fllEIIBIRIER rEíclII'
Jaraguá do Sul
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Jóias, relógios, alianças e

presentes finos é com a nova

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 - Jaraguä do Sul.

:e HORA DE BRILHAR
_

Lanznaster

Pedras Trevo
PEDRAS PARA PISO, PISCINA.
E REVF.sTIMENTO EM GERAL.

As melhores pedras naturais para sua casa.

.Pédras p/písos, piscinas, paredes e

revestimento em geral.
Rua Ottokar Doerffel. 1.957 - Trevo BR-10I

Fone 22-8956 - Joinville .

,

SUBA NA HONDA

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

E BOUTIQUE HONDÀ-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI
MOTOS E SAIA pILOTANDO A SUA MAQUINA.
Rua Adélia Fischer, 239 (Rodovia BR-280)
Fone 72·2999

_ Jaraguá do Sul _ SC.

CORREIO DO POVO
fundação: 10 de Maio de 1919

CGC 84.436.591;0001-34
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel

Jorn , Prof. DRT-SC n.9 729 e Dir. Empresa
Jornalística n." 20. Membro Efetivo do Inst.
Histórico e Geográfico de SC. Redator: Flávio
José Brugnago DRT/SC n.? 214. Repórter:
Yvonne A. S. Gonçalves DRT/SC n.? 219.

Redação, Admínístraçên e 'Publicidade: Rua
CeI. Procópio Gomes de Oliveira n.? 290
Caixa Postal 19 - Telefone (0473) 72-009i -

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

liA Comercial" S/C Ltda.

Número avulso NCz$ 0,20

Número atrasado NCz$ 0,30

Assinatura semestral (local) NCz$ 5,00
Assinatura anual (local) NCz$ 10,00
Assinatura anual outras cidades . NCz$ 12,00

Representantes credencíados: Bruvê Veíc. Co

munlcação (Fpolis], Tãbula Veic- Comunicação
(S. Paulo), Propal Prop. Representações (P. A::
legre] .

ASSOCIADO A ADJORljSC E ABRAJORI

Os artigos �ssinados não refletem a opinião
do semanário. As cartas devem ser legíve.is
com assinatura. nome, endereço- tele(qp.,e e DC}

d� Céd. de Identidade. A publicação depende
'do critério da' redação, que se reserva o direito
de resumi-las e a matéria não publicada não se

rá devolvida.

liA HIstória de 1l0fl8ta .ea� � pode fI.r 16 Da laudade".
O Passado' ,só ó Importante se o Sé"U �DlPO fOl �m empregado.

C:ONFIRA A HIST()RIA.u Barão de ltapocu
.....

. r--
. HÁ 70 ÁNOS

:1'"
e Schünka, Tião, Americano é ZiM; Babá

Em 1919, ainda em continuação Horst, Taranto, Hamilton e Turfbio.
da semana anterior, a construção da ACARAt - Fio, Mário e Lauro; Mi-
:Estrada de Ferro, encontrava obstá-"_ ron, Vino e Chico; Lino. Artur, Lourí
cujos. Um deles foi mais sério. - Um i val. Adernar e Fachini. Juiz, Harry
colono polonês, de nome E'r:nesto � Líetz, bom.
Kullak, quando os trilhos já tinham, - O Clube Água Verde elegia a

chegado à Jaraguã, morador . em' nova diretoria: Preso de Honra - Er
Três Rios do Sul, não se conformou wíno Menegotti; Junta Presidencial (?):
maís com a demora da indenização. Aiíonso Nícoluzzí, Waldemar Rocha,
Fez, Uma carta ao engenheiro chefe Armando Nagel. Vices: - Alberto
de Joinville, exigindo o ,pagamento Bertoldi, Sigolf Schünke, Alfredo
imediato, sob pena de dinamitar um Meyer. 19 Secr, Harrt Koch; 29 Secr.
pontilhão e parte da linha que atra-' Ingo Klítzke: 1<! Tes. Rubens Nícoluz-
vessava o seu terreno. Não foi aten- zí: 29 Tes. Rodri\go Nicoluzzí ; Diretor
dido. Nova carta, desta vez ao Social Odilon de Oliveira Motta; Di-
sub-comissário do distrito de Jaraguä, retor Esportivo Agenor dos Santos.
confirmando as ameaças de fazer voar Conselho Fiscal: Bertoldo Enke, Alté-
pelos ares a linha e interceptar a 10- rio Lenzi, José dos Santos, Getúlio
comotiva, Este avisa o Capitão Lobo, Lenzí e Osmar Pícollí. Suplentes: El-
em Joinville e envia duas praças para pídío da Silva? Arnoldo Pereira, Bruno
impedir a realização do atentado. No Besecke, João Martins e Germano
dia 23, vencido o prazo tocou dina- Martins.
nute na linha, daníficandn parte do
leito, arrancando postes da linha
telegráfica e inutilizando os fios. Kul
lak foi preso. Conta a história que o

caso teve repercussão no Brasil intel
,ro e criou-se até uma questão interna
cional, porque era súdito polonês, ha
vendo necessidade da intervenção do
Min. das- Relações Exteriores, com
troca de netas diplomätícas. Tudo por
causa de uma indenização e uma ba
nana de dinamite!'

HÁ 40 ANOS
- Em 1949, o C. A. Baependí ele

gia nova diretoria: Preso de Honra
-- Alfredo Krause; Artur Müller,
Presidente; Vice, Ernesto Czernie
wícz: 19 Secr.. João Batista Klüppel;
29 Secr., Ingo Brasburg: 19 Tes., Ar
naldo Schultz; 29 Tes., João Pereira
Lima. Conselho Fiscal: Walter Dou
orawa, Reinaldo Stein, Sergio Thom
sen, Artur Breithaupt, Fritz Moeller.
O orador era o dr. Luiz de Souza. Os
oscrutínadores eram os sócios Bríco

Blasfeld e Inocênícío Silva.
- O Brasil era o, primeiro país da

América do Sul a ver as vantagens
da imigração dos "deslocados de guer- "

ra", cujo' índice profissional é bem
mais elevado que o imigrante comum,

já agora está colocado atrás de outros

países que os estão recebendo na pro
cura do equilíbrio econômico que
Iora quebrado pela guerra. Merecia
simpatia o serviço da Comíssão Mis
ta Brasil-Organização Internacional
de Refigiados, desenvolvendo de ma

neira -tão pronta os pedidos de cha
madas de parentes e técnicos. Era o

Brasil abrindo as olhos para os pro
hlemas do pós guerra.
... HÁ 30 ANOS
- Em 1959, Giovani Caróli era o

comentarista do CP nos Esportes e

comentava o último' jogo entre o

Baependi e o Acatai, em cumprimcn
to do calendário do "Torneio Osni

!'

lVIe110". Os velhos rivais, coisa que
hoje não existe' mais, jogavam uma

partida, considerada fraca, vencida

'pelo Baependí por 2xO, tentos de Ta
ranto e Turíbio. Os quadros forma
ram: BAEPENDI - Gaulke, Piazera

HÁ 20 ANOS
� Em 1969. a Igreja Evangélica de

Jaragué levava a efeito as confirma
'ções dos jovens de confissão lutera-'
na. Dado o grande número, dividi'
ram-se em dois grupos: o sexo femi
nina, num domingo e o masculino,
no outro. O templo da Igreja da Av.
Getúlio Vargas era pequeno para a

brigai o grande número de pais e

padrinhos para assístír essa maniíes
tação de grande relígíosídade,
,

- O Itajara Tênis Clube iria re·

viver com a grande e variada progra
mação social, prevista para 20 de
-dU l'lPl?pUBillOJ a�.I!os :emn 'Hlql?
ia novo diretor social, o jovem J0-
Sé Carlos Neves, condutor de uma

.1. dínámíca disposta a reviver alta'
jara.

,

- A fiscalização dos serviços de
altos falantes é de copeüência das
prefeituras municipais. Esta informa
cão era colhida no Ministério das Co
municações, a propósito da� notícias
'sobre "barulho de altofalent'es". Es
tabelece o art. 182 do Regulamento de
Serviços' de Radiodifusão, Decr eto n>
52.796, de 31.10.53, que "as autoriza-

\
cões para execuçã-o dos serviços de
radiodifusão "de sons (altofalerites).
íixos ou móveis, são de compeÍ'�ncia
do Poder Executivo Municipal. I>�
modo que? !

•
• . HÁ 10 ANOS

- Quando de sua posse, o Presi "

dente Figueiredo recebia, entre outras

felicitações do Presidente' Jimmy
Cárter. dos Estados Unidos, dizendo
da satísração de sua investidura e que
apreciava o início de um diálogo
com o Vice-presidente Mondale. para
fortalecimento "de nossas relações".
João, ou melhor, o Presidente Figuei
redo, respondia a calorosa saudação,
dizendo compartilhar amplamente dos
sentunentos "de Vossa Excelência, de
ainda mais desenvolver e Iortalecer
as relaçÕeS 'de amizade entre nossos

d,ais países". Era o bom começo pa
ra um governo que tiriha tudo, , até
"prendo, e' arrebento" e chegou ao seu
fim.

"
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No "Senta Puä" todos 6""'
chamam de "Michel;" e'
junto com o Geraldo
Doubrawa forma a dupla
de veteranos do bolão.
Foi nUm reencontro de
ano esportivo que nasce

esta entrevista e que se

concretiza dias depois,'
n� sua fábrica.
- Onde e quando

nasceu e quem são os

teus familiares?
- Nasci no día 24.12.-

1922 na aldeia de Turja
Welyka, na Ucrânia 0-

cldental, ifilho -�de St'e-l
fan e Senka Stefurak
Kusz. Meus avós também
eram delá, mas não che

guei a conhecer nenhum
deles. M�u pai comba
teu na la. Guerra Mun

dial, sob a comando do
Kaiser Franz Josef, da
Áustria. Éramos em 7

irmãos: Vasil, Tec, Anna,
Maria, eu, Ivan e o gê
meo que faleceu.
- O que fazia a

Iamílía naquela aldeia?
- Todos trabalhavam

na terra. muito boa e

plaina, onde se plantava
de tudo, trigo, cevada,
lúpulo, feijão, batatinha
e produtos não conheci
dos aqui e muitas frutas,
além de criação.
- Como era o clima

naquela região?
- Clima tinha as es

tações no seu tempo. No

Mychailo I{usz heíra. Alemanha, . em ".

15.05.48, celebrado por
Um Capuchinho, no do
mingo do Espírito Santo.
Temos um filho Díeter,
casado com Leonor Pe
reira, Os netos Carlos, Ed.-

1 son (fal.),· Claudio, Die
ter, filho, e Maíko � os

bisnetos Fernanda An
dreia e Andrei Marce
lo, ..
- Já está aposentado?
- Tanto eu como a mi-

nha mulher, fazem 6 a

nos.
- Prestou serviço mí-

Iítart \
- Pelas circunstâncias

da vida e apesar da guer
ra, não prestei serviço
militar, a não ser o pres
tado na área civil no con-:

tingente americano. Mas o

Helene prestou, na Ale
manha, o serviço obriga
tório, durante 6 meses ó

Arbeitsdienst, trabalhan
do em uma e outra casa
e 6 meses o Krieghilfs
díenst (Serviço de Ajuda
de Guerra), entre 42(43,
numa fábrica de muni

ções.
- Voltou novamente

para a Europa?
- Entre 1964/66 volta

mos pl a Alemanha traba
lhando por 2 anos no· ra

mo, c! ganhos compensado
res. Quase não pudemos
maís voltar. O ql nos sal
vou foram as proprieda
des aqui conquistadas e

o filho que ficou aqui.

Fiàshes da Cidade - XXXID

verão o termômetro che
gava algumas vezes a

té 35 graus Celsius e no

inverno a temperatura
ia de 30" a 40 abai
xo de zero. Andava-se
de trenó. Sair no inver
no ara ariscado. Podia,
na volta, não encontrar o
caminho, debaixo de 2

ou 3 metros de neve, al

gumas vezes varridas
por fortes ventos.
- Freqüentou escola?
- Lá mesmo freqüen-

tei
.

a escola por 4 anos,
a partir dos 7. Ensinava
se metade em polonês
e metade em ucraniano.
Lembro de duas profes
soras, a Kotzkova, polo
nesa, honesta e inteli
gente e Rosenova. ucra

niana, de origem judáíca,
brava e por isso impunha
muito rêspeíto,
- Quando

a trabalhar?
.� Desde pequeno, com

os meus pais e irmãos.
A 2a. Guerra Mundial
mudou muitas coisas ne

minha vida. Em 1941 de
cidi ir para a Alemanha
para trabalhar e conhe
cer o mundo. Cheguei a

uma "povoaç,lo perto de

Thüringen e lá me em

pregue) na lavoura. A

força obreira alemã es-

tava praticamente no

front ou servindo o exér
cito e precisavam gente
para o serviço que era

feito, também, pelos pri-
. síoneíros de guerra fran
ceses, ingleses, polone
ses, etc. Fiquei lá até
45. A Alemanha, derro
tada, foi repartida entre
os russos, ingleses, fran
ceses e americanos e is
so resultou em muitos
conflitos entre os vence

dores, quanto ao destino
das pessoas que se con

fundiam húngaros, com

búlgaros, rumenos. ehe
coslovacos � poloneses.
Os russos sabiam que e

xistia uma divisão de u

creníanos que combateu
com as tropas alemães.
Andavam, então, em bus
ca dessas pessoas. Até
qUe um dia os america
nos descobriram esse pla
no e não permitirammaís a
entrada daquele aliado
para repatriar súditos, a

não ser os que quises-
.

sem voltar expontanea
mente, o que não era o

meu caso. Permaneci e]
as tropas americanas a

cantonadas em Ellwan
gen e depois em Man
nheim, até 1947 e auxili
ando no policiamento ci
vil, falando o alemão, po
lonês e o ucraniano, a

judando no entendimen
to das pessoas de dife
rentes raças. Acabei, en

tão, em Holzbronn
Kreis Bad Mergentheím.
novamente na lavoura,
por um ano, onde conhe
ci a minha futura esposa,
que servia na casa de
seu tio, onde eu traba
lhava. Os pais de Hele
ne, sabedores do namoro
fizeram-na voltar. Tam
bém eu sai do emprego
para trabalhar quase de
fronte de SUa casa, cui
dando das famílias ame-

-

rícanas, como segurança
civil, por 6 meses. O fu
turo sogro não achava
bom o meu serviço e fui
trabalhar na Selaria Karl
Pfahler, onde aprendi os

segredos do trabalho em

artefatos de couro, minha
atual prof'issão . M<lC::

vida não era. boa naque
la época. Resolvemos e

mígar para o Brasil, che
gando em 1949 à Ilha das
Flores, no Rio, por um
navio americano. Podía
mos ir ao Mato Grosso
mas fomos orientados pl
seguir' à Sta. Catarina.
De trem fizemos o traje
to do Rio de Janeiro até
Jaraguá, e de ônibus até
F)10rian;!Spolis. Naquela
época Renê Frey preci
sava de 9 famílias para
trabalhar na fábrica de
caixas de madeíra. situa
da em Butíé Verde, hoje
Fraíburgo, permanecen
do lá até 1951. Conhe
cemos naquela cidade a

parteira Anna Walz e

ela contava muitas coi
sas sobre Joinville e re

solvemos viajar. Mas a

cabamos mesmo em.

Schroeder, onde compra
mos a Selaria de Johann
Stammer e fazíamos ou

tros serviços para me

lhorar o orçamento, du
rante 5 anos. Em 1956
mudamos para Jaraguä
do Sul e, com o produto
da venda, compramos a

Selaria de Georg Vier
heller. . Até hoje esta
mos estabelecidos com a

firma Kusz Artefatos' de
Couro Ltda.. à Rua Rio
Branco, 865 e já chega
mos a exportar nossos

produtos para os Estados
Unidos.

Qual a tua religião?
- Sou católico.
- Faz vida social OU

pratica esporte?
- Somos sócios do C.

A. Baependí. Jogo bolão
no Senta Pua e a espo
sa joga no clube Diana,
desde 1956.
- Quando casou?
-- Casei com Helene.

filha de Karl e Helene
Pfahler, em Bad Mergent-

começou

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

- Você lé brasileiro?
I- Sou. Com o casa

mento, na Alemanha, fo
mos considerados apátri
das, o que nos custou al

guns problemas. Assim
encaminhei ao governo
brasílero lOS pedidos de

naturalização em meu

nome, no de minha mu-
. Iher e meu filho. Recebi
meu certificado, em ...

25.07.78, pelo processo
n.? 65.608-71..

LANÇAMENTOS DA SEM�NA

Joana Dare (aventura)
r Contos Eróticos (nacional)
Rádio Pirata [aventura]
Vai Trabalhar Vagabundo (comé�'ia)
Mensageiro da Morte (suspensej'
O' Último Pistoleiro (wésternj

.

A Violentada (suspense)
Tilt (Comédia) .

A Pilha dos Trapalhões (infantil)
Ladrão por Excelência (comédia)'
A Maldição dos Mortos Vivos [suspense]
Paternidade (comédia)
Distrito de Rutherford (policial)

1- Posto de Yendás MarcaDo
'�

!It , Chapéus, bonés, víselras, camisas. shorts,

i� bermudas e cordas.

\ Em frente à fábrica. Amplo estacionamento.
,

���....._ ._" .,.�" n .-.. _.Wl.

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

.OPPU'S VíDEO
plRATARIA

VIDEOMANIA SEM

Agora ten lOS também aces s6ri?S para �om�atadores.. mesinhas

impressoras, tí.tas, disquets, íormuläríos contmuos e outros.

Rua Venâncio da Silva. Porto !l.\' :;'51 - Fone 0473 - 72-1492
....--------- ..

para
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A Secretaria de CUl
tura, Esporte e Turismo
da Prefeitura de Guara
mirim, realiza neste do

mingo, día 23 o torneio
inicio do 1.9 Campeonato
Municipal de Futebol
\iarzeano, no Estádio do
Amizade Esporte Clube,
cujo vencedor ganhará o

Troféu Amizade. Um to

tal de 16 eqúipes partici
pam e os jogos iniciais
serão: 8h - Veteranos x

Beira Rio, 8h30 - Barro
Branco x Poderoso, 9h -

Juventude x Cortíceira.
.9h30 - Polisolda x Jú-

nior Amizade. 'lOth
Clube Atlético" Guara
mírense x Caixa D'Água,
10h::''O - Amizade x En

genho, 11h - Beira Rio
EC x Nutrímental e· às
11h30 -' Comercial x

Cruzeiro.

Após estas partidas,
outras sete serão realiza
das até que se conheça
o campeão e o vice. O
início efetivo do certame
está marcado para o dia
6 de maio, de acordo com

o secretário de esportes,
Bylaardt ,

2a� Etapa do Bicicross· ,será aqui
Os pilotos de Jaraguá

,

do Sul foram a grande
sensação na abertura' do
•":ampeonato Catarinonse
de Bícicross, realizada
em Brusque . Através das

,

Equipes Malwee e Dal
celis de Bícícross, dos 20

troféus em disputa, onze

de primeiro lugar foram

conferidos a pilotos ja
raguaenses. sendo 9 da

Malwee. que participou.
com 29 pilotos e 2 . da

Í>alcelis, que foi a Brus

que' com 7 pilotos. A

lérn disso, os pilotos da

MaJwee obtiveram sete

medalhas de 2.9 lugàr e

quatro medalhas de 3.9

lugar e os da Dalöelis,
duas de 29 lugar' 'e uma

de terceiro lugar.
Muita disciplina e or-

Jaraguá excelente

ganização marcou a pre
sença dos garotos em

Brusque . A segunda eta

pa do Campeonato Esta
dual está marcada para o

dia 13 de maio, no Mal
wee Bleiskate Park, em

Jaraguá do Sul, com pa
trocínio da Malwee Ma
lhas Ltda, que pnmia
rá pilotos até a quinta
colocação, 'em cada cate

goria.

Será a primeira prova
oficial na nova pista.
Mas neste sábado, dia 22,
acontece a segunda eta

pa do torneio início de
bicicross de Jaraguá do
Sul, no Malwee Biciskate
Park. às 14 horas, para
pilotos federados e nãc
Iederados-,

no Brasileiro

melhores de. Sanla calarina.
ço, a Malwee patrocina
um torneio interno do

.

próprio Baependi, em oi

to categorias, sendo cin
co na categoria adulto
masculino e feminino e

três na infantil e infanto-

Schroeder
O Campeonato Muni

cipal de Futebol de Cam

po
- "Taça Jubileu de

Prata Cidade de Schroe
der" , qus não teve ro

dada no domingo passa
do, continua com qua
tro . jogos entre títulares
e aspirantes, neste dia
23 à tarde. Serão adver
sários Comercial x Grê
mio Tomaselli e Olímpi
co . x Fluminense, folgan
do o Aliança. Da mesma

forma, o Campeonato Mu

nicipal de Bocha realiza
a terceira rodada neste
sábado, no Bar Klemz,
sendo adversários: Ban"

delrantes x Lojas Maiane.
Coremaco x Kohlbach.
Agricultores x Tomasel
li Azul. Duas Mamas x

Torriaselli 'Branco e Os
Cometas x Rio Camara-
das.

'

JODOS Escolares
E:;:tá em realização

desde a noite de sexta

feira, dia 21, OS IX Jo

gos Escolares R'egionais,
categoria juvenil, envol
vendo dez unidades es

colares da região, nas

modalidades de volibol,
handebol e basquetebol.
São 28 equipes e 3::''6 a

tletas envolvidos direta
mente nas disputas que
se encerrarão na noite
de segunda-feira.

Neste sábado, dia 22,
quinze jogos serão rea

lizados e outros quinze
estão marcados para do'

mingo. As disputas fi
nais do volibol feminino
e handebol masculino
começam às 18 horas do
dia 24.

de-- Canoagem
Foi excelente a parti- nacional, onde Ruy Dor

cipação de Jaraguá do val Lessmann, na classe
Sul no Campeonato Bra- sênior, obteve a terceira
sileiro de Canoagem, dis- colocação a nível geral"
putado domingo, no Lago ,perdendo o título por di

Paranoá, em Brasília. ferença de dois caia

Quatro canoistas, os úni- ques.
cOs de Santa Catarina, Ruy foi infeliz,
do Clube de Canoagem vez que nurà.nte a

Kentucky de Jarag_uá do quebrou o temo e

Sul, apoiados pela Kohl- de retornar, conseguin-
bach e pela Assessoria do recuperar terrenÇ>. Se,.

de Cultura, Esporte e Tu-, a fatalidade nãO' o 'tives

rísmo, cumpriram parti-. se atingido, .seg,utamente,
�ipé:lÇ�ö:::' 'pela primeira' c�m. larga vantagem, te

-vez em competiç�o a nível ria vencido o campeona-

to e conquistado a vaga
para O sulemericeno . Nn

geral, ainda, Sandro wil
le ficou em sexto, Júlio
Rodrigues em sétimo e

Mauro Lessmann em no

no lugar. Sandro Wille
foi o único inscrito na

categoria iúnior, ficando,

consequentemente com o

primeiro lugar.
O batismo �los canoi�:

tas locais a Iíível nacio,
nal, foi considerado exce

lente, sob todos os, as

pectos.

c: �,Co'p-a
'

-Malwel
- ..

dê" -Telis reine IS
.......-- �

'

�g
!

..
-

Foi iniciada na sex- ranking' estadual. Os
ta-feira, dia 21, conclu- prêmios totalizam NCz$
indo-se no domingo" a 1 .000,00 e troféus espe
Copa. Malwes de Esta- dais para o campeão .e

dual, la. classe masculí- vice da Copa foram con

no, nas quadras de lison- feccionados.
da do Clube Atlético Bae- A entrada é franquea
pendi. Ela estár incluída da ao público e todos os

no calendário da Federa- que forem assistir os jo
ção Catarinense de Tê- gas concorrerão a brin
nís e está sendo disputa- des, sorteados durante as

da pelos 32 principais te- partidas, através de . um

nlstas do Estado, com sistema de adesivos, cl
pontuação válida pare o numeração. E desde mar-

GuaramiriOl abre Varzeano domingo

uma

prova
..

teve

juvenil.
Os participantes deste

torneio interno terão co

mo prêmios Um total
"

de

24 troféus, para os três
primeiros colocados, a

lém de camisetas e bo
nés da Malwee,

I

Sucesso Sulbrasileiro de Vôo Livre
Cerca de' sessenta pi

lotos participaram no fi
nal-de-semana do Cam
peonato Sulbrasileiro
Bretzke de Vôo Livre, o

primeiro desse nível rea

lizado no sul do País.
Com a competição acon

teceu também em Iara
guá do Sul, a primeira
etapa do 8:9 Campeona
to Catarinense de Vôo
Livre, que se estende a

té novembro, cuja pró.
xima etapa será em Tim
bó, no Morro Azul. Os
três primeiros colocados
do Sulbrasileiro são to
dos de Fíorianópolís, nes
ta ordem: 1.9 Roberto
"Sabiá" Pereira, 2.9 José
Maria Queiroz e 3.9 Dál
vio Tubino: pela la. e-

tapa - 1.9 Balduíno "Sa
gui" Fabis (Baln � Cam
boriú], 2.í! Roberto· Pe
reira e 3.9 Dälvío Tubíno,
estes da Capital.

Na categoria simples
do Sulbrasíleíro Bretzke.
Karl Höschele, 66 anos,
de Curitiba foi o primei
ro; Arno Rodrigues '(Cu
rítíba) em segundo e Dou
glas Bretzke (Jaraguá do
Sul), em terceiro. 'Pilo
tos -de quatro Estados -e

da Argentina participa
ram, sendo unânimes 'em
elogiar a organização e a

premiação. As atrações
paralelas agradaram

.'.
em

cheio ao grande pública
que foi ao campo de
pouso; na Ilha da Figuei
ra.

1a. Divisão vai começar em maio

A primeira rodada da
Chave B, do 1.9 Torneio
Interbaírros de Futebol
de Salão, da Divisão Mu
nicipal de Esportes/Liga
Jaraguaense de Fut. de Sa
lão, apresentou os resulta
dos Jorge Czerníewícz Ox3
Região Norte, Vila La
lau 4x6 J03.0 Pessoa. e

Nereu Ramos lx2 Rio
Molha. A rodada da Cha
ve A (2a.), que deveria
acontecer neste sábado,
dia 22, foi adiada em vis
ta da participação do se

lecionado jaraguaense em

Rio Negrinho, contra a

seleçJo locaL onde igual
mente o volibol feminino
medirá forças COm ,', .;Rio
NegrinhQ.

'

��-:"_ w

Ol:"";f" :'·�··.IDADE
Terreno 303.000rn2tt'-é!nté: cam mata virgem,

água, sem benfeitoifas:;' Acesso defronte . Cur
tume Schrnitt, a 3,5km do asfalfo, após reflo
r'f!stamento do Vase!. Informações: Fone 87-0147
Com Lauro, após 17h:)'O em dias úteis.

A Liga Juraguaense de
Futebol real.zou o arbi
tral para

-

Os clubes da
la. Divisão de Amado"
res, definindo o início do
campeonato para o dia
6 de maio. Inão partici
par o Grêmio Garíbaldí,
Botafogo, América, Cruz
de Malta, Malvíce e Al
vorada e como novidade,"
dentro. das propostas da
nova diretoria, a própria
�iga: vai admínístrar n
nenceíramenta os clubes,

Interbairros

ou seja, cobrará os
.

in

gressos e em contrapar
tida, isentará os clubes
das texas' de arbitragens.
A medida foi muito bem
recebida.

Em Massaranduba, .a

contece rieste domingo.
dia 23, a quarta rodada
do campeonato de. Fute
bol de Campo, no Centro
Esportivo Municipal .

.

E

rich Rode, com a seguin-.
te programação: 1.4h

.

Palestra Itália x Palmei
rínhas, 16h - Asa Bran
ca x Glória e 18h - li
nha Telegráfica x Botu
ca.
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Is Inotações de Flávio José

.Muitos quíprocés esta semana nos portões da
WeRi, patrocinados pelos metalúrgicos. A .geerra
dos sons ensurdecedores chamou multa atenção e o
pau chegou a roncar. Mas o barulho �nfernal pre
[udíeou quem queria trabalhar, a :vizinhança e

principalmente alunes do Albano Kanzler, q�e além
de "aulas gratuitas sobre greve", tiveram i , que
suportar o alvoroço todo. O que é uma. p'ena.

• O Cartório Eleitoral da 17a. Circunscrição Elei-
toral, com sede no Fórum de Jaraguä do Sul, concla
ma aos jovens, de 16 a 18 anos, para que façam o

alistamento, não deixando para a última hora. O
prazo fatal é .6 de agosto. O alistamento �ará d��
reito a votar em novembro nos candidatos a Presí
dêncía da República. E não tem segredo: é só ír ao

Fórum, portando a identidade.

• O PMDB de Corupá chorou pitantjils par,a, os

prefeitos de Jaraguá do, Sul ,� Guaramirim na úItt�a
sexte-tetra. Houve reclamação p:ela falta, de atenção
e amparo e, de quebra, reclamaram da perseguição
do pretetto Ernesto, Felipe BluRk" da cohgaçâo
PFL!PDS, aos correlegionários. Como peemedebistas,
Konell e Zimmermann certamente se . sensibilizaram
dos corupaenses,

.Deu no "Santa": "Blumenau e Jaraguá do Sul, se

gunda e terceira maiores fo?t:s �e arr�cadaçã? d?
ICMS do Estado estão com pessímos canais de comum

cação. Na rodovia que liga os dOis municípios, os bu
racos estão sendo obturados com barro- Falar pelo
telefone, entre as duas sedes, é Uma loteria". Com a

palavra os nossos' governantes.

· Esperar pelo E$tado, em certos casos, é o mesmo

que tirar leíté de pedra; A imprensa reclamou
.

e a

Prefeitura de Jaraguá remendou os buracos na ro

dovia de acesso a 'Schroeder, que recebe�am o. con
ereto betuminoso usinado a quente, adquirido junto
a lUalaquias, que constrói a Jaraguá-Pomerode. . Só
que a rodovia é estadual, a quem cabería o conserto.

.Esperidião Amin está se assanhando todo par�
concorrer a presidente da República, pelo PDS. So

pode ser sonho de verão do ex-g0Y'�rnado�, apesar
de ter carisma e gozar de bom prestígio a nível na-

. cíonal, Só que a sigla não ajuda. Amin .devería es

perar a próxima, assim pode se queimar.

.Indiferente disso, o PMDB de Jaraguá do Sul tor
ce para que o candidato. a presidente se�a Ulysses
Guimarães. Foi .o que o prefeito e preSIdente Iv?
Konell deixou escapar esta semana. Ulysses preSI
dente,' Luiz Henrique ministro e Jara_gua faturando

política e financeiramente, deduz-se.

.0 PDT, do Brizola, pretende reaÜzar campanhas de

filiações e instalar novas comissões exec�t1vas pro
visórias. Os m�nicipios a serem atendidos sao Garuva,
Araquarl, Barra, Velha e Guaramirim, no Norte do
Estado.

· Vereador Antonio Stringari, de Guaramirim, ,quer
que as Prefeituras de Guaramirim e Jaragua se

unam nas despesas e construam uma �a�sarela p�
ra pedestres e ciclistas, na ponte que dIV}Sa os dOIS

municípios. . .r

CArBSASSB
EDerg,. gosto de café.,

Rece.ita

mo.

É preciso dar-se Um bas
ta nesse antigo estilo de
se pedir recursos aos

gringos. Pede-se para tu
do. Não se tem vergo
nha na cara. Se não
mudarmos de política,
nunca deixaremos de ser

quíntal daquela gente
chamada civilizada.
Hoje, faz-se indispensável
o estabelecimento de um
vasto programa nacional,
uma espécie de teoria de
Brasil novo, para sairmos
desse marasmo, desse
vaivém da incompetência,
para, também, acabarmos
COm. essa triste idéia de
qUe somos pobres e de
que temos problemas de
base. A culpa é exclu
sivamente nossa, dös go
vernantes e dos governa
dos, porque nada fazemos
para mudar. Somente
falamos.
A classe política, acostu
mada ao doce far-niente
das elernas promessas,
precisa mudar de rumos.

. Assim também o Estado
deve perder o atávico es

tilo de interV'ir, d'e forma
eXqcerbada, na área 'pri
vada da produção e do
consumo·

Aí começaremos a ter
um novo Brasil verdadei
ramente independente,
onde a vontade nacional
privilegiará o trabalho .

e

os nossos recursos natu
rajs e humanos. Basta

.

repensar o país e corne-

Burro �. Velha
.Cerca d:e ��. p�el3!;���__ .�.��!��Ra::� �á��t_ .. ?.él pa-":_Ltl!Z.. .:rit,Q. _ç_arY�!llo...P.�!'�!nL_Ç�L_ª.J"W::�=rt+» .. ,_._ .. _s_��_� ..;ç�!!�""��T -r: ''p���!�Iestra e debate com o preSI(IenCIav�l Guí11ienne �m .

Jornalista, A nOSSa emancipacao e� pIOS geraIS e etIcos. do
Domingos (PL), na Vieírense, dentre eles ��presaríos .. D�sCJ.e· 1822, Ô governo con�kö�fitianceira e n?vo Bras.il;' podería "íní-de peso, que se fez acompanhar do ex-Mínístro da brasileiro vem

:

adotando Social dependa, apenas, ciar-ss aSSIm:
Cultusa 'Aloísio .Ptménta, do dep. Jarvis Gaidzinski

a. Receita dó Burro Ve" da formação
'

,e consumo Art.. 19 - Fica' terminan(PDS) e do .19 secretérío do. Díretórío . N�ei�Iial!· lho, para manter o sl'!-b� que· obngatoríamente teme�te. proibid� fazer-seMarco Antonio Valle. A eandídatura de Afif e desenvolvimento 'brasí- passa por uma moderna emprestImo de: qualquervísta com simpatia em Jaragué, leiro nacional, usando a ordem legal. natureza no exterior,
tradicional tática da pre- Precisamos banir. a Re- sob qualquer pretexto
guíca dos nossos gover- ceita do Burro Velho, político e admínistratí
nantes, cuja resultante para pormos um fim na vo.

tem levado o povo à sangria que os de fóra
ignorância; à pobreza e têm feito na gente bra-
até o desespero, sileira..

É sacrifício em cima de
É o antigo e estúpido há- sacrifício. O bezerro de
hito de se pedir dinheiro ouro dos dólares empres
emprestado aos estran- tados não leva a .nada, Só
geíros, como se os dóla- nos traz dificuldades. Não
res recebidos )tivessem, dá camisa para brasileí
algum dia, resolvido os ro nenhum. Só dá pabásicos problemas' da Na- ra eles, espertos escro
ção. A prática tem de- ques internacionais da
monstrado qus esses agiotag�m oficial neoca-
empréstimos não têm pítalísmo cultural, finan-
dado camisa ao povo ceíro e legal. O Brasil
brasãleíro. A menjtal'iida;- mteíro não passa de um.

de política do Estado no grande Burro Velho que
Brasil entende ser maís pensa que é inteligente.cômodo e mais convení- A receita desse asno SÓ
ente assinar escandalosos tem dado miséria, pobre
contratos internacionais za e fome.
em dólares do que es

truturar-se uma política
global de desenvotvtmen
to pelo trabalho, pela
produção e pelo consu-

Além desse mal, o Esta
do deve acabar com a

roubalheira tributária. Se
bobearmos, qualquer dia
vamos pagar até 'o ar

qua respiramos. A so

brecarga tributária está
aí para tapar buracos da
burrice da admínístra-
ção nacional, ínvíabilí-

'

zando a produção, o con

sumo e a formação de
novas empresas priva-.
das, com capital nacional,
impedindo-se, como sem

pre, o desabrochar do
nosso desenvolvimento,
da nossa independência.
Está na hora - esse Bur
ro Velho já tem quase
50Ö anos

- de a consci
ência' nacional, a classe po
lítica e os negociadores
dessas monstruosas dí
vidas começarem a mu

dar de estratégia, aban
donando as orelhadas
das estúpidas facilidades
E' das conveniências des
ses dólares que somente
atrapalham a vida bra-
sileira.

,

Deve-se rasgar essa Recei
ta de se pedir dinheiro
emprestado. Uma regra
jurídica básica, que fun
cione como uma espé-

Art. 29 - A carga tribu
tária nacional será a me
nor possível, para se in
centivar a produção e o

consumo e erradicar-se
a inflação e a pobreza na
cionais.
Art. 39 - O Estado' ape
nas intervirá de forma
vigilante e distante nos

negócios privados' da Na
ção.
Art. 49 -- Todos os polí
ticos deverão ter vergo
nha ne cara, ficando proi
bido o uso do jeitinho
brasileiro.
Art. 59 - Fica instituído
o trabalho geral, amplo e

irrestrito a todos os brasí
leiros-
Art. 69 - Revogam-se to
das as disposições em

contrário, inclusive a In
terferência dos . estran
geiros nos· nossoe negó
cios e na elaboração da
legislação nacional.
Ao se repensar o Brasil,
encontraremos soluções
brasileiras. E, de Norte
a Sul, Com menos impos
tos, maís produção, maís
consumo sairemos do país
do FAZ-DE�CONTA, a

bandonando a enfermiça
Receita do Burro Velho,
para, nunca maís. nos

afogarmos na praia ver
de-amarela da burrice
nacional.

Este artigo é transcrito
de OE, ed. 22200 a propó
sito da noticia de

-

que
o Estado de Santa Cata.
rina corre o risco de fi
car íora do programa de
financiamento do Banco
Mtindial, cuja missão
trata das micro·bacias em

Florianópolis. Para· rece-(
,

ber 31 milhões de doia·
res ,o Estado tem que
entrar com quantia equi
valente. E não tem ca

pacidade' de endivida�
mento.

Oro.Cont."A Comercial"S/C LIda.
I CORREIO DO POVO

Y A R I G
Rua Cei. Procópio Gomes 2.90· Fon� 72 • 0091

Jaraguá do Sul - SC
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