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A Fundação Educacio- se na área de mecânica,
nal Regional Jaragua,en- em vista da abrangência
se (F�'RJ) poderá ímplan- do mercado local, dife
tar no próximo ano um rencíado do sistema 'tra
curso de graduação ine- ,dicional é com Ulna fi
dito a nível de Brasil, losofia com base den
em convênio com o Cen- tífíca e tecnológica, dis
tro Federal de Educação tinta de um curso con

Tecnológica do' Paraná vencional de terceiro
(CFET/PR). Trata-se do grau. A duração será de
curso de tecnológico em dois anos e meio e a es

processos índustríaís, de tímatíva para Jaraguá do
nível superíor. com ênía- Sul é de 60 vagas.

Jaraguá do Sul pOderá ler curso de gradusação de tecnólogo em 90

Receita .Federal marca leilão: 20

Novas ruas recebem paviment�ção

A Receita Federal, a

través da Comissão Re

gional de Licitação da

Superintendêncía da 9a.

Região Fiscal, que com

preende o Paraná e'San-
.te Catarina, vai realizar
em Jaraguá do Sul, no día
20 de maio, 1J.m leilão de
mercadorias estrangeiras,
das 9 às 12 horas e das

, 14 às 18 horas, na sede,
Esportiva e 'Recreativa
da Marisol.

Exclusiva para pes
soas físicas, portadoras
,de documentações- o lei
lão ofertará lotes de pe-

quena quantidade de be
bidas estrangeiras, tele
fones sem fio, aparelhos
eletro-eletrônícos, rádios
relógios-telefones, vídeo
cassetes, fitas para vi
deo, mini TV, toca-fitas
para carros, filmadoras,
entre outros artigos.

O número máximo de
lotes a ser arrematado,
por pessoa, será de dez.
E a exemplo de leilões
anteriores, a renda será
revertida a entidades as

sistenciais de Jaraguá do
Sul.

'

A proposta do curso

Cle tecnólogà é de ter
como base o mercado de
trabalho, a possibilidade
de atender as suas ne

cessidades ímedíafas e

próximas do empregador
potencial, formando tur
mas limitadas e pré-defi
nidas, extinguindo-se' a

p6s suprido o mercado.
Após da área de mecâní-

Especial
70' anos
Na próxima quarta

feira, 10 de maio, "
o

"Correio do Povo" cir
culará 'com uma edição
especial, marcando os

Seus setenta anos de
fundação. Somos o

mais antigo semanário
do Estado e a data
histórica será lembra
da, além da edição, cl
a deposição de coroas
de flores nos túmulos
de Artur Müller e Ve
nâncio da Silva Por
to, iniciadores do jor
nal e à noite, direção,
redação, gráfica, pes
soal de apoio, colabo
radores e convidados
especiais que tiveram
participação na vida
do CP, participarão de
uma confraternízação,
no Itajara,

, CEE SEDIA ENCONTRO DE INFORMATICA

O Centro Bducacíonal Evangélico está' sedian
do desde ontem, dia 5, encerrando neste sábado, o
2.Q Encontro de Informática na Educação. O evento
reúne escolas' evangélicas de todo o Brasil e estão
presentes maís de vinte professoree e diretores, nu-
ma . promoção do Departamento de Educação da
IECLB.

.

Objetiva a troca de experiências, oportunízar
o enriquecimento da prática educativa na informá
tíca.: mostrar a aplicação de um 'sistema de geren
cíainento pedagógico e desafiar Os educadores na
busca de propostas pedagógicas mais abrangentes pl
dS escolas evangélicas. .

Na. abertura, sexta-feira à tarde, aconteceu a

palestra do Dr. ,José Manuel Moran, que possui dou
torado em. comunicação e multímeíos na educação,
da Universidade de São Paulo.

ca, o CFET poderá orga
nizar outros cursos aqui,
como tecnólogo têxtil cl
êntess em malharia e

confecção e tecnólogo em

eletroeletrôníca, �'lSO co

mo segundo e terceiro
passos, uma vez que o

curso em destaque não
está ainda aprovado.

Est'a semana, ª . direto
ra da FERJ, Carla Schrei
ner, o Prof. Alexandre
Francisco de Moraes, as

sessor especial do dire
tor gerál do CFET e o

Prof. Alfredo Cardoso,
da W�g, elaboraram o

.pré-currículo, a partir das
necessidades- do campo de
trabalho local, Com con

teúdo dirigido. O pro
jeto do curso começa

'

a

ser elaborado, e concluí
do, vai a apreciação do
Conselho Federal de E-

A clientela' (2.Q grau
completo ou nível supe
rior) deverá vir da pró-

_
pría indústria, com ex

periência na área. Para
o seu desenvolvimento,
alem da FERJ, serão uti
lizadas . outras

.

institui-i
ções, segundo Prof. Ale
xandre,

.

ao "Correio do
Povo" •

ducação.
Este curso' de terceiro

grau na área de tecnólo
gia,. poderá ter vestíbu- ,

lar já em janeiro do pró
.xímo ano e iniciar em

fE!vereiro. A uníversída
äe tecnológica existe em

países da Europa e Es
tados Unidos, mas so

mente em 1990 será im
plantada no Brasil, tor
nando-se Jaraguä do Sul,'
também pioneiro.

rístas (4.255m2) vêm sen
do Iajotadas, face a de
clividade, e a rua Albano
Fachíní, lateral da 'rua 25
de Julho, como experi
ência, receberá concre

to,
Informação é do pre-

.

feito Ivo Konell, adian
tando que os muros de
arrimo nas cabeceiras da
Ponte Maria Grubba es- O prefeito Dávío Leu, a continuidade do pro-
tão sendo construídos e

de Massaranduba, acom- grama hortas domésticas,
encontra-se em fase de panhado do vereador pe- iniciado em 1978, na pri- .

conclusão as creches no emedebista Abílio Zanot- meira gestão de Dávio Dávio Leu esteve na

Jaraguá Esquerdo �Ja-r ti. esteve terça-feira, dia Leu. Assembléia I1egislativa,
dím 8'3.0 .Luiz] e em São 2, na Secretaria da Agn- "

Na Secretaria da Saú- para tratar com I) depu
Judas Tadeu. Acreseen- cultura. solicitando corr de, houve pedido para a tado Paulo Bauer, que S�

tau a concessão de 10% vênia para a cessão de u- liberação dos recursos do encontrava
.

em Brasília,
de aumento salarial aos ma escavadeira PocIain SUDS, parcelas de janet- acerca da doação de um

servidores, em abril, e o para servir, a dssobstru- TO e fevereiro, no valor aparelho de Ráio-X ao

encaminhamento de pro- ção de riachos e ribei- mensal de NCz$ 6 mil. Hospital Sagrado Coração
jeto-de-leí à Câmara, pa- iões no 1.Q Braço do Nor- E ainda, a doação dp 11- de Jesus, de GUarani-Mi
ra a assinatura de con- te, onde a cada transbot- -ma ambulância pera i'l rim, através de convênio
vemo para a utilização camento tem causado da- Prefeitura, em vista da com uma instituição nor

de uma escavadeira S-90, nos a lavoura, 'estradas necessidade, posto que a te-americana. Segundo o

do Estado, para traba- e' residências. Foi solicí- existente i (Pi destruída Prefeito, são. amplas as

lhos no munícípío, por tado, também, o forneci- completamente <:htl\�ililte possibilidades de aconte-
d

'

A. U\(iprazo indeterminado . mente e sementes pera aciderite no mes.+t.!*l='1d�;- cer a doação.
"; _,----

LAGOS E PEIXES - REÚNA O Ú'l1lL AO AGRADAVEL a R , I M I Expositores
VALORIZANDO SUA PROPRIEDADE.

J,'••) • >." •

Movimentação .Industrlal
...; --..------------------------ --------------------------------- ------

Novas ruas do peri
metro urbano estão rece

bendo pavimentação, den
tre elas, a Nélson Nazet
to, cl l.405m2 Hermílio
Mafra Cardoso com 1.104
m2; Rio de Janeiro com

. 2.664m2, a ligação da rua

13 de Maio; a Jorge
Buhr com 5.320m� e a

Av. dos Imigrantes, com

5.304m2, além do que G"

, xístem estudos para o

calçamento das ruas que
circundam a Sociedade
Víeirense , As ruas Piçar
ras (2.773m2) e dos Ma-

o Sabor que
Você maís Gosta

Massaranduba, reivindica agricultura e saúde
zembro de 88, em São
José dos Pinhaís .: ,

I,
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JARA"GuA 00 SUL, 06 'A 12' DE. �ÄIO DE 1989. CORREIO DO POVO
. ,.:0 corupaense Heínz

Ostar Seidel. 34 anos, é

Q maís Jovem Oficial do
Exército Brasileiro. Fi
lhe de Óscar Max (Helga)
Seidel; foi promovido no

día 30 de abril ao. peste
de Major, estando inte

grade ao 28i? Batalhão de

Infantaria Blindada de

Campinas, São Paulo ..Os
pais, residentes em Coru

pá, não cabem de sí de

orgulho. pela .ascendente
carreíra de tílho. Nesses

parabénsl--

,
• .A Unim�d·Cooperativa

de Traba1ho Mé,diOO, (a4
brfu no dia l' de maio

a Seccional de Jaraguá
do Sul, na rua Dr. Walde-
miro Mazureehen- pró'
ximo do Hospital São

José" Quarenta. e cinco

médicos, 'laboratórios; e

hospitai's já se credenci
aram.

. A Rede Feminina d�
Combate ao Câncer pro

gramou para o día 17 de

maio, às 19h30, na As

soeíação Comercial, uma
.

palestra sobre "Câncer",

que será apresentada pelo
médico ginecologista e obs

tetra Luís F�rnando Gonçal
ves. Será aberta p/ toda a

comunidade, à qual a -Re

de convida.
.0 Rotary Club de Ja

rag.u.á do Sul programou

.Gente & Informações
-

para o dia 16 de junho,
no Clube Atlético Bae

pendi, a. 4a. Noite do

Queijo e Vinho, de cará
ter benencente, em prol
da criança carente. . O
som será de Leopoldo
Musical Show.

. A Receita . Federal
programou p/ o dia 20 de
maio, das ,9h às 12h e

.

das 14 às 18h, na SER
Marisol, um leilão de
mercadorias estrangeiras,
para pessoas tísicas. Ca
da qual/poderá participar
de no máxime dez lotes.

. Nossos cumprimentos
ao dinâmico prefeito e

,vice-prefei;to de .Co�!pá�
Ernesto Felipe Blunk e'
José Norberto Müller, que
'aniversariaram nos dias 3 e
6 de maio: Blunk recebeu
grupo de amigos na

quarta-feira. Parabéns!.
. Cumprimentos circu

lando ao casal Eribe:çto
e Lydia Bretzke, pelos 25'
anos de fundação da
empresa que empresta o

nome. Hoje é uma: gran
de empresa nacional .ae
produtos alimentícios,
prova da capacidade em-

-

ae..
.

,

_ • �)i) .'0

Joao e.ÃJlOlua .
�

� 7""
Moda Infanto.juvenil para ..eal�r II

elegância de seus fUbos. Um cartnho

especial para o seu bom �osto.
Na Marechal Deodoro. 819 .... Jaragua do Sul _ SC.

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças,

prataria, artigos em ouro e tudo o maís para

presentes na

Relojoaria ,�veßid�
Marechal Deodoro 443 e Getulio Vargas 11' 9

Loja
Mamãe' ·Coruja
A melhor opção em artigos inianto·juvenis e

bebê para a estação outonO-inverno.

R. Rio Branco 168 - Fene 72-0695 - Jaraguá de Sul.

iCarinvoso
-

A ROUPA INFANTIL

Avenida Getúlie Vargas, 97 _ Jaraguá de Sul

preendedora,
rO Lions Clube Cidade

Indústrial, presidido pe
lo casal Jaime (!Márcia)
de 'Souza, doou Um apa
relho 3 em 1 para o Clu
be de Idosos que se reú
ne às quíntas-teíras no

Salão Paroquial, para ani
mar lOs encontros isema·
nais.

.Será no dia 21 de -ju
nho, no Baependí. a tarde
de jogos e lanche da'
Rede de Combate ao

Câncer. Dia 17 daquele
mês, Sibele Cordeiro re

presenta a· Rede no Ga
rota Glamour Girl/a9, no

Paulo Ramos , em flori
anõpolís.

. A Associação Assís
tencíal dos Deficientes
Auditivos e Vísuáís
(AADAV), tem progra
mado para o dia. 15 de
julho, uma feijoada. no

CiP e dia 13 de outubro,
jantar-dançante. Todas
promoções beneficentes,
qUe merecem apoio.
.A tradicional empresa

Marcatto Indústria
.

,

de
Chapéus Ltda, realizou
nos dias 2 e 3 de maio, no
auditório do Centro Em
presarial de Jaraguá

.

do
Sul, Convenção de ven-

II

Alfredo

das - Região Sul, reunin
do seus representantes.

· O Clube' de Diretores
Lojistas de Jaraguá do
Sul realizou quarta-feira,
día 3, no Baependí. [an
tar-íestívo em hPmena
gem ao día das mães,
onde 'Os lojistas homena
gearam as esposas. Agra
decemos ao convíte do
preso Rafael.

· Visite Corupä, a rota
das cachoeiras, para ver

o show das águas. A fra
se é do Vigário de Coru
pá, Padre João Heidemann,
felicíssimo por estar de
volta junto dos amigos.
F Os corupaenses estão
contentes com e novo vi-
gário.

.

· No Cine Jarsguä, de
06 a 11 de maio, 20h, a

produção nacional "O
, Mentiroso" e de 06 a 08, .

"Prazeres anormais de
mana", pornogrâäco. A
partir de 12 de maio,
Sylvester Stallone em
"Rambo I I I".

· De 09 a 12 de maio,
em Florianópolis, a 1 Cl

Mostra de Cine Nacional
Mário Santos, no Cíne S.
José. A Malwee Malhas
é uma

\ das .patrocínedo
ras.

Restaurante Azurra
Lembramos aos nossos clientes que no

próximo día 14 de maio, Dia das Mães, esta
remos aberto para o almoço. Faça já a sua re

serva no Clube Atlético Baependí Fone
72·2233 com Rubem ou Sent,

{CIRURGIÃO-DENTISTA)

Clínica Geral

Atend;iment� com' bo.:a marc�da
Marechal Deodoro 333 (Fone 72-0'846)'

Jaraguá do Sul

MAMÃE
,1 ElA MERECE UM PRESENTE

Ur. Guenther

RELÓGIOS
PRESENTES

Anel 18k com pérolà - 48,00
Relógios Technos - 39,80
Meia aliança brilhante Sécuhis

Mal. Floriano Peixoto, 29 - Fone 72-1911

18k

�Jaraguá "'do' SUl
"

mar
cará presenfiíi -nos:,'" :(tlas
21, 22. 23 e 25 próximos,
no Centro de Promoções
da Santur, do 4(} 'EncDJi-
tro Catarinense de Su-
permercados. ,

. Arestides Mallori
(MalIon Decorméveísl,
recebeu amigos e com
panheiros de Líons, dia
18, com uma peixada. pa
ra comemorar a troca de
idade; Parabénsl.

. Um abraço ao Luiz
Sérgio Pereira e' amigos,
da Engetec, pela ' beleza
das novas instalações, ali
na Bxp, Antônio Carlos
Ferreíra, n,? 49;

RODRIGO D'AQUINO
FARIA

Com 3kg300, 52crn, /

nasceu
.

às 9' horas do
dia 26 de abril, no Hos
pital e Maternidade . Ja
raguä,

.

Rodrigo D'Aquino
F,aria, filho do casal
Hilton (Isabelía D'Aquino)
Faria e neto do Dr. Osni
Cubas (Erecê' Oliveira)
D'Aquíno e de Hilton
Cabral (Adi Veiga) Fa
ria. Rodrigo é o sexto
neto do Dr. Osni e D.
Erecê e veio juntar-se à
companhia da maninha
Renata, Nossos parabéns
aos pais, avós e demals
Iarniliares e muita saúde
ao pimpolho.

CASAMENTOS

Neste sábado, casam

se: Matriz - 11h Jose
Oliveira/Marli S. de Oli
veira e

.

18h-Alaércío
Zandonai/Blíane Lange;
na Barra, 18h-Osmar Bu

sarelle/Giovana Blödem
e às 20h�Vilson Fructuo
so/Terezínha Stoinskk no

Rio Molha, . 17h:)'Q-Arildo
Buzzí/Karín Rauternberg
e 20h15-Romeu Schmidt/
Saleta Zanottí: em .' S.
Francisco de AsSis, 11h30-
Paulo Roberfo Santos/
Margarete da Rosa e' às
20h15, em São Juda�,
João Gelsleichter e Gra
Ça Planinscheck.

'

Barão do Rio,Bra."cQ, s'é!la,4
.

FeNE:-72.260t
'.
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.PPs e entidades do Vale doltapocu ellai.lI-se A Cá.panba dll,lCMS
final e dentro do 'Estado.

.

�Ó valem netas sujei
tas ao ICMS, como a no-

,

ta fiscal símplífícada, cu

pom da máquina regís
tradora (menos dös suo

permercados), nota .Ifis·
cal, de micro-empresa,
nota fiscal de, serviços e

declaração, de compras
sem documento fiscal,
devídamente. identifica-

.

da. As entidades da re

giao engajam-se à cam

panha.

rações estejam sujeitas ao

ICMS. Poderão partici
par as entidades bene- _

ficentes sem finalidade
lucrativa e as Associa

ções de Pais e Professo
res devidamente cadas
tradas na Secretaria do
Trabalho e Desenvolvi
mento Comunitário.

Técnicos da Secreta
ria da Fazenda percorrem
o Estado para a divul
gação da Campanha do
ICMS. Dia 26 estiveram

em Guaramirim; dia 27
em Jeraguã do Sul,
Schroeder. COlfupá ,e

Messaranduba e no dia
28, em Barra Velha. Pa
ra a campanha, são con

sideradas válidas as no

tas datadas a partir de
1.'9 de março. Ao final
do mês de_ junho, quan
do se encerra. a 'primeira
etapa, será feita a pri
meira prestação de con

tas, quando as entidades
participantes receberão
um mínimo de 1 % do va

lor do imposto contido
nas notas.
A Campanha do ICMS

foi lançada no dia 19 de

'Equipes técnicas .da
Secretaria da Fazenda es

tiveram na regiao, es

clarecendo e tirando dú
vidas sobre a operacio
nalízaçäo da campanha
lançada pela Secretaria
da Fazenda "Exija a no

ta , Exija uma vida me

lhor", que busca a cons

cientização tributária e o

estímulo à emissão de

comprovantes de' vendas
de mercadorias ao con

sumídor fjnal. cujas ope-

março e tem o seu' tér
mino previsto para ,31
de dezembro)' porém, po
derá ser estendida. Além
da apuração do dia 30
de junho" outras aconte
cerão nos dias 30 de se

tembro e $0 de dezembro.
As entidades participan
tes receberão recursos
financeiros do Estado
em função do número de
notas fiscais que'

'

arre
cadarem, através da co

laboração da comunidade,
netas estas do' consumidor

CY vai homenagear Irmãos Maristas
Conselho de Habitação reunido: 28cópio Gomes de ülivei

nil..

Do edil Almiro Farias,
fOi aprovada moção con
gratulatória ao Colégio
Divina Providência, pe
los 70 anos e, também,
pedido pera calçamento
na rua Antonio JE. Ay
roso e iluminação públi
ca à rua Luiz, Picolli . De
José Ramos de Carva
lho, iluminação pública
no prolongamento das

Aguas Claras até a Gru-
'ta N. Sra. do Caravag
giö e pavimentação para
a rua Santilha Pures Ren

gel, na Ilha da Figuei
ra.

Q vereador Balduino
Raulíno. apresentou pro
jeto-de-lei. propondo a

denominação de Irmão
Leão Magno à rua' 696
e de Irmão Celestino De

piné, para a rua 697.
'Irmão Leão faleceu em

11 . 01. 82, aos 83 anos,

dos quais 16 passados em

Jaraguä e o Irmão Celes-
tino, morreu em

'

.

14.03.87, tendo sido ex

diretor do Colégio São
Luís e Cidadão Honorá
rio de Jaraguá do Sul.
Do mesmo vereador, a

solicitação para a ilumi

nação pública no Cemi
tério Municipal, da Pro-

Ocorreu na sexta-fel
ra, día 28, a reunião de

apresentação dos mem

bros do Conselho Muni
cipal de Habitação (Com
hab). Ele é integrado por
Afonso Píazera Neto,

que é o coordenador;
Clâudíe :

Maíer. repre-
sentaste da Secretaria
de Planejamento; Leonel
Pradí Flor.aní, assessor

jurídico da. Prefeitura;
Heins Edgar Raeder, da
Câmara de. Vereadores;
Cecília T. Konell. secre

tária de Bem-Estar. Social;
Bruno Breithaupt, de Clu
be de Diretores Lojistas;
Vicente Doníní e Alcides

Bertoldí, da Associação
Comercial e Indnstrial e,

. Rubens Míssfeldt, da As-
sociação de Engenheiros
e Arquitetos. '.

Cada integrante ficou
de estudar. .a. Niabilidade
da constituição ,de uma

cooperativa' ou uma com

panhia habitacional, pa
ra tratar sobre ii cons

trução de '

moradias'
.

em

Jaraguâ do Sul, cuja ca

rência é muito . grande.
Na próxima reunião, -día
8, às 16h30, será tratado
sobre o' estatuto da nova

empresa, que a' príncípío
utilizará recursos exclusi
vamente locais. ..

Corupá: Festa da

Paróquia S. José
o vigário Padre João

Heidemann. divulgou a

programação da Festa da
Paróquia São José, de
Corupä, que vai acon

tecer de 19 a 21 de maio.
A abertura será no dia
19, sexta-feira, às 17 ho
ras, com a presença dos
festeiros, .

churrasco, cos
tela, bebidas e o tradicio
nal bingo. No dia 20, às
16h, início das festivida
des, 19h Santa Missa can

tada pelo Coral da Ma�
triz, e, posteríormente.
funcionamento integral
de todas as dependências
festivas, com baile às 22
horas, com o Conjunse
"Os Filhos do Rincão".

No domingo, 21 de
maio, Missa às 9 horas
cantada pelos Seminaris
tas e na continuidade, as

atrações diversas como

bingo, pescaria, tiro ao

alv o, completo serviço
de restauranta e boa mú
sica. Às 17 horas vai co

meçar a soarê, no Salão
,

Paroquial.

•

Jono
Instituto de Psicologia

Conselho Comunal prepara a Festa
No dia 30 de março,

o Conselho Comunal dá
Comunidade Evangélica
Luterana de Jaraguá do
Sul, elegeu os noVOS mem

bros. Como presidente
Urlo Wagner, vice Iri
neu Passold, secretaria
Regina Feustel e Reínol
do Schulz. tesouraria A
dolar Lueders e Dinaldo
Schäfer; conselho efe
tivos - Adalberto Fran
kowíak. Nélson Maske e

Ronaldo Köhntopp: con

selho suplentes - Afonso
Kleínschmidt, Ricardo

Krepsky e Nilson Franz.
No conselho fiscal (efe
tivos e suplentes) estão'
Nilson Baggentoss, Rar
miro Radünz, Curt Otto
Weller, . Ademir Neízel.
Ruthluíss Otsa ' e, Edel
berto Schwanz.

.

. Q Conselho Comunal
está preparando' a festa
anual -de comunídads do
centro, programada para
os dias 20 e 21 de maio,
cuja renda serLern fa-'
vor das obras de amplia
ção do Hospital e Mater
nidade Jeraguä.

ATENDIMENTO À CRIANÇAS,

ADOLESCENTES E ADULTOS

Psicoterapia individual, psicoterapia de grupo,
psícodiagnóstico. Psicoterapia familiar.

Travessa Anita Garibaldi n-? 101, lateral da E

pitâcio Pessoa, telefones. 72-2093 e 72-0252.

" SH formará fiscais da natureza
o engenheiro fhores

tal Gerd Roland Fischer,
presidente da Associação
de Preservação do Meio
Ambiente, deverá tnínís
trar no final de maio ou

início de junho, um CUI
so para fiscais da natu
reze, em Schroeder .. ,�wNó
início de abril, a Cãmé�g
de Vereadores de StiltMe'!."
der aprovou indiCa,�ãÕ '

do vereador Cândido
Walz para a reàlíeaçãe
deste curso, que busca
treinar elementos d'á co-

munidade para fumar i
mediatas provídêncíae aos

atentados qUe a,' Ilora c

a fauna vem sofrendo.
na maioria das vezes, por
pessoas e empresas do
outros municípios.

A Câmara pretende,
com estes 'fiscais da nc

tureza, formar a sua Cc
:' missão Permanente de De
,fesa ao Meio-Ambientn
erua1quer sugestão poderá
fesá ao Meio-Ambiente e

vereador, pare avalia
ção.

• Rua 7 de Setembro, 525- Fone (0473) 2�75
� B,urnenau SC ,�,
�

. .Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fazem enos hoje: 06
Sra. Marly Baumer,

Sra. Hulda Horst Maier,
Sr. Gerônimo 'I'rentíni,
sr. Nélson Stinghen. 1-
solde Wacherhagen, Sr.
Erwino Líermann (Jlle),
Marília Haffermann, Ka:
rolína Burow, Angela
Baratto de Araújo, Már
cio Schubert (FpolisY.
F�em anos dia 01

Prof. Ruth Roesel, Sr.
Emílio Klitzke, Sr. Ave
lino Karsten, Sr. ILauro
Demarchí, Sra. Iracema
Marbis Tomasellí, Sr.
Cândído Leithold, Sr.
Mário Rosa, Sra. Agnes
Cisz Rozza. Diego Beyer
do Nascimento.
Dia 08 de maio

Sra. Marei Olga Mas
carenhas de Oliveira, Sra.
Gisela

.

Bauer Mohr, Sr.
Osmar Schmitt, D. Elsa·
Buck, Sr. Rodolfo Maier,
Sr. Bruno Friedel, Sra.
Adélia Harbs, Sra. Doro

ty Vitória Grnbba Tava
res da Cunha Mello, Sr.
Adernar Henn. Sr. R;olf
Zehnder, Sra. Charlotte
Voelz Neitzel, André
Kanchen, Terezinha de
Lourdes Kanzler, Alan
Roberto Schwartz.
Dia 09 de maio
Dr. Irineu Passold, Sra.

Mariana Murara, Sra.' A
nélía Enke Karsten, Sr.

Gregório Müller (Coru
pá}, Sr. José Henn, Ade
mar Blank, Alfonso Blank,
Canísío Marcos Zim
mermann, Marisa Mar
lene Holler, Celso Orlan

do Pírmann. Viviane
Krause, Rafael Pigozzy
(Fpolis).

.

Dia 10 de maio
Esta data marca os 70

anOs do "Correio do Po

va". Sr. Antenor Gon

zaga dos Santos, sra.

" Ana' Pansfein, Sra. Ani

ta Lipinski Karsten, Sr .. 1

Daniel Costa Alves, Sra.

Maria H. Hansen,
.

Sr.
Antonio Schwartz, Simo
ne Karan (Curitiba), Ju

liana Lazzaris, Roque Pof

fo Júnior, Charles An

drey Tomaselli.
Dia II de maio
I

Sra. Marian Mahnke
Henschel, Sra. Anita es

posa de Herbert Buerger,
S�. Luiz Célio Brngnago,
Sr. Jorge Mattar, Sra.

Zilda Schmöckel (Curiti
ba), Sr. José Carlos Ges-

ser.

Dia 12 de maio
Sr. AdOlfo Marschall

(Corupá), Sr: Marco An
tonio Roennau (Campo
Bom-RS),. Sr. José Peters,
Sra. Maria Mayer, Sr.

Mário Raters, Sr. Dank
wart Hermann, Sr. Wer
ner Meier (Rio de Janei

ro), Sra. Alzira Wolf

Raduenz, Sr. Harry Porath,

Cláudia Daniele Ristow,
Izabel M. Schaldach,
Sra. Magda da Silva
Rau.

NASCIMENTOS

10 de Abril
Josil�ne, filha de Jo

sé (Tereza). Lopes; Luis
Fernando, filho de Ari
lindo (Vera) Lemke
1.2 de Abril

Saski, filha de Ademir
(Rosícler) Fagundes
13 de Abril

Tracy, filha de Ade
mir (Rose) Gielow
14 de Abril

Thiago, filho de Aldo
(Carmen) da Silva
15 de Abril

Scheila, filha de Ivo
(Enir) Grassmann
16 de Abril

Fernanda, filha de 11-
demar �Márcia) Fagun
des; Maria Daiane, filha
de . Pedro [Lorení] Re-
zes
11 de Abril

José Augusto, filho de
Agostinho (Maria) ta
peIla; Isaír Jr., filho de
Isair (Mônica) Maser;
Juliano, filho de Julio
(Sueli) Rohweder
18 de Abril

.

Fernanda," filha de
Sandfo (Maria) Packer;
Michel, filho de Ronaldo
(Nílva] Walz, Luis Au
gusto, filho de José (Mar
li) de Oliveira; Thais, fi
lha de Claudio (Iracílda]
Klítzke: Aline, filha de
Lourival (Ivaní) Maes;
Taímara. filha de Célio
(Irene] Luçolí
19 de Abril

Natána, filha de An
tonio (Atina) Fernandes;
Alessandra, filha de Ade
lino (Rosecleide) Mar

quardt; Andressa, filha
de Milton (Andréa) Maio
chi Jr., Gustavo, filho
de Pedro (Andréa) Car-·
doso; Katlin, filha de
Holbert (Maria) Töwe;
Suelen, filha de Osmar
(Dorita) Koch
20 de Abrill

Juliano, filho de João

(Maria) Casas
21 de Abril

Débora, filha de Enôr

(Ligia) Bellettini; Djulye,
filha de Daniel (Tania)
Marquato, Paulo, filho pe
Geronçio (Aurea) do Ro�

, ,gário
22 de Abril

SueIlen; filha de Sér

gio (Sandra) Costa; Ga
briel, filho de Adelino
(Lanita) Spezia; Camila,·
filha de Ralf (Marlene)
Riedtmann; Vanderlei, fi
lho de Joarez (Claci) de
Oliveira; 'Aline filha de
Hélio (Kátia) de Liz; An�
àressa, - filha de NeIsa

(Anelori) Mrygllod; Wil
-san J r ., filho de Wilson

(Nilce) Ferreira.

i ...

Proclamas de Casamenlos
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Oficial

do Registro Civll do Ie} DlitritQ da Comarca de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasll, faz saber
que compareceram em Cartório exibindo os documen
tos exígídos pela lei,·.a fim de se habilitarem para
casar, os seguintes:

-

Edital 16.601 de 25.04.89 ti.
Rovíno Edgar Peter e Ge- Ela,· brasileira, solteira,
Di de MlréUÍda comerciária, natural

.

de
Ele, brasileiro, solteiro, Corupá, neste Estado.: do
lavrador, natural de Jara- miciliada e residente na

guá
.

do Sul. domiciliado Rua Carlos Schulze, 97,
e residente em Rio Cêr- nesta cidade, filha de
ro I, neste distrito, fiho Harro Maller e Cecília
de Erhard OUo Frederi- Maller ,

co Peter e Elvira Schulz Edital 16.611 de 26.04.89
Peter. Milton Derettí e Sandra
Ela, brasileira, solteira, Regina Pereira de Lima.
do lar, natural de Jaraguá Ele, brasileiro, solteiro,
do Sul, domícíliada e re- industriârío, natural de
sidente na Rua· Luiz Gon- Massaranduba, neste Es
zaga Ayroso, em .Iara- tado, domiciliado e resi

guá-Esquerdo, neste dís- dente na Rua José Theo
tríto, filha de Tobias AI- doro Ribeiro, nesta cida
ves de Miranda e Santi- de, filho de Gilde Deret-
na de

-

Miranda. ti e Helena Deretti .

Edital 16.608 de 25.04.89 Éla, brasileira, solteira,
Cópia recebida do cartõ- secretária, natural de Ja
rio de São Cristovão do raguá do Sul, domicilia
Sul, neste Estado da e residente na Rua
JoSé Osmar Mello e Mla.r- Jorge Lacerda, 34, nesta

garete Piola Maciel cidade. filha de Walmor
Ele, brasileiro, solteiro, Pereira de Lima e Car
montador de máquinas, men Florsinha de Li
natural de Santa Cecília, ma.

neste Estado, domiciliado Edital 16.612 de 26.04.89
e residente nesta cidade, Cópia recebida do cartõ-
filho de Rosa da Sil- rio de Guaramlrtm, neste

n. Ed�o-
Ela, brasileira, solteira, Dirley Lemke de Souza e

doméstica, natural de Cu- Salette Mader
ritibanos, rieste Estado, Ele, brasíleíro, solteiro.
domiciliada e residente· impressor de offset. natu
em São Cristovão do Sul, ral de Guaramírím, neste

Curitibanos, neste Esta- Estado, domiciliado e re

do, filha de Otavio Alves sldents em Estrada Bana
Maciel e Itelvina Valdi-

.

nal do Sul, em Guarami
vína Piola 'Maciel. rim, rieste Estado, filho
Edital i6.609 de 25.04.89 de João Cardoso de Sou
Arão Antonio Lemos e za e Renata Lemke de
Valcenira Maximo Fer· Souza.
reira Ela, brasileira, solteira.
Eie, bratüleiro, solteiro, costureira,. natural de

laminador, natural. de Massaranduba, neste Es

Blurrienau, neste Estado, tado, domiciliada e resi

domiciliado e residente dente na Rua Ernesto

na Rua 572, n.9 76, ein Lessmann, 264, nesta ci

Vila Rau, neste distrito, dade, filha de José Ma
filho de Antonio Lemos der e Josefa Slomecki
e Maria Herondina Fer- Mader.
reira Lemos. Editàl 16.6Í2 de 26.04.89

Ela, brasileira, solteira, Paulo Roberto- Oliveira
auxiliar de escritório, na- Santos e Margarete Te
tural de Cornelio Procó- rezinha da· Rosa
pio, Paraná, domiciliada Ele, bra.�ileiro, solteiro,
e residente na Rua 572, ele"tromecânico, 'natural
n.1? 76., em Vila Rau, nes- de Pelotas, Rio Grande
te distrito, filha de José do Sul, domiciliado e re

Maximo Ferr�ira e Tere- sidente na Rua Leopoldo
zinha Avelino Ferrei-· J03·0 Grubba, 77, apto.
ra. ,t, .I,p�; 02, nesta cidade, filho de
Edital 16.610 de ,26{P�f�9 Emilio Santos e Jurema
Lauriano Sarti e Cláudia Oliveira Santos.
Maller 'Ela, brasileira, solteira,
Ele, brapileiro,. solteiro, do lar, natural de Vila
eletrici$ta, natural de Freire, Pedro Ozorio, Rio

Corupá, neste Estado, do- Grande do Sul, çlomicilia-
. miciliado e residente na da e residente na Rua

Rua Carlos Ritzmann, Leopoldo João Grnbba,
291, em Joinville, neste 77, apto. 02, nesta dda�
Estado, filho de Paulo Jo- de, filha de Dercio Ci
sé Sarti e Terezinha Sar- priam da Rosa e Dora-

lína Guídotti da Rosa.
Edital 16.614 de 26.0489
Ivanor Enke e Leocadía
Línder

.

Ele, brdsileiro,. solteiro,
motorista, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado
e residente em Três Rios
do Norte, neste distrito,
filho de Kuníbert Enke e

Lucila Radoll Enke
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de. Jara
guá do Sul, domiciliada
e residente em Três Rios
do Norte,· neste distrito,
filha de Adolfo Linder e

Hildegar Albrecht Lín
der.
Edital 16.615 de 26.04.89
Luis Darci de Lima Cor
rêa e Nadia Krawulskt
Ele, brasileiro, solteiro,
eletrotécnico, natural de
de Pelotas, Rio Grande
do Sul, domiciliado e re

sidente na Rua· Pastor
Ferdinando Schuluenzen,
263, nesta cidade, filho
de Darci Corrêa e Julie
ta de Lima Corrêa.
Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório, na

tural de Jaraguä do Sul,
domiciliada e residente
na Av. Marechal Deo
doro, 910, nesta cidade,
filha de João Evangelis
ta Krawulski e Leoni
Krawulskí ,

Edital 16.616 de 26.04.89
José Carlos Bressanini e

Vanda. Müller
- .

Ele, brasíleíro. solteiro,
soldador, natural de Luís
Alves, neste Estado, do
miciliado e residente em

Nereu Ramos, nesta dis
tríto. filho de Laudelino
Bressaníní e Hilda Tan
con Bressanini.
Ela" brasileira,· solteira,

f

operária, natural de Ja
raguá do Sul. domicilia
da e residente em Nereu
Ramos, neste distrito, fi
lha de Ervino Müller e

Mina Strelow Müller.
Edital 16.611, de 28.04.89
Rubens Adilson da Silva
e Renilda Baumann
Ele, brasileiro, solteÚo,
mecânico, natural de La
ges, neste Estado, domi
ciliado e· residente na
Rua José Theodoro Ri
beiro, nesta cidade, filho
de João Maria da Silva
e Ivone da Silva.
Eléli' brasileira. solteiM,
operária, natUFal oe Ja
raguá do Sul, domi,ciliada·
e residente na RlJla Ara
quari, 64, em Ilha da Fi
gueira, neste distrito, fi
lha de Waldemiro Bau
mann e Laura Gaedke
Baumann.

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passàr o present-e
Edital, que será publ1cado
pela imprensa e em Car
terio, onde será aflxadÓ
durante 15 dias.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SSP começa
o secretário mUnICI

pal de Serviços Públicos,
Aristides Panstein. infor
mou, a _ propósito de vá
rias solicitações qUe tem

recebido, que' a poda das
árvores dos passeios e

logradouros públicos
principiará no final de
maio e início de junho,
através de equípe pró
pria, que recebeu no dia
21, instruções teóricas -e

práticas. através de um

professor da Uníversída
de Federal do Paraná.

O plantio de novas ár
vores nas vias que rece

beram pavimentação vai
acontecer somente na

primavera, quando tam
bém as Praças Ângelo

Projeto Biblioteca
Circulante

- Tendo em vista a ri

queza que a criança ad
quíre através da leitura
e a. imensa ajuda que e

la proporciona no de
senvolvimento 'do pro
cesso educativo, a leitu
ra deve ser compreendi
da como ínstnimento de
mudanças, pois o homem
iÓ pode" ser livre se for
informado.
- Assim, a biblioteca

deve ser o centro de à

tuação da escola, lev�n
do o educando à frequen
te e permanente busca do

saber, durante e após o

víneulr, escolar '."

- A escola por sua.
vez, deve �star voltada'�,para uma açao dotada de",.._
profundo sentido social e

neste contexto é de gran
de importância a difusão
dos livros para a tormacão
da nação lívre, índepen
dente e soberana.

,_,_ Considerando o aci
ma exposto e propondo
nos. a um trabalho de

compromisso' social, . es

tamos desenvolvendo na

Escola Básica Alvino Tri
bess..

-

o "Projeto de Bi�'

blioteca Circulante". Es
te projeto t�m cama ob

jetivo maior, criar no e

ducando'o gosto pela
leitura, a qual o levará
para a consequente me

lhoria na sua cultura ge
ral e formação inte�ral.
._ Este é um trFlbalho

que está sendo realizado
com a ajuda da comuni
dade e·escola, sob a cü

ordenação da professora
Ana

. Arnold, estagiária
do Curso Pedagogia da

Fundação Missionária de
Snsino Superior (Fumda
m.êS). da cidàdê äe San ..

to., Angelo-RS.·

áírvores .aas viasjllho a' poda . de
Piazera e do Expedicio- varredores), está-se fa- de criadouro de mosquí-
närío, sofreram o cor- zendo mutirões para lím- tos e insetos. A SSP' so
te das árvores ameaçado- pezas de ruas, onde não licita que se evite o má-
ras, serão remodeladas. existe o' profissional pa- ximo colocar vasos com
"O que estamos fazendo ra a tarefa. O concurso

é apenas a reposição das realizado sábado, dia 29,
árvores d�predadas e poderá lotar o quadro da

possivelmente a rua Ber- Secretaria de Serviços
nardo Dornbusch, em to- Públicos, minimizando a

da a sua extensão, terá o carência.
plantio de estremosss" Outra observação de
disse Panstein .

.

Panstein, relaciona-se as

O Secretário acres-" águas paradas . nó Cemi
contou que devido. a fal- teria Municipal, que têm
ta de funcionários (20 se constituído num gran-

e·m

Unimed instala Seccional em JS
A Unimed, Cooperatí-

. va de Trabalho Médico,
instalou no dia 1.9 de
maio, segunda-feire, uma

Seccional em Jaraguá do
Sul, fia rua Waldemíro
Mazureehen. Sala 30, do
Edifício Caetanji Chio
diIlJi. A Unímed tem pla-
nos para empresas ou

planos particulares _.
de

assistência médica, ofe-

recendo médicos de livre
escolha, hospitais, pron
to-socorros,' . laboratórios,
raio-X e médicos espe-

· cíalístas.

Em Jaraguä
médicos estão
dos; aMm dos
duas clinicas e

t1'O laboratórios
lises clínicas .

do Sul, 45
credencia
hospitais,
os qua
de anä-

Heins Raeder: 'não sou piqueteiro'

_ Heins Raeder
o vereador e empre

sário Heins Eägar Rae
der, considerou "uma pi
ada", a nota estampada
na semana qUe passou,
na coluna Alça de Mira,.
assinada por Antenio Ne
ves, em A notícia, de
que estaria fazendo pí-

quete nos portões da

;Weg, reforçando o movi-
· mento grevista dos me
talargtcos. Raeder de
clarou que a colocação
da neta não tem funda
mento algum e que o

articulista deveria verifi
car a veracídade da fon
te.

Como homem públíco.,
o vereador acompanhou

· o '.movimento na Weg,
mas não se pode impu
tar-lhe a estampa de pí
queteíro- uma vez que
'estava preocupado com

OS rumos da greve. Co
rno empresärío; :sofre as

agruras de um País com
·

a econemía sem rumo,

desconcertado com a si

tuação criada pelo Go

verno Federal, que o prõ-
prío critica.

ler�eno DO Centro
I,

Vende-se um terreno com 20 metros de

frente, no centro da cidade, lateral da Mare-
chal Deodoro, proximidade do Hospital São Jo-
sé. Excelente para residência. Tratar pelos te-

lefones 72-1565 ou 72-0641.

II Simone A..Malledi

II
. Arquiteta I;

II

Äxenida Mar�chal DeQ(lOJJo '100 - Apto. 34
.

II

II

Jaraguá ao Sul - SC.

pública$
água, sugerindo areia
molhada, para evitar a

proliferação dos mosqui
tos.

Supervisor de· Confecção no Senai
Com promoção da Fi

ese, Seneí-Departamento
Regional e. Sindicato das
Indústrias do Vestuário
de Jaraguá dg Sul, co

ordenação do Centro de
Treinamento do Senai e

setor de assistência à pe
quena e média índústría
da Fiese, estão abertas
até o dia 16 de maio, as

inscrições para o curso

Supervisor de Comecção.
destinado ao pessoel das
indústrias que atue na

área' de conteccão. com

ou sem a 'unçfio de su

pervisão ou c=meudo,
mas que necessito ser

preparado através do pro
grama, em fU!lC':I,O das ne

cessidades !Ie cada em

presa.
O teste rie seleção es-

Ipesc
I

emprega
Um convênio assinado

en1Fe o Ipesc e Apaes de
quinze. municípios do Es
tado vai possibilitar o a

proveitamento de meno
res excepcionais como

offíce-boys. Os menores
vão receber Um Piso Na"
cional de Salário, gratifi
cação natalina e férias
remuneradas. Esses va

lores serão repassados do
Ipesc às Apaes convenia
das, beneficiando inicial
mente 34 menores a par
tir de 14 anos. Atuarmen
te o Ipesc emprega cinto
excepcíonaís, dois dos
quais lotados na agência
de Jaraguá �o Sul.

A experiência que
vem acontecendo em Ja-

tá marcado paré c día
17, às 18 horas, no C'r
do Senaí local. O pro
jeto começa no dia 22
de maio, encerrando-se
em 16 de novembro. cum
pridos

.

os quinze ,nYJdV
los, qllle são: íntegração
de empregados, comuns

cação técnica,' relações
humanas, chefia e lide
rança, cálculo básico, en

sino correto do trabalho,
costura industrial,· enge
nharia do produto, no

ções de modelagem,' ris
co e corte, tecnologia má
quina de costura, estudo
de tempos e movimentos,
racíonalízaoão e produ
tividade, controle de qua
lidade e seg1:lrii!nça do
trabalho.

excepciona'is
raguá, há algun� anos,
vem dando resultados,
segundo o agente dó 1-
pese Aríovaldo Xavier
dos Santos, que salienta
o bom trabalho realizado,
apesar das suas limita
ções.

PRECE A
SANl'A CLARA

Fazer 3 pedidos sendo
1 de negócio e 2 impos
síveis. Rezar 9 días 9
Ave-Marias, que mesmo
sem fé será atendido,

.
Rezar com uma vela
acessa e no 99' dia dei
xar queimar até o fim.
Publicar no 99 dia ..
Agradec-e V. A.'

OBSTETRICIA

ß". Luiz Fernando Gonçalves

Av. Getúlio Vargas, 49 .. Sala 105 - Fone 72·3763

Jaraguá do Sul.

GINECOLOGIA

------------------

Sérgi·o L-. Pach.eco
ÇlRURf;iIÁ0 DE..I\lTISTA

Atendimento com···�.
e das I3h30 às;-

.

Rua Exp. G�IP�rc;�nflo'l\da Silva, 72, S� 4,
defronte a Cálxa Econômica.

das 8 às: Uh30

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARA"GUA 00 Sill, 06 A. 12 DE MAIO: DE '198g, pAGINA -'OB

;'{
",'

.�W·
<.,. !

üilo.

, ", Av.Mal. D. Fonseca,286'
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i'���:'i Assim c?moQBESCéobanco dos catarinenses, ele é do povo de Jaraguá
>:,;,i do�u', tambem. !çdo o�anco tev� sl!a casa arrul1]adaj suas f!nanças saneadas
"'il eemanovaedmlnístracäo, Ea aqênclade Jaraçuá do Sul esta esperando para
"< � mostrarpa.ravocêcoploémaisnegóciotrabalharcom o SESC. .

-

O BJ:SC estáde pé.Confie no banco que está voltado para o
, ;iI :" .

:t d�senvoIvimento do nosso Estado.
.

. Serdientedo ES em Jaraguádo Sul
émuito mais tr

'.�
,

. i\' ,

f· t

Vale poderádo Itapocu ter
A onda emancípacio- forças políticas, tanto da

nísta atingiu também mu- cidade como do distrito,
nicípio do Vale do Itapo- favoráveis à emancipação
cu, O distrito de São idéia defendida há vá
João do Jtaperíú, perten- rios anos e que se cor

ce a Barra Velha, busca a porifica. O próprio pre-
sua. independência polí- feito José Brugnago é

. tíco-edmínístratíva do favorável a medida. O

município-sede e o passo município-sede e o dís
inicial foi dado no dia trito são completamente

. 21, quando a Câmara de distintos. Enquanto
Vereadores se reuniu pa- a orla foi colonizada por
ra discutir a proposição açorianos e tem uma eco

do líder do governo, ve- nomía baseada no turis
.reador Jairo Gonçalves mo. o distrito surgiu da

(PDS), que defende não colonização ítalo-germã
somente a emancipação nica e tem a principal a

do distrito, como também tivídade econômica cen

a mudança do nome da trada na agro-indústria e

sede, que passaria a se' sua população reclama da

chamar Balneário de Bar- precariedade do atend�
ra Velha.

. .mento por parte do, po-
Existe uma unanimída-

-

':'der público.
de no apoio de todas as i,,', A aprovação da pronc-

um
. , .

novo munlClplo
síção é o passo inicial- do

. processo de emancipa
ção. Um plebiscito . deve

. acontecer futuramentt e

se a Assembléia. Legislati
va .aprovar, São Jo-ão do

Itaperiú deverá ser o sé
timo município da micror

região do V. do Itapocu.

Papelaria
Gralipel.

Li vros, revistas, pre
sentes, materiais de

expedíente. em quan-·
tidade e qualidade
você encontra. na

PAPELARIA GRAFI
PEL

.

(ao lado da Pre-

feitura). ,,,,[,,.,\1

Agora temos também aces sórios .' para computadores, mesinhas
impreasoras, fitas, dísquets, formulários contínuos e outros.

It.. V_illcio da Silva Porto n.? ::"53 - Fone 0473 - 72-1492'

Você sabla que",
O primeiro animal que

aparece num selo postel
é o cisne negm, numa' e- ,

missão, da -'AusttJília Qci
dental, -, de" 18)'4 .., 'Sa�ia�:i

F I· L a :T E L 'I a
Roberto loão Eissler

Iremos dar aos noSSOs foram emitidos 77 selos;
leitores, nesta coluna, u- No decênio 1850�1860 �
ma relação dos primei- foram emitidos 797 selos;
ras países que emitiram No decênio 1860-1870 �

selos, a partir do famoso foram emitidos 1.933 se

"Penny Black". da Ingla- los; No decênio 1870-
terra em 6 de maio de 1880 - foram emitidos
1840. Veja que já esta- 2.88:) selos; No decêIJ.io
mos a 149 anos da cria- 1880-1890 - foram emi
ção do selo postal! tidos 5.065 selos; No de-

Relacionamos, a se- cênío 1890-1900 - foram
guír, os países e os anos

. emitidos 8.963 selos;
em que os selos foram (Dados extraídos da
postos em circulação: revista COFI n.? 60 de
1840 - Inglaterra; 1843 Iev . 82).

.

'--" Suíça (Cantão de Zu- Atualmente, acredita-
rique], Brasil; '1844 mos que, em um ano, Ö

Suíça (Cantão de Gene- número de selos emitidos'
bra); 1845 - Suíça (Can- por todos os países deve
tão de Basiléia), Pinlán- ultrapassar o total que
día: 1847 - Ilha Maurí- foi posto em circulação

. cio (Inglaterra), Estados no· período 1840-1900 (60
Unidos; 1848 - Rússia; anos).
1849 - França, Bélgica e Este crescente volume
Baviera; 1850.L- Itália de emissões leva obriga
(Lombarda-Veneza e Tos- toriamente .os filatelistas
cana), Áustria, Espanha, de hoje e se especializa'
Suíça, Prússia, Saxônia, rem cada vez maís no

Schleswig-Holsteín, Hano- colecionismo.
ver, Guiana Britânica,

r.': Nova Gales do Sul (In-
glaterra) .

Veja agora' a � r�pidez
com que Os países .foram
emitindo os seus selos:
No decênín 1840-1850

r
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Sr. Victor Bernardes Emmeniloerfer e o

Sr. Bráulto Cardoso, da GM, quando do descer
ramento da placa. alusiva ao evento.

A Emmendoerfer Co·
mércio de Veículos Ltda.
comemorou o 1"1? de maio
com uma festa diferente.
Além da tradicional con

�ra�ernização com os

funcionários, foi marcada
pela entrega de prêmios
(relógios), a sete colabo-
radores Com maís de
vinte e cinco anos de

empresa e também pelo
descerramento de uma

placa alusiva aos trinta
anos {Je concesslonáría

. Chevrolet/General Mo-

tors, em Jaraguá .do Sul. mundo Arnoldo Bmmen
Além de diretores do doerfer, com capital íní
Grupo Emmendoerfer, es- cial de Cr$ 40.000,00. Em
tiveram presentes tarn- 20 de agosto de 1956, o

bém dirigentes da Gene- Sr. Amando João Emmen
ral Motors, de Curitiba, e doerfer ingressa na so-

convidados especiais. cíedads e ocorre a prí-
UM POUCO meíra alteração contra-
DA HISTúRIA tual, com a elevação do
A empresa foi fundada capital. Em 25 de maio de

em 31 de agosto de 1950, 1958 foi firmado o prí
com a razão social de meiro contrato conce
Irmãos Emmendoerfer dendo a Irmãos Emmen
Ltda, sendo sócíos-fun- doerfer Ltda, a concessão
dadores'Victor Bernar- para revenda de veículos
des Emmendoerfer � Bd- "GM/CHEVROLET" da

empresa montadora Ge
neral : Motors da Brasil
S.A.

Em 19 de fevereiro de
1959, passa a sociedade
anônima, COm a denomi
nação de Irmãos Emmen
doerfer S. A. - Comér
cio e Importação, capital
de Cr$ 5 milhões e tendo
cerno acionistas Victor
Bernardes Emmendoerfer,.
Edmundo A. Emmen
doerfer, Amando João
Emmendoerfer, Jacob Em
mendoerfer. Frederico
João Emmendoerfer, Leo
nida Emmendoerfer E
vers e Augusta Emmen
doerfer Pradi. No dia 02
de maio de 1�12, Ed
mundo Emmendoerfer re

tira-se da sociedade, ven
dendo a participação so

cietária para a
-

própria
empresa, quando novos

sócios ingressaram: A
dolfo Umbelino da Cos
ta, Maria Ligia da Cos

ta e Henrique Wolf.
----------------------------------------.

Festividades de

Espírito Santo: CAB
o Clube Atlético Bae

pendi rememora festiva

mente uma das maiores

tradições de Jaraguá do

Sul: Espírito Santo. De

08 a 13 de maio, serão
realizadas à noite, com

petições de tiro ao alvo

e disputas de bolão, bo

las 16 e 23 cm, de T2: e

rainha- destinadas aos as

saciados. No próximo
sábado, dia 13, às 14 ho

ras, concentração na se

de pura a marcha r-m

busca dos reis e·
- rainhas

e à noite, o baile de Es

pírito Santo, com sorteio

de - brindes pará as mães,

homenageando-as pelo'
ssu idia 14, de maio.

As mesas já estão sen

do vendidas, a NCz$ ".
20,00. A Bandinha Cava
linho Branco, de Blume

nau. animará o aconteci
m�n.to.

Apoio
• •

Jornais
) .

interior

o Gerente Regional da General Motor�
do Brasil para o' Paraná e Santa Catarina, Sr.
Brãulíc Cama.rgo, durante discurso, no dia 1.9•

A atual razão social as da família do tronco
de Emmendoerfer Comér- Victor Bernardes Emmen�
cio de Veículos Ltda, doerfer/Célía , Celita Len
deu-se em 25 de junho zi Emmendoerfer, estan
de 1911, quando o ca- do pequena parte do cá

pítal foi elevado pera Cr$ pítaí em poder de ter-
6 milhões e em:)'O de ceiros, porém, também
abril de 1980, o capital parentes.
passa. para Cr$ Da pequena empresa
12.000.000,00. Em 10 de surgida em 1950, outras
setembro de 1986, ocor- foram fundsdas desde eil
reu a sétima alteração. tão e que se integram
contratual, passando de ao Grupo Emmendoerfer:
Cr$ 12 milhões pera Cr$ MAVEL - Mafra Veícu-
1.200.000,00. face ao los Ltda. ITAVEL I- Ita
novo sistema monetário jaí Veículos Ltda e BRU-
do País. VEL - Brusque Veículos
O GRUPO . Ltda, esta, fundada pelo
EMMENDOERFER sócio-majoritário Sr. vie-
O Grupo Emmendoer- tor B. Emmendoerfer.

fer é o que se denomina Atualmente, o comsn

"Grupo Familiar" . Das do. dos negócios da em

várias empresas' que ori- presa esti entregue aos

ginaram da expansão dos sócios Adolfo Umbelíno
negöcíos, todas têm " co- da Costa e sua esposa
mo sócios cotistas pesso- Maria Lígia da Costa.

Câmara de BV rejeita contas de 86
A Câmara de Verea

dores de Barra Velha,
rejeitou mais uma vez

as contas da Prefeitura,
desta vez referente ao

exercício de 1986, do ex

prefeito. Valter Régis, a

exemplo das contas de
1985, por várias írregula-
ridades constatadas, co

mo a contratação ilegal
de funcíoriáríos, despe-
sas efetivadas e não. em

penhadas, inexistência de

processo Iícítatórto de 0-

bras, isenção. ilegal dê
impostos, desvio de ver"

ba destinada a educação,
entre outras. O Tribunal
de Contas havia encamí
nhado pára a Câmara o

pedido de rejeição, que
acabou

.

prevalecendo,
complicando a situação
do. ex-prefeito que tem
inquérito criminal em

andamento, em vistas das
contas do ano de 1985,
também rejeitadas.

aos
o Presidente da Federa
ção das Associações das
Micro e Pequenas Em

presas de Santa Catertna

(FAMPESC), jornalista
Silvio Rangel de Figuei
redo, fez veemente apelo
aos membros da categoria
no sentido de qUe apoi
em os jornais locais, por
entender que este são os

mais importantes veículos

d� comunicação imprensa
para a comunidade.
Argumenten Rangel que
são estes os meios que
se encontram perrnanr n
temente aten' Os aos a�-'

suntos locais, os que ce

dem maior espaço às ma

térias da comunidade, no

entanto vivem u:.,.,,, séria
crise de subsistência. As-

o

segura o dír.gente que
o desaparecimento dos

jornais do interior SÓ in

teressa aos inimigos da
democracia e da Iivre ini
ciativa, inimigos da li
berdade de expressão e

da ínformacão.
Santa Catarina possui

do
maís de duas mil empre
sas por jornal existentes
no Estado. Seria injusto
e pouco. inteligente de

parte dos micro e peque-
nos empresários, frisou

Silvio Rangel permitir
que estes nossos aliados
venham a desaparecer
por absoluta falta de a

poio.

Crédito educativo
Dentro de um mês. o

EESC vai retomar a prá
tica do crédito educativo,
beneficiando cerca de
1.500 estudantes univer
sitartos das fundações e

ducíonaís de Santa Cata
rina, principalmente fi
lhos de agricultores e

operäríos. O valor, a ser

financiado pela Caixa E
conômica Federal, vai de
pender ahída de estudos
(1 () banco. 'A. meta para
1990 é dobrar o número
de alunes atendidos pelo
sístgma.. ""'- c _

EM DEFESA DA COMUNIDADE

SAMAE: CONTAS AL-' mentes, mas que, segun
TAS - Leitor, devida- do versão no denuncian
mente identificado na re- te não existe. Pelo de
dação, registrou protes- monstratívo de consumo,
tos centra o Samae, pe- o excesso, para uma fa
la exorbitância das con- mílía de três pessoas, é
tas de água que tem ve- absurdo. Situação ídên
rificado rios últimos me- tíca, corforme a denunci
ses e pelo jogo de em- ante, tem acontecido em

purra-empurra que os outras resídêncías, ínclu
funcionários da autarquí- sive de .familiares seus,
a municipal vem fazendo, nO. que, indignado, elas
para dar uma explicação síííca de "roubo". A di
convincente que não a- reção do Samae, com a:

.

quela d� que há vaza- palavra.
_ I __ , _iiAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. VIAÇÃO CANARINHO LTOA.

ProgréUD:� bem aa suas viagens de férias e

recreação.: ' A �'can.rlDho" coloca à sua dis

posição os'modernos" e confortáveis ônibus da sua
.

frpta. 'Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro, 98'1 _ Fone 72-1422

·eia. Lida.spézia
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua. Jo,ão Januãrío Ayroso, 112 - Jeraguá Es

querdo - Fone 72-0300 - Jaraguá do Sul - SC.

&

Escritório Contábil Garcia
CRC-S<; sob nl? 0015

.

Escritas fllcm • contjbell

_posto de Reada

Reglltro de Micro-Empresa

Confira a eficiência de n08SOS serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - .Fone: 72-0695

Ortopedia e Traumatologia
DR. MARCOS F. �UBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia íníen,
. til e adulto. Membro titular da Soc. Brasíleí
ra de Ortopedia e Traumatologia.

,

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

EDITAL
AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de

Titulos da Comarca de Jaraguã 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 protesto os

fftulQS contra:

ELETROSUL A CASA ElETRICA - Rua João
Planinscheck. 333 - NESTA - ERCIO JOÃO
MAURICIO - A/C Kohlbach S/A - NESTA -

ODOLlNO DRAEGER - RUa JQão J. Ayroso,
s/n - NESTA - RENAT.o KOSLOWSKI - pç'
Harthut Muller - CORUPÀ. �

E, como os ditos devedores não foram en
contrades ou .se recusaram a aceítar a devida

intimação, faz por íntermédío do presente edital.
para que os mesmos compareçam rieste Cartório

na Rua ArtUI Müller. 78. no prazo da Lei. 'a firn

de liquidar o seu débito: ou então dar razão por-

. que não :o faz. sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei. etc.

IHlJaraguá do Sul, 04 de maio de 1989:

AUREA MULLER GRUBBA .Tabelíâ e Oficial de

Protesto de Títulos.

o·i·i 10::10
'

S
.

. JUSTIÇA SOCIAL (TI).
A justiça é um dos temas mais evidentes

na Bíblia. DEluS se apresenta como um justo
juiz [Jer 11:20), cuja base do seu julgamento é
a justiça, seu caráter é justo (SI 97:2). Todas as

suas ações são justas (Si 145: 17). O elevado pro
pósito . divino é. qu.e permite certas "injustiças"
que nós não entendemos. Quantas- vezes per
guntamos o porquê acontecem tantos atos' cru

éis, criancinhas inocentes serem. trucidadas OU

guerras matarem tanta gente, ou que outras
morram de fome, ou que existam salários tão
baixos. Seria Deus o culpador É evidente que
não, se 'aceitamos o fato de que o caráter huma
no é injusto e mau por natureza (Rom 3:10-12).
Somos nós mesmos os culpados por muitas in

justiças sobre a íace da terra. Deus quer que
sinais do seu caráter justo apareçam em ho
mens e também nas relações e estruturas so

ciais. Mas primeiro o homem precisa se tornar

justo em seu interior. o que é possível deixando
Jesus, o Justo, entrar em sua vida. Sua justi-
ça iluminar-nos-á mostrando nossas maldades

que deverão ser confessadas, mediante sincero
arrependimento (Lc 13:3)., Crendo assim a pes
soa passa a ser justa diante de Deus. O justo
não é alguém "santo", mas que apesar de ain
da ser pecador, busca em primeiro lugar a von

tade de Deus e a sua justiça (Mt 10:33). 'O

justo procura se informar da causa dos pobres,
se compadece e empresta (SI 37:21), e por isso
D€us, cujos olhos repousam sobre os justos (I
Pe 3:12), não o deixa 'jamais desamparado e a

mendigar o pão (SI 37:25). Às vezes enfrentará
escassez de justiça e de alímento, mas conti
nuará feliz (Mt 5:6), poís.. "mais vale o pouco
do justo, que a abundância de muitos ímpios"
(SI 37:16). Justiça social só se constrói com ho
mens justos, nascidos de Deus (I Ja 2:29, 3:10).
Patrões e empregados justos (cristãos) procura
rão desempenhar seu papel com justiça; Quan
to aos injustos e que não querem se identificar
COm' os

. padrões de justiça divina, somente as

pressões das leis vindas de autoridades superío
res é que poderão demovê-los forçosamente do
seu comportamento egoísta. "Aquela que faz

injustiça' receberá: em troco a injustiça feita"
.

(Cal. 4:25)
(Elsa Carlos. Madke]

IGREJA BATISTA
Rua Emílio Stein, 120

Seja Bem-Víndo

'CORREIO DO POVO' 72-.0091

Tubos Santa Helena Ltda.

Tubos de PCV [eletrodutos], Tubos de CODCJ:eto.
Tubos de Polietileno (mangueira preta).

Pábríca: Rua Joínvílle, 1016 _ Fone 72-1101

Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99

Pone 72·0066 _ Ja'J'agUá do Sul _ SC
Alb'

Defenda ti seu patrimônio contra sinistros. pre-
veníndo-se. Estamos as suas ordens!

E'x ti n b r ás
,�t -��J I ,

Comércío é recarga de extintores em geral

Rua JoinviÍl� n.? 2:176 - Fone 12-1826

Járaguá do Sul/SC_
II
II

Empresas,
Empresários

PURE DE BANANA
O número de abril da

revista "Guia Rural". da
Editora Abril, mostra as

experiências como o
.

a

proveitamento do excesso
da produção de banana
- cujo preço cai no pí
co da safra -

....poda ser

uma interessante alterna
tiva de lucros. A repor
tagem do purê de bana
na enfoca que as IndÚS
trias Reunidas Jaraguä
S.A. , lucraram 2,5 mi
lhões de dólares no ano

passado, exportando para
nada menos do que ·18
países. A matéria é com

o SL Rodolfo Hufenu
essler.
ITAJARA:
NO VERMELHO

A Companhia Melho
ramentos de Jaraguä do

'

Sul, iniciou a construção
de um novo bloco, para
abrigar 54 apartamentos,
junto ao Hotel Jtajara ,

O diretor Gerd Baumer,
declarou em recente en

contro em Corupá, que o

Itajara demorou 10 a.

nos para sair do verme

lho máS que hoje a ocu
pação é total e recebe
turistas de outras cidades
em vista do preço vanta
joso em relação a Joín
vil� e Blumeneu. por ,e
xemplo.
CENTRO DE
PISCICULTURA

O Grupo Weg, atra·
vés da sua empresa con··

trolada Weg Penha Pes
cados, está implantando
em Corupé. um Centro de .

Piscicultura Experimental.
.
A criação de peixes . em

água doce é uma alter
nativa válida e a produ
ção será totalmente ab
sorvida pela empresa.
"PANORAMA"
.KOHLBACH

&

Com excelente apre
sentação gránca, oito

páginas, textos objetivos
r irculou o número. um

do "Panorama", a mais
nova proposta de comu

nicação empresarial da
Kohlbach. coordenar'o

pelo Departamento do
Marketing, tendo como

editora Jandira D. Feiió

e redator Paulo R. ArE':·
nhardt. É o jornal d"
comunicação externa da

empresa .

-COMPRO
Casa ou terreno na re

gião central de Jaraguâ.
sem íntermedíérios. Pago

.

a vísta. Tratar pelo fone
72-3370, pela manhã ou à
noite.

. .

?ifDl ... aJi'_
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Cabras & Lagarios (Feri:Unande Ptske)

dos, dos que haviam .tombado na te

neblosn hecatombe. Eram vetdadei
lOS - campos da Paz, esses cemíté-

riol�
A oito de maio de _ çada ano, os

ex-combatentes reúnem-se para
'

re

memorar a magna data, recordar os

fatos marcantes vividos durante a

guerra, recordar os amigos que tom-

baram para se�pre... _

Nessa data, os veteranos da

FEB da região reúnem-se aos compa
nheiros militares do 62}? BI; em .Ioin

ville, que programa anualmente u

ma solenidade especial para assinalar
o término da Guerra.

Por oportuno, e' atual, transcre

vemos abaíxo, com a devida vênía de

Gonçalves S.A. Indústria Gráfica, de

São Paulo, editora de uma folhinha

com motivos sobre a FEB, a ssguín-
�e

Qu-arenta e quatro anos são de
corridos desde aquele S de maio que
está indelevelmente gravado na me

mória de milhões de ex-combatentes
da segunda Grande Guerra Mund-Íal�
Algo, ansiosamente esperado aconte
cera: A guerra terminava na Europa.
O sangue _ dos combatentes não seria
maís derramado. Os canhões e a me

tralha não mais quebrariam esse si
lêncio - algo assustador, é certo -

que envolvia cidades e campos, an

tes agitados em meio aos terríveis
combates.

_

O Fuzil, esse amigo do
soldado, já podia ser deixado um tan
to esquecido a um canto, pois dali,
para frente só seria novamente usado
nas belas 'e emocionantes paradas mi
litares.

Algures, em milhares de gran
des áreas, mãos piedosas - davam à
Terra os derradeirgs corpos mutila- "

Mensagel Companheiros
vação da d�mocracia e consolidação
'das instituições, visando à:
- Restauração dos padrões de mora

lidade, ,austeridade .e comportamento
dos políticos e admínistradores:
- Recuperação da estrutura econô-

mica; ,

....:.... Recopilaqão dos verdadeiros an-

seios populares; ,

- Adoção de um procedimento que
vise

-

�xclusivamente o bem público;
- Restabelecimento da grandeza na

cional.
Só assim será possível ter u�

Brasil tevigorado, forte e respeitá-

:UCQminuam, �s ex-combatentes
da FEB. Marinha e Aeronáutica, assim
como a grande maioria dos brasileí
ros. preocupados, senão angustiados,
quanto

-

ao destino da pátria, sobretu
do quanto ao que os espera, diante
dos grandes- problemas que Os afligem
e principalmente, dà grave críse mo

ral que aliada à seríssíma et1:se eco

nómica, vem aluindo o regime demo
crãttco e levando c País a suína.

Desta forma. é preciso reprímír,
a todo custo Q a, qualquer preço, cl

onda de couup�'ão, de tncompotênc:a.
de íncapacídado. de imprudência H de

desmoralização crescentes, que vem

nos aniquilando.
Cabe à. sociedade fiscalizar e

denunciar os seus governantes, que
têm o dever Irrecusável de ser lúci
dos, conscientes, capazes, competen
tes. honestos e inatacáveis.

Impõe-se, assim, a união de to

dos, numa verdadeira cruzada de sal-

QO",
'_. Foi por esses princípios que

nös. os Expedicionários lutamos na

Itália, durante a Segunda Guerra Mun

dial. Hoje, transcorridos tantos anos

muitas vezes nos perguntamos:

TERÁ VALIDO A PENA NOS
SO SACRIPlC10? -

ção.
As provas do concur

so vestíbular obedecerão
o seguinte calendário:
día 18 de julho-Comuni
cação e Expressão; 19

de 'julho _,. Ciências I.,
dia 20 � Estudos Sociais
e dia 21 de julho - ciên
cias II.

'Inscrições ao vestibular 'inverno
guel do Oeste, Para for
malizar a inscrição, o

candidato deve pagar a

taxa, no valor de NCz$
10,50, nas Agências do

Besc das cidades onde
houver osto de ínscrí-

No período de OS a '

12 de maio estarão aber
tas as inscrições ao Con
curso Vestibular Estadu
al Unificado 29 Semestre
- Acafe/S9, em catorze

postos de inscrições das

Fundações Educacionais'
nas seguintes '--';n;:\(lps:

Florianópolis, Tubarão,
Criciúma, jtajaí, Blume
nau, Rio do Sul, Joinvil
le, Lages, Curitibanos,
Mafra, Canoinhas, Joaça
bat Chapecó e São Mi--

Posto de Veldas MarcaUI
Chapéus, bonés, viseiras, �1sas.. J!ht11.S,

bermedas e COI'(las�

Em frente à fábrica, - Amplo estacionamento.
1:-�_ -�. :--.;:::-.:;:!'_..._ __ __

- - -----

Clínica Velerinária
SCHEWITZER-

Dr. Waldemat SCHWElTZER
Clínlca ae pequenos ê grandes animais, círúrgías, 'V'äêihà�êI

raío x, internamentos. br utíque.
Ru. iTo1DvPle� a.t" 1.178 (etIJ frente ao supermercíido·Btélthaupt)

�De 72..3268 - 'UBP' do Sul - Santa ( ;atal'ma
__ilíiiiiiilliiIíIIIi---

.,.
-

DO

Funilaria Jaraguá Ltda,
Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmídt, 279 • Fone 12-0448

Relojoaria AVENIDA
As maís finas sugestões para presentes,

jóias, reíögíos, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria 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 .Ríegel, 162 - Fone 12-0S74
, Jaraguá ,do Sul - SC -

! Chaveiro São, Pedro,
CHAVES EM DOIS MINUTOS

Abertura de portas, cofres e au

tomóveis, conserto de fechaduras,
venda de cadeados, tampas com-

bustível, olho-mágico e ignição.
Atendimento a domicilio, à qualquer hora.

Mal. Deodoro 325 (Fone 72-2467) e na José
E:rnmendoerfer 862.

.
---_----

Clínica Henri Ey
PSIQUIAfRIA CÚNICA - PSICOTERAPIA
TERAPIA OCUPACIONAL E DE FAMILIA.
PRONTO SOCORRO DE DIST(JRBIOS NERVO- .

SOS, com. atendimento de urgência noite e día.

Rua Presidente Epitécio Pessoa 746 (Fone 72-1713)
.

- em frente da Auto Estola Marquardt
Jaraguá do Sul.

UM NOVO CONCEITO ACABA DE NASCER

Ag.ora em Jaraguá do Sul a

KILUXO

,Móveis e De'co�raçõ,es LIda.,
na rua João Píccoli 57, ao lado da Farmácia
Catarinense.

Fique com a melhor: na qualidade, no preço
e na garantia. Valo-rize ainda mais a sua resí-

.

dência,

VENHA NOS CONHECER.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Convenção' Lojista iniciará dia 19
o presidente da Fede

ração dos Diretores Lo
Jistas de Santa �tarina,
Udo ;Wagner, divulgou a

nomínata dos conferen
cistas e os temas da 23a.
Convenção Estadual Lo
jista, marcada para 0S

días 19 e 20 de maio, em

Araranguä. no Sul do Es
tado. A Federação está
convocando todos os lo
jistas do Estado, para que
participem do aconteci
mente. Os conferencís
tas já confirmados são
ös seguintes. Má}:io Ray-

Opinião do Leitor
AMAZONIA
A questão da Amazô

nia está sendo vísta in-
ternacionalmente com

olhos grandes. Todos
os países que usaram

seus territórios para o

crescimento e desenvol
vimento, não estão ne

nhum pouco contente
com o desenvolvimento
e crescimento da Ama
zoma, Temera que o

Brasil use suas próprias
riquezas; para sua I real
independência. Pois sa

bem, ontrossím, que de

pendem da nossa floresta,
pois a fauna e a Ilore é
díversífícada e dá dinhei
ro. Ás peles de animais já
'em extinção fazem su-

cesso na Europa e outros

paízes da América.

Quem são os tnteressa
dos na Amazônia será o

Brasil? (Paulo' Sérgio
Sbardelatti - Jaraguá do

Sul).

P R E C E

Aflita viu a Virgem
aos pés da cruz. Afli
ta me vejo, valei-me
mãe de Jesus, confio
em Deus com todas as

minhas forças" por ís
se peço que ilumine
meus caminhos, conce

dendo-me a graça que
tanto desejo. Fazer o

pedido e observe o que
acontece no

' quarto
die- Mande publicar no
3.Ç dia. (T .G.M.).

Técnicas de Vendas
ale, qus enfocará "Di
místífícação da Propagan
da"; Dr. Marcel Domin
gos Solimeo com '''Pers
pectiva da Economta
Brasileira"; 5:amuel Schu
bert com "Adtrnnistração
em Tempos de Crise; Jo
ão Roberto Cretz com

"Administraçãp' Partící

patíva" ; Dr. César Ro
gério Valente" COm "A
nálise da Conjuntura Na
cional Face .as Eleições,
'presidenciais" e Guilher-
me Afif Domingos COm o

tema "Desenvolvimento
com Responsabilidade".

A Associação Comer
cial e Industríal das Mi
cro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu '(A
MEVI), em convênio com
o Centro de Apoio Ge
rencial/Santa Catarina
(CEAG/Sq, vai realizar';
na segunda quinzena de
maio, o curso de Técni
cas Racionais ôe Vendas,
destinado a gerentes, su

pervisores e vendedores.
O presidente da AME:VI,'
Paulo Floriani, informa
que detalhes poderão ser

tomados através do tele
fone 12-1492.

Só no seu distribuidorlFORO, voeêltem peças'origioais FORD. Fora dele, o risco é seu
No seu Dtstribuidor Ford, você só encontra peças originais Fordr 'MesmOo que você não saiba a di

ferença entre uma e outra, não pague pra ver. Peça original é aquela qua passa pelo Controle Qe Quali
dade da Ford e garante o seu veículo no seu Dist�i buídor Ford, i : Fora dele, o risco é seu.

,

-
,

)�.,.� • ',;-, "
...:

J�raeuá dö Sul/SC.- Av. �al. Deodoro, n.ç 158 - Fones: 7:?-1117, 72-1995 e 72-2614
��--..�..----------------------------
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ESTADO DE SANTA CATARINA .

,PRE�ITURA. MUNICIPAL DE JARAGUÃ DO

SUL
L E IN.'! 1.269/89
Autoriza o Chefe do Executivo Muni

c'pal a- Incorporar Ações da Celesc SA.
O PREFE,1TO MUNICIPAL DE JARA

cuA DO SUL,
.

no uso das atribuições que lhe
são conferidas,

FAZ SABER a todos os habitantes

'deste Município que a Câmara de Vereadores
aprovou e ele sanciona a. seguinte Lei:

Art. l,ç - Fica o Chefe do Executivo

Municipal autorizado a' incorporar a quantidade
de 17.710 ações; Espécie - Ordinária; Forma -

Nomínatívas das Centrais B1étricas de Santa
Catarina S. A. - CELESC S. A, decorrentes' da

capitalização das quotas do Imposto Único sobre

Energia Elétrica - IUEE, recebidos no exercí
cio de 1987; certííícado n.? 0003557.

,
.

Art- 2Q - Esta LEü entrará em . vigor
na data de sua publicação, revogadas as díspo-
sícões em contrário. .

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 1989.
IVO KONELL

Prefeito Municipal
ANTENOR GALVAN

Secretárto de Administra�ão e Finanças
----------------------- -----------------

IIiTERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. Jeão Píccolí, lÜ'4 - fone if2-2117 - Jaraguá do Sul

_ CRBCI 643-J!
1 casa em alvenaria, 140m2, próxima Etsul
1 casa em alvenaría, 350m2, terreno L200m2,
rua Curt Vasel.

1 casa c/250m2, semí-acabàda, 'px. Posto
Marcolla. ;,

.. 1 casa mista c/140m2, Ja:cdim ,S. .Luíz
1 casa cl 270m2, terreno

' 583I'ri2; rUd Júlio
Pedrí-

1 casa cl 140m2, alvenaria, rua Carlos Mayer.

"
.... \- ,

--,-"

José, Alberto Barbosa
DEFESAS clVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL -
,

Rua João Marcatto n.? 13 - 2.Ç andar

sala 204 - teletone: 72-1869

Jaraguá do Sul --- SC

Chalé
IMOBWARIA. E
REPRESENTAÇOFS LTDA.

Rua Reínoldo Rau 61 - Fones 72-1390 e 72-1500

VENDE

OPORTUNIDADE: 'NCz$ 16.000;00. Sorveteria
e fábrica montada funcionando com maquiná
rio completa. clientela e estoque. Terreno com
420m2, Lot. São Judas Tadeu. Casa. Mista na

rua Paraíba n.� 36. Terreno, com 3621ll2. Lot.
Jardim 'FláVio D.. Casa ÀÍvenana. no 'Lot. Me

negotti (Chico de Paulo). Terreno C9m 70.000
m2, final da 25 de : Julho. Casa Mista no Lot.
Jardim Flávio, II. Terreno com 642m2, em Gu�
ramirim. Terreno comercial com 2.1ÓOm2, DR·
280. Casa Alvenaria rua. FranCisco ßuruschka px.

'

Capela. Terreno com 615m2, em , Guaramírím.
Galpão Jndustríal com 2.10Om2 de construção,
terreno 7.500m2, perto Marcolla'. SUPER OFER
TA: terreno com mato e madetra, área 970.000.
m2, por NCz$ 33 mil, em Ribeirão Gustavo.
Apartamento EdU. Jaraguá com financiamento.

�
ENGETEC
U

Imohiliária Enuetee
CRECI-934-;Y - FONE 72-0373

R. Exp. Antonio C. Ferreira. nCJ 68

-VENDE-

Casa mista cl terreno de 2.900m2, rua 25 de Ju
lho (V. Nova). Casa mista (160m2), na rua Piçar
ras. Apto. Cond, Atenas em construção. na Mal.
Deodoro. Apto. Ed. Miner cl

;
dois quartos. Lo

tes: frente para a rua JOSé, Bmmendoerfer c/
450m2. Sitio: em Nereu Ramos, 176.000m2.
Área coml- na R. .Ille. c/3.410m2, c/casas em al

venaria e madeira. Terrenos: de 700m2, px,
Móveis Pradi e de 1.360m2, perto Weg II (rua
Bernardo Dornbusch). Casa comz suites, 2 quar
tos, 2 salas, copa, çozínha, lavanderia, salão de

festa, garagem para 4 carros, píscína- no Jara

guá Esquerdo. Apartamento novo, de 130m2,
próx. Furb, em .'Blélme.nau.

� _- -- _-- - - -----�
-��------�---- -
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Metalúrgicos:' Terminam greves na Weg e �ohlbach
• Peppis de duas sema

nas. foi tncerrada agre"
ve que atingiu alguns
setores da Weg, com a

assinatura de um acordo
entre Luiz Carlos Busana.
presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos e· Dé
cio da Silva, diretor-pre
sidente da Weg. Segundo
as bases divulgadas, os

funcionários da empresa
receberão em abril 20%
de reajuste, sendo destes
os 11,31% reíerentes a

reposição salaríal pre
vista pela medida pro
visória do governo fede
ral e 8,69% de antecipa
ção salarial a ser descon
tada no próximo acordo
coletivo. Em maio os

colaboradores do setor
. receberão maís de 12%
sobre os salários de abril.

.Os dias não' trabalha-

dos, ínclusívs o descanso
semanal remunerado se
rão descontados em qua
tro vezes, a partir de
abril. Os grevistas não
conseguiram a estabili
dade pretendida e os que
cometeram atos de vio
lência sofreram sanções,
segundo a empresa. A
lém disso, a cláusula
quarta do acordo, mesmo

contra a vontade da mai
oria da direção do sindi
cato, diz que o sindicato
vai requerer em juízo o

. arquívamento dos pro-
cessos que move contra
a Weg, para o pagamento
da URP de fevereiro de
89.

. Na Kohlbach. o mo

vimento paredista foi en

cerrado na terça-feira, dia
2, com a celebração do
acordo. Os colaborado
res daquela empresa irão
receber 18% em abril e

maís 14% em maio, so

bre os vencimentos de
abril .

.'

�f�. ...
.•. j ...

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(fJ refeições.

eleitoresJHE alista menores
,
,

para 2.485.153 no dia 22
de março de 89, última
estatística do TRE.

Coluna
Evanuélica

o Tribunal Regional E
leitoral está reforçando a

campanha para cadastrar
jovens Com idade entre
16 e 18 imos, que têm o

direito facultativo ao .a

lístamento eleitoral e ao

voto obtido a partir da
promulgação da Nova
Constituição, Em todo o

J:::stado, as 80 zonas elei
torais dos 206 municípios
fazem o seu cronograma
de inscrições. Embora uma

projeção do IBGE. a-

ponte a existência de
300 mil catarinenses ne

faixa etária de 16 e 17
anos em 89, o diretor da
subsecretaria de contro
le geral .de eleitores do'
TRE, Deodoro

.

Gomes
Mendonça, prevê que
não maís . de 160 mil ti
rem seu título até o dia
6 de agosto, prazo fatal
para a inscrição,

Informe Paroquial i JE' perseveraram na

doutrina dos Apóstolos e

na Comunhão, a partir do'
pão e nas orações". Atos'
2.42. CULTOS: domingo;
no centro, às 9b30, em

português. CURSOS: de
batismo neste sábado,
dia 6, às 15 horas. De
noivos, días 17 e 18 de

junho. Inormações e ins

críções na secretaria da

comunidade, telefone 72-
0892. LEMA DA SEMANA
Cristo diz - Quando
eu for levantado da ter

ra. atrairei todos para
mim mesmo. João 12.32.

EM CORUPÁ
conheça SKINA sor

vetes (em taçasú su

cos, vitaminas, café,
doces e lanches. Rua
Nereu RàIDoS 150 -

ao lado do Bamerindus.

MÉNSAGEM:NOSSA
"Construindo comunida
de - um só corpo em

Cristo". Pela sua morte e

ressurreição Jesus con
quista a glória do céu. E
essa glorificação de Je
sus junto ao Pai, que
celebramos hoje na festa
da Ascensão. Iniciamos
também a Semana de O
ração pela Unidade dos
Cristãos. O tema deste
ano é: "Construindo co

munidade: um só corpo
em Cristo". Vamos rezar

juntos pela unidade da
Igreja de Crísto

'

e pare
que todos nos convença
mos de qun

:

os cristãos,
mesmos de diferentes I

grejas, devem ter um

grande respeito e amor
uns pelos outros- Missas
Sábado às 14h, míssa das
crianças, na Matriz; às
18h em S. Francisco e

N. Sra. do Caravéggío:
19h-Matriz. S. Luiz Gon
zaga, S. Judas Tadeu e
Santa Cruz: ·19h3Ü-N.,.
Sra. Aparecida. No do
mingo às 7,9 e 19h na

Matriz; 8h em S. Judas
Tadeu, 5S. Trindade e N.
Sra. do Rosário; 9h30 em

S. Cristovão e Santa
Cruz e às 16h. em Rio
da Luz.

AW�g
proporcionou

muitos lucros no
anopassadoo Colégio eleitoral de

Santa Catarina .

mudou
pouco depois das últimas
eleições. Os números de
eleitores subiu de
2.485.391, em 13 de se

tembro do 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 forncómento

de produtos de qualidade.
Enfim, o lucro foi de todos .

�. _..-.
--

-

�Ä-'
L._._-

CCE· BONITO· BOM· BARATO
Deu defeito? ... não se preocupe.

.

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

assistência técnica com GAFlANTIA
RUA eEL. PROeÓP(O GOMES DE OLIVEIRA. 280 Centro

JAF,lAGUÁ DO SUL - se

C�fecções Sueli Lida

•
PrOporeí8�iirfao lucros sedas

PROPRIA,FABRICAÇÃO�RTJ(;OS DE

A PREÇOS Dr CUSTO.

Postos de.Vendas na :l\'Iarechal Deodoro, 1.085 e ne

Rua Relnoldo Rau, 530 - Jaraguä . do Sul - SC
•
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ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras "" acidentes de trânsito .

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

II ,Walter Luiz Ri'beirl
ii,

IlexaHidre oeUagi'ustina Barbosa
ADVOGADOS

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

Jaraguá do Sul _ SC.

SÁVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

AoVOGAo,OS
,

- J>Irelfo CiVil - Criminal - Comercial
- Tra.balhista - Esportivo -

Av.' Marechal Deodoro da Fonseca, 91 - Sala
Fone 12-0188 -'- Jaraguä do Sul - SC

-----�- -
- �-

FISIOMfD
r

Fisioterapia e Reabílí tação IHédica Ltda-

'Atendimento especializado em racuperação
de' fraturas, paralisias, reumatismo, problemas de
coluna, doenças neurológicas, asma e bronquite.
CONVENIOS. Unímed. Banco do Brasil, caixa
Econômica, Ipesc, �namps e Acidente de Traba
lho
CORPO CÚNICO: Dra. Rite - F:isioterapêuta,
Dra, Joice - Fisíoterapêuta, Dr. Francisco -

Médíce, Fisiatra,
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen s/nf!, anexo' ao
Hospital São fosé - Fone 72..1871 - Jaraguá do

Sld-SC. ,�íi�ijl

PMlS IIiOstra tela·
í "tório 'do tdmestre

A Divisão de Estatísti
ca da Prefeitura Munici
pal de Jaraguã do, Sul,
divulgou o relatórío de
atividades e custos .de
obras e viação do primei
ro trimestre deste , ano.

As viaturas e máquinas
consumiram 150.105,5 n-i
tros de combustível.
com custo total de NCz$
34.533,06 e em reformas
e reposição de peças e

mão-de-obra foram in-
vestidos NCz$ 105.210,44.
Totalízaram 400.188 os

quilômetros . rodados,
'com 1,826 horas trabalha-
das.
No período acontece"

ram reformas em 21 pon
tes; potílhões e bueiros

(NCz$ 14.651,14), 5:" bo
ces-de-lobo e ligações
novas e reformadas (NCz$
2.305,51), transportadas
8.116 carradas de 'mate
rial e 5.619 unidades de

tubos de concreto e, ain
da transportadas 1.107
carradas de lixo domésti
co e de resíduos materi
ais e vegétais e 215 car

radas 'de água ..
Na área de saneamen

to, o relatório mostra a

Iabrícacão de 5.803 tubos
de . concreto, de diversas'
bitolas, a um custo de
NCz$ 35.919,30 e a colo
cacão de 5,619 unidos, no
valer total de NCz$ ' ..

60.951,28. E'm reformas
de 1.483m2 ,de' pavimen
tação, muros e calçadas,
mais reposição de areia;
paralelepípedos, somadas
à mão-de-obra. investiu
se NCz$ 1.879,10.

-

FURGOES CARGA SECA, ISOT:ERMICOS, FRIGOlUFICOS
.

E CARRETAS DE 1,2 e 3 Et�oS
laraguá !Esquerdo Rua Dr. Enrlco, Ferlnl, !t3 - Fone 72-1077

. Segura"9à.
.

,n'o trânsito�-
'uma q:uestão
delodos

o
1·9·8·9
ANO BRASILEIRO DE

SEGURANÇA
NOTRÂNSITO

MENEGOTTI VEicUlOS

lNFORMAßVO RGTAlUO

O Qualro-Meia
.

CinGo
Dê mais vida ao Rotary:
ECOS DA 29a. CONFERENCIA DISTRITAL

A Conferêncial Distrital realizada días 21
.

a 23
do mês pp. em Rio do Sul, teve pontos altamen
te positivos. Um deles: o Companheirismo! A
lém de uma recepção extraordínäna, as home
nagens a-cada clube visitante no E· C. Concór
dia, com saudações personalizadas, as refeições
no C. C. T; Dias Velho e o churrasco de despe
dida. na Sede Campestre do C.' D. L. animado
pelo Grupo Folclórico Italiano um outro a] tocou
a todos e d cada um. em particular: onde quer que
estivesse o companheiro e a esposa hospedados
hélvia uma lembrança e uma atenção e um

cartão com Os dizeres:" Sempre que encontra
mos um amigo, encontramos um pouco mais de
nés mesmos", Valeu, Companheiros de Rio do
Sul !.
O QUE PODEREMOS FAZER?

Sem fazer muito esforço poderemos: .

- ajudar a encontrar os melhores candidatos

para as bolsas de Fundação;
- proporcíonar .hcspitalldads aos bolsistas

ela Fundação, ajudando-os a conhecer a nossa
comunidade e nossa vida social e comercial;

> 7 servir numa Comissão da Fundação ou

ajudar.a promover '6. Fundação;
fazer .uma' contribuição,. grande ou pe-

. quéna. .todos as anos. As contribuições são
creditadas �() c;,lube:,e refletidas na posição do

. clube na Fundação, Porém, maís importante
ainda, as contríbuições mantêm os programas da
Pundação em andamento -

e crescimento.
(Comissão de Relações !Públicas do Distrito
465. ano 1988 I 8Q)

.

72-3764

EMMElIlIRfER rElclfl'
Jaraguá do Sill
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Jóias, semi-jôl� e relõgfos com o carinho da

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391" Fone 12·1261, em Jara�uá

Present�s para as mã�,s, para. �ternJzar s�u ampr
i com a

Lanznaster

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

As melhores pedras naturais para sua casa.

Pedr. plpisos, p'lsc1nas, paredes e

revestimento em geral.
Rua Ottokar Doerffel. 1.951 - Trevo BR-IOl

,

FQD.e 22-8956 - Joinville.

SUBA NA HONDA

CONCESSIONÁRIA HONDA DA REGIÃO. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSISrnNCIA TECNICA

E BOUTIQ'UE HONDA·WAY.

ENTRE NESTA H O N D' A DA MENEGOT11
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUAMAQUINAt
Rua AdéIia Fischer, 239 (Redovia BR-280)
Fone 12·2999

_ Jaraguá do Sul _ SC.

CORREIO DO POVO
Fundação: 10 de Maio de 1919

CGC 84.436.591/0001-34
Díreter: Eugênio' Victor' Schmöckel

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

'

Admínístração e Publicidade; Rua
CeI. Procõpío Gomes de Oliveira n.? 290
Caíxa Postal 19 -. Telefone (0473) 72-0091 -

89.250 - Jaraguá do Sul Santa Catarina.
Impresso nas oficinas da Orgamzação Contábil

HA Comercial" S/C Ltda.

Número avulso ;....... NCz$ 0,30
Número atrasado'.,.............. NCz$ 0,40
Assinatura semestral (local) NCz$ 5,00
Assinatura anual (local) NCz$ 10,00
Assinatura anual outras cidades . NCz$ 12,00

.

Representantes credenciados: Bruvê Veíc. Co-
municação (Fpolis), Tábula Veíc· Comunicação
(S. Paulo), Propal Prop. Representações (P. A

legre) .

ASSOCIADO A ADJORI/SC E ABRAJORI

Os artigos assinados não refletem a opinião
do semanário. As cartas devem. ser legíveís
com assinatura. nome, endereço. telefona E' D9
da CM. de Identidade. A publicação d.epende
do critério da redação, que se reserva o direito
de resumi-las e a ••téria Dão publicada não se

rá de.lvt'i..

liA �tór1a de nossa leste iiI() pode flor s6 Da sau.da.de".
O PàsJado 8'6 é Importante se o seu tempo foi bem eDlpregado.

CONFIRA A IIISTÓRJA.u Barão de ltapocu

. HÁ 10 ANOS
Em 1919, aníversariava no dia

6 de maio o gerente do "prímeíro jor
nal impresso no distrito de Jaraguá,
município de Joinvílle, sr. Arthur
Müller, que deveria. sair do prelo no

dia lOde maio.
-- O dr. Gil Costa' falava sobre

o Contestado solucionado por acordo
da grave questão que mantinha . em

constantes divergências 'os gover
nos dos estados do Paraná e de
Santa Catarina, da qual fez parte
com serviços muito úteis prestados
à causa não SÓ daqueles estados, como
também de todo o país pelq governo
passado. Tratava-se de uma zona

extensíssima sem policiamento, en-
I tregu� a um banditismo desenfreado,
explorado por cabecilhas que, em

proveito próprio ou de seu grupo,
provocavam freqüentemente incur
sões nas vilas e· nas cidades, pondo
em sobressalto as populações labo
riosas e estabelecendo, um regime de
terror e111 toda a região de maneira
a torna-la, inapta ao progresso e il

.

prosperidade dg .«me eram uma ga
rantia as suas 'E!normes riquezas 112.

turaís
... HA 40 ANOS

- Em 1949, Leopoldo Karsten ti
nha o Posto Karsten, na Mal. Deodoro,
158, no local onde hoje se �rgu�m as

instalações da revendedora Ford de
Moretti & Cia. Ltda.
_:. Cartas Leopoldo Mey compra

ra um ônibus novinho em folha e

íundara a 'I'ransportadora Jaraguaen
se, com viagens de ônibus diários
entre Blumenau e Jaragué, saindo
daqui às 6:25 hs- e retornava às- 15:45
horas. Aos domingos, de vez em quan
do levava excursíonlstas para as

praias próximas:
- Alfons Buhr oferecia carroça

de molas para venda (fácil modificá
vel para trõle-ôníbus) completamen
te reformada, extra-forte, pratica para
carretos rápidos, carga útil 1500kg.,
grande, para 2 cavalos (aparelhada
também pl 1 cavalo). Preço Cr$ ....

3500,00 - Rua. Presidente Bpitécío
Pessoa, 71.
- O Baependí elegia a nova dire

toria: Preso Honra - Artur Müller;
Preso Alfredo Krause; Vice Ernesto
Czerníewícz: 19 Secr. J03.0 Batista

Klüppel: 29 Secr. Ingo Brasburg: 19
Tes. Arnoldo Schultz: 29 Tes. João Pe
reira Lima; Conselho: Walter Dou
brawa. Reínoldo Stein, Sergio Thom
sen, Artur Breithaupt, F.Frederico Mo-
eller e orador dr. Luiz de Souza-

.

... HÁ' 30 ANOS
� Em 1959, uma ata publicada tar

diamente tratava da instalação do

legislative municipal, em 31.01.49,
reunindo os vereadores João Lúcio
da Costa, Augusto Sylvio Prodoehl,
Francisco Modrock. Fidelis Wolf, Jo
sé Pasqualiní, Mário Nícolíni. Murillo
ß. de Azevedo, João José Bertolí. E-

,

rich Batista, Dorval Marcatto e Rai'
mundo Emmendoerfer. Participava da
reLini,ão o prefe,ito municipal, Erico
'Bbsfeld, Juiz de Paz, José Izidoro

Copí. Del. de Polícia, Altino Pereira,
Coletor, Federal E! o Capitão Manoel
Lopes. Em 'mesa especial tomavam
lugar oS novos :vereadores eleitos
nas eleições de outubr.o/48, a saber:
Victor Bauer, Albrecht Gumz. Fran-
cisco Pavanello, Henrique Boeder,
João Cardoso, João Verbinnen, Valerí
ano Zanghelíní e Victórío Lazzaris.
- O "Correio do Povo" comemo

rava 40 anos de idade e Augusto
Sylvío Prodoehl fazia o edítoral, res
saltando as personalidades de Artur
Müller ,e Os diretores da Gráfica A
venida, - Leopoldo Reiner e Gui
lherme Neítzel, Concluía o editorial:
"Não quis a Providência compartilhas
se Artur Müller conosco esta data em

que repetimos com todo fervor d'al
ma: Para a frente, com Deus,
por Jaraguã do Sul i"
.'. HA '20 ANOS

- Ern 1969, Pe. Elemar Scheidt,
vigário da paróquia S. Sebastião for
mava-Se em direito pela Faculdade de
Direito de Taubaté � o fato provoca
va muita alegria na comunidade.
- Margot Raduenz era éleita Miss

Jaraguá n.? 2, nç concurso promovi
do pelos Diários Associados. realíza-.
do no Baependí, Com a presença de
jornalistas de todo o Estado' e ' da
TeleviSão - Canal 6, do Paraná.
-, As Irmãs da Divina Providência

comemoravam os 50 anos da chegada �
à .Jaraguä do Sul e promov.íam con

centração em frente da Prefeitura, des-:
Iíle e inauguração do prédio do Jar
dim de Infância, seguido de -Iesta no

pátio do Colégio da Divina Pl':'ovidên-
,

rcia.
'

,

- O Cluba de Tiro, Caça €, Pesca
"Marechal Ronden" , presidida por
Gerhardt Arthur Marquardt, pn 1PU
nha a dístríbuíção de seus viveiros, 6'
mil peixes da espécie tilãpía, alevinl1s
que eram entregues em rios e lagoas '

•do município: Garíbaldi, 400, Rio da':"
Luz, 874; Rio Cerro II, 1.1'14; Rio
Manso, 101; Barra do Rio Cerro, 1.230
e Rio Itapocu, na cidade, 655. Lagoas
particulares _::_, 5 proprietários, com
850 alevinos .

. '. HA 10 ANOS
-- Em 1979, o Centro Cívico Cél.

Emílio C. Jourdan, do Colégio S, Luiz,
realizava a, 2a. Expoarte, participando
dessa exposição de arte convidados
especiais de Florianópolis, Blumenau
e Joínvilla,
- Com uma edição festiva, o

"Correio do Povo", em 12.05.79, ed.
I 3037, comemorava os 60 anos de
existência, editorial de Eugêilio Vic
tor Schmöckel, lembrandr, que "o
jornalista tem obrigações éticas com
a sociedade e deve' compactuar com
as ang�ß,��s e inquietações de todos
os setorss li�a .comunídade: precisa,
acima de' �ltldo, ter plena consciência
de que vai trabalhar para transíor
mar a sociedade, modificando as rea
lidades dístorcidas ou injustas pra
ticadas". Neste ano se compl.�tava o
4.5<:' de emancipação política, fruto
da atuação do jornal, desde a sua
fundação. ,

,

'('
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A Comissão Executiva, por seu Presidente,
na forma do disposto no artigo 34 da Lei n9
5682, de 2_1 de Julho de 1911, convoca .oS senho
res Membros do Diretóri.o Municipal do Parttido

para reunião a fealízar-se no dia 09 de Maio
de 1989, às 20:00 horas. à Rua' Avenida Getúlio
Vargas. Restaurante Gruta Verde, nesta cidade
para deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA

a) eleição de substitutos para preenchi
mente das vagas existentes na Comís
são Executiva;

b) outros assuntos de, interesse _
do Par-

tído.

CORUPÁ, em 26 de Abril de 1'989.
ALFREOO ANGELO MORETTI
PRESIDENTE EM EX,RCICIO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL � P F L .1

Coniíssão Executiva Municipal .de CORupA, SC ,I..

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

BEIRA - RIO
-

CLUBE
.

DE CAMPo

ASSEMBLtIA GERAL ORDINARIA

Pelo presente', edital ficam convocados to

dos os sócios do Beira Rio Clube de Campo, a

'fim de s� reunirem em Assembléia Geral Ordi
nária, ein sua sede social, sita a RUa Walter
Breithaupt n? 85, nesta cidade e reaüzar-se na

data de 08 de maio de 1989, as 19 horas em 1 \l

convocação ou às 19h30 horas em, 2\1 convocação
com qualquer número .de sócios presentes, pare

. deliberarem sobre a seguinte ORDEM 00 DIA:

1-) Prestação e Aprovação de. Contas da Di

retoria .reíerente ao exercíci.o de 1988;
,2-) -Outros assuntos de ínteresse do clube.

'R.obert.o M. V. Madrid
, Presidente

LANÇAMENTOS DA SEMANA

As Nova,s Aventuras do Fusca (Comédia)
.

Uma Troca Muito Louca, fAventura)
O Pato Donald no Oeste (Desenho)
A Bela Adormecida (Desenho) ,

Tocaia (Policial)
Três Homens e Um Bebê (Comédia)
Malicia Atômica (Ficção)
Vidas em Conflito (Policial)
Time Walker (Ficção)
A Bela. e a. Fera. (Infantil)

.

Salsá·Ritmo Quente (Musical)
Desejo de Matar 4 (Policial) .

A Volta do Guerreiro Americano (Av.)
E mais 1.300 víde.o-filmes selados para v.o�·
cê assistir.

OP1:"U'S VIDEO -' Videomania sem 'Pirataria.
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o lDilo
" .

Tiradentes ß'"

II

li
I'

!I

Jefferson Davis de P�ula
feriado de Tiradentes Só :veio,' mes
mo. pelo decreto n.9 IS5-B, de 14 de
janeiro de 1890, para nem sempre ser

Uma pessoa-escreve Osvaldo ori- cumprido.
..

co - pode tornar-se,' realmente, um O que há, presentemente. com
mito, desde que objeto de hístôrías aparência de notífícação na vida de
síngulares inventadas como explana- Silva Xavier, como na de outros vultos
C;ã'() díssímulada da verdade, com fo- da História do, Brasil é

.

obra, não do
ras de alegoria. segundo as concep- povo - o verdadeiro fazedor de mí
ções da Iílosotía platônica. Nesse ca- tos - mas pura arte Ou artimanha de
so. o mito é obra de) tempo: a pessoa escritores desatentos, ou empenhados
ou -ceísa q/ o caracteriza, se torna fie- em dar rédeas à imaginação, à ínven
tícia ,OU imaginária tarefa histórica das tiva líterâria. Mas aí, sabemos todos,
maís difíceis' consiste na verifiCação não nos deparam o mito, antes. sim-
da sua existência. (1) ples contrafação da História.

Não obstante, a cada passo de- O fato, portanto, de Um ou outro
paramos mitos criados pela fértil íma- escritor, de boa ou má fé, como tem
gínação de nossos escritores. Tira- acontecido, contar estórias a respeito
dentes, bem se vê, não poderia faltar de Tiradentes, de forma alguma o,
à galeria. Acontece qUe fracassado o transformaram em míto, Se mito existe,
levante de 1789,. presos e condenados este é

-

o. mito Tíradentesl
os seus édealízadores, a, rnconüdêncta "A concepção histórica do hero
Mineira caiu, pelo menos em termos ísmo.; segundo Af.onso Artnos de Me
de povo, praticamente, no esqueci- . lo Franco, é a elevação do homem a
mento. tudo. aliás, como convínha . símbolo, OU a expressão viva dos :va
aos herdeiros do despótico regime co-

lares.
S.oClaIS e ,moraiS .domínantes na

IIl.onial.
.

'
"

sua época, e nada tem a ver com a'
: Decorridos, p'.orém, 84 enos da- mítífícação ou deificação". (2)

quele evento. QU seja em 1873, um se- Poucü importa '1-- escreve com
cretärío da monarquia, Joaquim Nor-' propriedade Paulo Mendonça "Pouco
berto de Souza Silva, escreveu a importa o nível da visao política do
sua

.

História da Conjuração Mineira, mártir, nas circunstâncias imediatas
o "primeiro livro inteiramente dedí- de sua luta. Tíradentes certamente na.o
cado ao estudo da Inconfidência". A figuraVa entre os teóricos da, conju
despeito de apoiado em boa e farta ra'çáo de 1189. Talvez pouco Importe
documentação. o seu principal propô- até a conscíêncía que o mártir tenha
sito. no entanto, íoí o de minimizar, do .sígnífícado e iilCcincze do seu sacri
ironizando por vezes,' a participação fieiü. O exemplo' fica,"logo transfor
salIente de Silva Xavier n.o m.oviment.o. madq em .símbol.o, ,e é sobre :tais sím
Já se' vislumbrava, aí. p.or .outras bülos - uma cruzr uma forca, um pe
palavras e f.orça de atávicos precpncei- l.otãü de fusilamenio - que se cons
tas (ainda h.oje nã() desmerecidos traem as pátrias e -as religiõ�s. "Os
pel.os seus seguid.ores), ".o pé-rapado símbolüs __.:. escreve .o historiad.or in
entre plut.ocratas". glês Kemneth Clark ,.....- alimentam mais

Daí p�ra çá, vieram
.
.outros vali- a lmaginação. d.os honlens do ,que OS

oS.os escrito, muit.os· d.os quais ainda fat.os. " (3)
influendad.os p.or Joaquim N.orbert.o,
oráculo da maioria dos negadores do (1) ORICO, Osvaldo.. Rui, o Mito
aHeres J.oaquim José da SilVa Xa- e o mico. Rio de JaneirO" Distribuido·
vier. Dado, p.orém, aos escassos mei.os ra Record, 1965, p. 34.
de cümunicação,. parte desse trabalh.o (2) FRANCO.

-

Afonso :Arinos de
,permaneceu, infelizmente, por long.o. Melo. In: Juarez'Távora --:- Uma vida
temp.o, desc.onhecid.o do grande pú - e mWtas Lutas-Memórias. .2 - A Ca-
blic.o. Tempo h.ouve, até, que nem se 'minhada no altiplano. Rio de Janeiro,
sabia, ao cert.o, se devia .ou. �o lem-, Livr�ria José Olympio Eduto.ra, 1974
brar o sacrifício do mártir. 21 de 'a- (Prefácio, p. XITI).

. .

bril foi, alternadamente, feriado, < .ou (3) MENDONÇA, Paulo (Redator
nã.o, segundo a ,ótica d.os eventuais Chefe de História), in: Tiradentes, de
don.os d.o püder, jejunoB, salv.o - ex- " Mury Lydia, São Pa.ulo, Editora Três,
ceçôes, em História do Brasil. O 1973 -(Apl'lesentação), p. 9'.

(A propósito 4.0· livro. "Tiradentes" o.
Mito e a Nação.",ii

II

li

Para :IÓS, seguro .Ião
.

é só garantia de riscos

,: Seglu,ra é'
)

Pres';tção__
, 'de Serviços.

"i,�:;�� ,Consulte: lOS

S ,e 'I u ·f o s -: ,I. c

Rua Barão dO RiG .ranc.o/168 Fone 12-1188 - Jar�uá� �6 SuJ.'.·

'<

. '
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'Sua'ramirim abre ,neste dominlo o .'Municipal Warzeano de Fulebol
o 1,9 Campeonato Mu- go. Pela Chave A, no mental e 16h....... Barro 14h deste dia 7, )10 Cen-

.

1,6h ....... Glória x Palmei-
nícípal de Futebol Var- Estádio Municipal, jogam Branco 'x Cruzeiro; ama- tro ESPOItivO Erich Rode, rínhas, e às 18,h - Linha
zeano. promovído pela às 14h deste sábado to- nhã, dia 7, às 8h15 estarão frente-à-frente A-. 'Telegráb<::a x. Palestra. i
Secretaria de Cultura e .mercial x 'Caixa D'Água CAG x Engenho e às se Branca x Batuca; às, tália. ' '

Esporte da Prefeitura de e às 16h - Poderoso x 10ht5 - Corticeira x Bei
Guaramirlm, após a rea- Beira Rio FC; no domin- ra Rio EC.

lízação do torneio início, go, às 8ht5 - Amizade EM SCHROEDER
no dia 23, em que o Co- Júnior x Juventude ,� às
mercial e o Barro' Bran- 10h15 - Veteranosx Po
co dividiram o título, te- lísolda , Pela Chave B,
rá a sua rodada inaugu- Estádio do Amizade, às
ral neste sábado e domín- 14h - Amizade x Nutri-

.la, Divisão inicia'· se no domingo
/

A Liga Jeraguaense de
Futebol tnícia no domin-.
gQ, 7 de maio, ao Cam

peonato Amador da la.
Divisão Farmácia .Homeo
pátíca Jaraguá, em

.

dis

puta do Troféu Antonio
Manoel Corrêa, . ex-diri
_gen,te do Botafogo. Com

partidas programadas pa
ra às 14h30 (juniores) e

15h30 [tituleres), a pri
meira rodada envolverá
Grêmio Caribaldí x Mal
Vice, Alvorada x Cruz

de Malta e América
Botaíogo-

A entidade, presidida
por Ralf Mahnké. reali
zou na terça-feira, día 2,
arbitral às 18h30 para
detalhar o campeonato
infantil, para garotos en

tre 13 e 15 anos e às .20
horas, sobre o campeona
to sênior, ambos abertos

para equipes filiados OU

não à Liga. Vão iniciar
no dia 20 de maio ,

Bolão: Vieirense em 4� no Estadual
A Sociedade 'Vieiren

Se (Clube de Bolão 81),
foi a quarta colocada .no

Campeonato Estadual de
Bolão', bola 16cm, dispu
tado na cidade de Brus

que; ,Durante três dias de

competições, os resulta
dos da equipe jaragua
ense, campeã do ano pas
sado, -foram: dia 29-4 -,

Vieirense 1.484 xl. 358
Floresta (Agrolândia),
1 .455 x 1. 455 Clube In
daíal e 1. 429 x 1. 456 Pin

guins; día 30·4, pelas se

mifinais, 1.413 x 1.449

Brusque, 1. 42:)' x 1. 405

pinguins e 1.408 xl. 405

Caça e Tiro (Blumenau) ;

día 15' de maio, pela fa

se final, Virense 1.384 x
1 .458 Associação Caça
dorense. 1 .476 xl. 462

Brusque e Víeírense 1.426
x 1.437 Caça e Tiro (La-
pes) .

.

"

Foi campeão estadual
c:e 89 O Brusque FC, vi-

ce a Associação Caçado
rense, 3.9 Caça e T:iro 1.Q
de Julho (Lages) e 4.9 lu

gar para a Sociedade Vi
eírense, de Jaraguá do
Sul. O bolonista Antônio
Berns, da equipe [aragua
ense, obteve a melhor
média do campeonato,
com 256,1 e o ponto re

cord ficou
.

com Wilson
Lenzí (279), do Guiara
cés. de Timbó . O Clube
de Bolão 81, que repre
sentou a Vieirense no Es
tadual, participa nos pró
ximos finais-de-semana
t20 e 21, 27 e 28) em

Joinville. de Torneios
promovidos pela Tigre e

Tupy.

E nos dias 3 e 4 de

junho, promove em Ja

raguá do Sul, o 1.9 Tor
neio de Duplas Masculi
no, cujos convites às e

quipes já estão circulan
do.

x

Apenas uma partida
movimentou a quarta ro

dada da "Taça Jubileu de
Prata Cidade de Sehroe
der" , no dia 30. O Flu-

I
mínenso venceu o Alian
ça por 1 a O nos titula
res, mas perdeu por igual
placar nos aspirantes. A
equipe lidera o certame
com 6 pontos, um a maís

que o Comercial, que, no

entanto, tem maís uma

partida a realizar. Neste
dia 7, irão joga]' Grêmio
Tomaselli x Olímpico,
transtertda do dia 30.
EM MASSARANDUBA
Três partidas movi

mentarão a sexta rodada
do Campeonato de Fute
bol de Campo da CME
de MassaranduQa. Às

DEMANDA
CRESCEU

TURlSTlCA
50%

De acordo com o le
vantamento da Santut
Santa Catarina Turismo
S.A., um total de .....

J .427.484 pessoas passa
ram por Santa Catarina
de dezembro de 88 a mar

ço de 89, gerando uma

receita de pouco mais de
NCz$ 559 milhões. Flo

rianópolis foi a que maís
recebeu visitantes. A

demanda turística da úl
tima ,temporada repre
senta Um crescimento de
49,65% em relação à an

terior, revelou o diretor
presidente da Santur. Os
mar Nunes Filho, pata
quem isso representa um

crescimento gradativo,
especialmente no contin
gente de turistas de ori

gem estrangeira. Dos
'1 .427. 484 qua passaram
por Santa Catarina, ....

1.227.208 eram brasilei
ros e 200.276 de outros

países, destes, noventa

por cento argentinos.

Constituída a eco dos Jogos, Regionais Leste / Norte
Já está constituída a

Comissão Central Orga
nizadora dos Jogos Re

g:onais Leste/Norte, mar

�ados para Jaraguá do

Sul, de 28 de junho a 02

('e julho. A presidência
é do Assessor de cultura,
Esporte e Turismõl, Bali

duino Raulino, o vice

presidente é Raul Rodri
""ues, diretor da Divis,30

Municipal de Esportes,
tesouraria Antonio Car

los
.

da Costa, secretaria
Jean Carla Leut�recht,

Luiz Roberto Pereira e

Antonio C. da Costa; re

lações públicas - Ario
valdo Xavier dos Santos,

Geraldo José, Jorge Roas
'e Flávio José Brugna-
go. ,

Comissões: de recepção
- Lady M. Rosa e Leila
Tambosetti; de alojamen
to - Adriano Schwir
kowski e José Carlos Fer

ra; de alimentação
Valdir Giese, Raul Ro

drigues e Antonio C. da

Costa; de transporte

Ademir Roesler, Adriano
Schueírkowskí e Albano
Domingos; de segurança
- Tenente Rogério Kum
lehn e a Polícia Mi
litar; de cerimonial ._

Maristela Menel e José
L. Pereira e a comissão
médica - /Dr. iAmaro

Ximenes Júnior, Dr. Jor

ge Inchauste e Pronto So
corro do Hospital São
}0sé . A sede da eco
sel junto a ACET/OME,
na A,v['nida Getúlio Var

gas.

[ T®PICOSJ
.A Liga Jaraguaense de Futebol de Salão reali'

zou dia 4, quinta-feira, reunião com os clubes fília-
. dos, para tratar sobre os campeonatos adultos, juve
nil e infantil da temporada. Enquanto isso, a seleção
local, patrocinada pela Rei dos Botões, tem novos .

a

mistosos programados 13/5-contra a Embraco, "die
19/5-S\,1l Fabril, 22 ou 28f5-BescfFpolis e dia 2/6�Ne
rede. de Rio do Sul.

.Até o dia 13 de maío, estão abertas na Divisão
Municipal de Esportes, as inscrições ao Po Csmpeo-:
nato Municipal de Futebol Varzeano, exclusivo pa
ra atletas e clubes de Jaraguá do Sul, não filiados à

Liga ou a Federação. O Varzeano foi vencido três ve
zes pelo Santa Luzia, duas pelo Vila Lenzt e ano pas-
sado pelo Santo Antônio

,

. O Sesi, através do seu serviço de esportes, está
realizando as eliminatórias, do futebol suíço (c/ 30
equipes) e do futebol de salão ·(cf 29), de onde oito
se classificarão para a fase final da 8a. Olimpíada
Nos dias 27 e 28 próximos, acontece o torneio de fu
tebol de campo e de 9 a 11 de junho, os Jogos Sesía
nos de Salão.

.Com organização da. Liga Norte Catarínenss de
CIclismo e supervisão da Federação, foi realizada
em Joínvílle, de 29 de abril a 1� de maio, a 50.. vol
ta Cíchstíca da' Integração. O ciclista catarmense
melhor colocado foi .o [araguaense Silvio E'wald, que
pertence a equípe lEE; Della, da Càpítal, com o

quinto lugar,
'

. Está em fase de conclusão o projeto do novo

estádio do Grêmio Esportivo Cruz de Malta, _ de Rio
da Luz, que promete ser um dos mais completos da
cidade. A nível de futebol, o -departemento competen
te desenvolve' esforços para contratar: um centroavan
te.: No domingo, a equipe títular enfrentou o Palmei
rinhas, de Massaranduba e Os aspírantes: o União, da
Ilha, . da Ilha da Figueira.

.

.Olavo Reah e Ademir Roesler, no arremesso, de
martelo e nos 400 metros com barreiras, partícíparam
no Iínal-de-semana passada, em Curitiba, representan
do Jaraguá do Sul e ã DME/Kohlbach, no Troféu
João Carlos de Olíveíra de atletismo.

ESTADO DE SANTA CATARINA.
PREFEITURA MUNIClIlAL DE JARAGUÃ DO.
SUL·

L E I N.9 1.270/89
Autoriza o Chefe do Poder Executivo

Municipal a afirmar Convênio com- a ASSOCI
AÇÃO DE CREDITO E ASSISTÊNCIA RURAL
DE' SANTA CATARINA - ACARESC.

O PREFEITO. MUNICIPAL DE JARA
GUÁ DO SLiL, no 'Uso das atribuições que lhe
são conferidas,

_

FAZ SABER a todos os habitantes
deste Município que a Câmara de Vereadores
aprovou é ele sanciona a seguinte Lei: '

. .

Art. 19 - Fica o Chefe do Poder É,·
xecutívo Municipal autorizado a firmar' Con
vemo com a Associação de Crédito' e Assis- .

têncía Rural de Santa Catarina - ACARESC,
objetivando o desenvolvimento de um Programa
de Exten&10 Rural no Município de Jar.aguá do
S�.

-

Art· 29 -- Esta Lei entrará. em vigor
na data de sua publiciiQão, revogadas as dispo
sições em contrárjd/I'" "

Jaraguá d0 Sul, 24 de abril de 1989.
IVO KONEtL

Prefeito Municipal
ANfENOR GALVAN

Secretário de AdministraçãO' e
. Finanças

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Is, Inotações' de' Flávio José, Municípios p_edem melhorias
1

e construção de rodovias
Qurante a assembléia

,

,

- A ,��colha oe Ulys�es, Guímarães ,com?' can- -'''oa AssõCiaç��-., 'dos Muní-:
dld�to a preslde�te ela República, r�p<ercutlU bem no cípios do' Vale do' Jtapo
PM'DB de Jaragua do Sul. O presidente IVG .Konell cu, realizada 'em Barra
acha que seria melhor se fosse Orestes Ouércía, po- Velha, 'onde o rnovímsn
têm, acredita na yj,tória do "velho" HOS primeiro � to econômico e, ô ICMS

�egundo turnos d� eleições. O dep. Luiz Henrique foram .os assuntos' que
e um dos grandes articuladores da candidatura e se mereceram maiores, dis-

, iV:enç�r ficará "numa boa",
.-

cussões, foram aprovadas
,_ Uma avalanche de 'reclamações tem chega- moções, solicitando o re

�� à redação: contra a entrega irregular do jornal. capeamento da Rodovia

O agente local da ECT alega falta de pessoal' (car-
Guilherme Jensen (SC

teíros] e nada maís pode fazer. E como é 'que ficam 413-474), trecho Guarami

os assinantes e os ;usuários? Caramba" a estatal é ze-
rim - Massaranduba - 'Blu

losa na cobrança das tarifas e, deveria colocar pes-
menau. que além de de

soaI necessário, afinal, aqui está uma das maíores
ficíentemente sinalizado

toutes de arrecadação.
está com a pista rodante
em péssimas condições.
A rodovia liga os

'

maio
res pólos industriaís do
Estado, formados por Blu-

- A ECT, monopólio estatal, precisa tambétn
dar algo em troca do que daqui leva. A ampliação
da agência está uma novelá, assim, como a falta de

pessoal; Claro que não' se pode' imputar culpa nos

funcionãrios locais, que cumprem ordens, o que pre
cisa é de uma mexida lá em cima. Chega de embro

mação. Ou melhora ou deixe que outra empresa exe
cutg o trabalho, Assim fica dificií ,

'

- O deputado Paulo Bauer tem se revelado um

dos principais -coordenadores da campanha de Espero'
,ridlão Amin, que busca Os votos dos convencionais
do PDS para ii escolha do nome do partido à presi
dência, dia 14. Em Brasílía, estão' sendo distribuidos
cartazes gigantes com o slogan: ';Amin - uma nOva

cabeça para o Brasil", que foram impressos em Ja

raguá, patrocínados pelo dep-. 'Bauer.
-'O PSDB de Jaraguá do Sul colocou Reginal

do Sehiochet como membro efetivo do Diretório Es
tadual � Hélío Rengel. no Conselho Fiscal, embora
houvesse convite para assumir a secretaria ou tesou
raria, "face a organização, uma das melhores do Es
tado", segundo o presidente Ildefonso Barth. Vilson
Souza foi confirmado na presídêncía e Francisco Küs
ter, 'como 1.9 vice.

- Menel agride Peca. Peca agride Menel, Pa
rece brlnoadeíra de gurí de escola, Mas não. Dois

marmanjos, vereadores" tiram suas diferenças pes
soais após as sessões da Câmara, causando vexame
e [ogando no ralo a pouca

'

,�redlbil1dade dos poliU
coso Sexta-íeíra

'

(28), foi a vez de Peca agredir -Me...

nel, após um'acalorado bate-boca no plenário. Tec
nicamente estão empatados: 1 a 1.

- A cena vexatória, chega a räía do ridículo.

Calejados de legislaturas anteriores, protagonízam
fatos .Iamentâveís como este. E depois dizem que a

imprensa não divulga a Câmara ou que somente "pe
ga no pé" dos vereadores. Pois sim ... com exemplo

,

como este? Jaraguá do Sul não merece tanto. O par
lamento não é ringue ou rinha para desforras. Assim
não se faz democracia.

- O dep. Luiz Henrique, apresentou quarta-
'feira projeto-de-lei diSciplinando os fe,riados. Pela

proposição, todos os feriados municipais, estaduais
e os nacionais de 21 de abril, 12 de outubro e 15 de

novembro deverão ser obrigatoriamente antecipados
para segund'8l"feira. Se ocorrerem mais de Um feriado

na semana, o segundo será comemorado na 2a. feira

subs�quente •

- Em sua argumentação, Luiz Henrique res

salta a necessidade de se determinar por lei, a rea

lização 'de feriados, de forma a garantir a programa
ção' prévia das, atividades do comércio, indústria, e

escolas, uma vez qUe a lei que estab�l�ce a anteci

pação dos feriados quando recaem no meio da se

mana não estabelece compulsoriedade na sua anteci
pação.

,

CAPásASS.
Energia com gosto de café.

� �

Grup� Nascente
, o Grupo Folclóri,�o

Nascente de Tradições
Germânicas de Jaraguá
do Sul, tem apresentações
programadas para Join
ville, no dia 20 de maio,
ria la. Festa Nacional do
Tiro (Fenatiro) e dia 21,
na Sociedade Alvorada.
,O Grupo está agradecen
do a Malwes Malhas, pe
la doação de quinze fi
tas cassetes e pela ces·

são gratuita de Um apa

relho de som, para que
os ensaios possam ser re

alizados.

Comerciários
, obtêm' aumento'

Os comerciários de �a-;
raguá do Sul terão em a

bril sete por cento de an

tecipação salarial e o sa

lário normativo passa pl
NCz$ 110,00 para os mai
ores e NCz$ 85,00 para
os menores. Acordo nes

te sentido foi assinado
no final da semana , pas
sada entre os presidentes
dös sindicatos patronal
e 'profissional, BruHO

Breithaupt e Irineu Jun
kes, respectivamente.' O

pedido era de uma ante
cipação de 10 por cento, ,

mas os sete concedidos
foram considerados sa
tisfatórios.

A solicitação paFa se

alteFar o l;lOrário de fun:
cio1ilamento das lojas foi

rechaçada pellos lojistas.
No próprio CDL. a pro
posta recebeu negativa,
posto que a meia, hora

após as 18,horas é con

siderada importante do
ponto de vista das ven

das. Os empregados' do
,comércio alega'm Iqüe ',.o
ttabalho até as 18h30

prejudica principalmente
àql!eles q-ye estudam ein
Joinville ou Blumenau.

menau, Jaraguá do Sul
e Joínvílle';

A pavimentação as
fáltica da SC-474, trecho
Massaranduba a Barra
Velha ;(BR-l01), de 30
quilômetros, foi reívindí
cada. Já existe toda uma

infira-estrutura, qUe ; .re

quer apenas algumas a

daptações. Ela une prós
peras regiões agrícolas e

depois de pronta desafo
gará a"BR ..280, -qUe rece

b� um grande volume de
veículos.

Outra moçãn pede a

conclusão dos estudos de
mellrorias do escoamen
to do río Itapocu. Con

tinuação da dragagem da

lagoa de Barra Velha e

desobstrução da barra do
rio Itapocu.

Comarca pode passar à 4a. entrância
A audiência concedida pelo Desembargador r-,

Presidente do Tribunal de Justíça äe Santa Catarina,
na tarde do dia ,27, à comitiva jaraguaense. integra
da pelo prefeito Ivo Konell, juízes Carlos' Alberto
da Rocha e' Jríneu Bíanchí, promotor -Luiz Carlos Pa
van e o presidente da Subseção da OAB/SC, Hum
herto Pradi, resultou no imediato destaque à Co
marca de um juiz-substituto, que l:ie instalará em ses
senta días. e do encamínhamerrto para a comissão
de orgenízação judiciária 10 pedido de, criação de
duas novas varas e a elevação da Comarca à cate-
goria de quarta entrância. '

Seminário de IndustrialGestão
Com apresentação do prof . José Antonio Val

le Antunes JÚnior, o Centro de Treinamento 'do Se-'
nai, de Jaraguá do Sul vai realizar no dia 9 de maio,
o Seminário Gestão Industrial, através da unificação
da produção. Será desenvolvido no próprio Senai,
das 1:lh30 às 22h30min, estando abertas as inscrições
ao custo de NCz$ 50,00 per capita. Objetiva discutir
as principais vantagens decorrentes de realização do
gerenciamento e do controle unificado de processos
de produção.
, ? ,Seminário destina-se a diretores, gerentes
industrtaís ou de produção, ,gerentes de custos, con

troladores e todos os profissionais envolvidos díreta

ou, indiretamente com atividades relacionadas ao pla
nejamento, ao controle e ao custeio da produção,

C'VSH quer destino final" do lixo
Um, dos assuntos maís __polêmicos no mumcipio

de Schroeder, atualmente, é sem dúvidas, a ausência
de coleta de lixo. Preocupada com o problema, a

Câmara Municipal formou uma comissão composta
pelos vereadores Hilmar Rubens Hertel e Harí Zer
bíen. que visitaram diversos locais que poderiam ser

vir, Rara depósito desses detritos.' A preocupação
maior em encontrar uma área apropriada é com re

lação à ecologia, ou seja, o depósito deverá obriga
toriamente ser em local em que não haja perigo de
contaminação de riachos Oll nascentes e qUe não
esteja suje,ito a eventuais enxurradas e, principal-
mente, distante de qualquer residêncIa,

'

Após verificações, definiu-se por uma área,
que foi visitada no de,correr desta semana pelo pre
feito Adernar Piske e pelo ellgenheiro da Prefeitura.
Segundo o presidente äa Câmara, Hilmar Hertel, o

poder legislativo está empenhado em colaborar na

resolução da questão, uma vez que a comunidade
Schroedense aguarda o desfecho favorável da situa-
ção.

'

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

V A R I G:
Rua CeI. Procópio Gomes 290 - Fone '12 - 0091

Jaraguá do Sul - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




