
JARAGUA DO SUL (SC), DE 13 a 19 DE l\'lAIO DE 1989ANO LXXI - EDIÇÃO N.C} 3.539 NCz$ 0,30J-

\ HOlle.alells lIarcall as cOllelloraçies dos setenta anos, do jornal,
data dos 70 anos de fun
dação do "Correio do Po
vo"; dia 10 de maio. A-
lém da edição festiva,
hístönca, que circulou,
pela manhã colaborado
res. convidados e a dire
ção compareceram a«

Cemitério Municipal, pl
deposição de flores nos

túmulos de Venâncio da
Silva Porto e Arl:UI Mül
ler, através do professor
e historiador Emílio da
Silva e da cartorãna Au
rea Müller Crubba (filha
de, Artur), onde nosso di
retor, Eugênio Victór
Schmöckel, lembrou o

res anônimos, levaram a"

vante a chama acesa em

1919; garantindo a pere
nidade do jornal até os

días atuais. A noite, no

Itajara, em jantar festi
vo, uma confraternização
marcou o aniversário, on

de pronunciaram-se o

mestre iEm�lio· da Silva,
o diretor E. V. Schmöc
kel, Ferdínando Piske,
Honorato Tomelin

.

que
foi diretor proprietário e

seu' sobrinho Honório, To
melin, jaraguaense radi
cado em' Belo Horizonte,
este observando que o

. jornal é· o maior monu

mento de Jaraguá do' Sul
e que nada vai engrunde
cer maís a' história do

que o jornal, com o re

gistro dos fatos.
Ontem, sexta-feira, os

companheiros de impren
sa, a convite do jornal
aniversariante, participa-

Comemorações e ho
menagens marcaram a

simbolismo do ato e a

importância dos home
nageados no contexto
histórico de Jaraguá do
Sul. "exemplos nos quaís
QS ;jovens continuadores
do "Correio do Povo"
devem se mirar, para que
o jornal,. daqui a trinta
anos, alcance o seu pri
meiro centenário".

Schmöckel lembrou
das figuras de Carlos
Fritz Vogel, Augusto Syl'
via Prodoehl e Antônio
José Gonçalves, dentre
tantos outros que em car
gos de direção, gerência,
redação ou colaborado-

ram de um almoço, mar
cando, . além da 'confra
ternização, o espírito de
companheirismo e res

peito existente entre os

ipro.fissiona�s da comuni

cação da cidade.
E nesta sábado, uma

rníssa em ação de ,gra-
cas será celebrada às
19h na Matriz S. Se
bastião .é no

'

domingo.
cultos às 8 e 9h30mini
na Igreja Evangélica Lu
teranar+- Centro, pata os

quais convida-se à' parti
cipação.

,Teatro' já tem

NCz$ '115 mil
Um total de trinta e

duas pessoas físicas e ju
rídicas já destinaram, do
ações, através dos in-

, centivos do imposto de
renda da Lei Sarney, pa
rSt a

.

Sociedade Cultura
Artística de Jaraguá do
Sul construir o teatro na

rua 14 - Jorge Czernie
wícz, inserido, no projeto

,
do' passeio público mu

nícípal, devendo ocupar
parte da área de 4.919,43
m2 de um total de ."

25.065,35m2. que é a área
total do complexo'.

'

As doações 'somam

NCz$ 114. 568,00 e a

guardam novas destina
,ções com o encerramen-
.

to do prazo de entrega
das declarações de im

pasto de' renda pessoas
físicas e jurídicas.

UH NO S" JOSE
O Secretário Municipal

da Saúde, Amaro ' Xime
nes Jr., discorreu sobre
o assunto, segunda-feira,
na ACUS, quando

.

tra

tou também sobre ii UTI
no Hospital S. José. Os

empresários vão colaborar
cl a iniciativa. Leia pág. 16.

Centro . terá uma nova iluminação
A Celesc concluiu es

tudos e realiza uma ex

periência piloto na Ma
rechal Deodoro, onde ins
talou duas luminárias de
400 watts de vapor-SÓdio.
f que existe intenção do'
governo municipal em

substituír as atuais lu
minárias de vapor-mer
cúrio da Getúlio Vargas
e Marechal Deodoro, por
outras de maior lumino
sidade. O Chefe do Cen
tro Regional de Distribuí

cão. Marcos" Defreitas,
informou que o inves
timento, em cada lâm
pada (conjunto), gira en

tre NCz$ 500,00 a NCz$
600,00.

O engenheiro �
acres

centou que Jaraguá do
Sul passou de Escritórlo
para Agência de Distri

buição e que a Celesc
realiza na cidade servi
ços rotineiros e faz um

planejamento energético
de toda a rede de dís

tríbuição, para projetar
novos investimentos em

Jaraguá do Sul. A es

tatal implantou este ano

8:)1 luminárias de vapor
mercúrio, 80 watts. o que
totaliza, no mumcipio,
6.961 luminárias. É o ú
nico no Estado onde todo
o sistema é com lâmpa
das vapor-mercúrio.

Vendidos estandes Feira da Malha
m2 do Centro de Exposi
ções que a Prefeitura vem

construindo junto \
ao

Parque Agropecuária.
.

.o coordenador da Fei-
ra, Luiz José Nicolodel
li, acredita que o

- even
to vá superar o sucesso

alcançado nos anos an

teriores. O lançamento
oficial da Feirá da Ma
lha está previsto pãTa 25
de maio, às 19h30, com

um coquetel oferecido a

imprensa e convidados
especiais.

A Feira funcionará
das 9 às 21 horas e as

comissões organizadoras
reúnem-se semanalmente
para detalhar todos os

pormenores da /promo
ção.

O Rotary Club sncer-":
rau \ a comercialização
dos estendes para a 3a.
Feira . da Malha, progra
da para o período de 15
a 25 de julho, íntegran
do as comemorações dos
113 anos de fundação de
Jaraguá do Sul. Cerca
de quarenta empresas
montarão os seus estan

des,
.

ocupando os 2.100

MS implanta pass�
do idoso

A Administração Dá
vio Leu!Raimund Zim
dars, acaba· de entregar
uma importante obra pa
ra a comunidade de Mas-

,
saranduba Baíxo ," Trata
se da construção de uma

de madeira sobre o río
Guarani,' com 7 metros
de comprimento por 4

metros de largura, que
teve um custo de NCz$
4.500,00.

E conforme o que
determina a Lei n.?
324/88; de 08· de julho,
a Secretaria de Saúde
e Bem-Estar Social da
Prefeitura de Massaren
duba está credenciando
os idosos com mais de
65 anos de idade, para
o transporte gratuito den
tro do território mUnICI'

pal. São oito linhas que
cortam o município, to
das da Massarandubatur.

modificações
.

val sofrerTrânsito central
pella terá o sentido in
vertido. Hoje desemboca
na Marechal e a partir
das mudanças, o sentido
inverte-se, mas continua
mão única.

Q Irênsíto central so

frerá alterações . nas pró
ximas semanas, em cum

primento a decisão' da
Comissão Municipal de
'I'rênsíto , A rua Exped.
Antônio Carlos Ferreira,
terá seu sentido alterado
em direção a Marechal
Deodoro, para que, com

isso, os' veículos vindos da
direção da Vila Lenzt e

Nova Brasília sejam des
viades da Getúlio Var

gas e Marechal, quando
o itinerário demendar.
por exemplo;· 'e;rÍl direção
a Joinville . Na esquina

do Besc vai ser intalada
uma sinaleira, para con

trolar a velocidade na

Marechal Deodoro e pos
slbilitar

.

g.':l� os pedes
tres atravessem a rua,

hoje obrigando-se' a ver

dadeiros malabarismos e

cam riscos de acidentes.
Outra sinaleira vai

ser instalada na saída
da Ponta Maria Grubbe,

A rua Exped. Gumer- assim que concluída a pa
cindo da Silva, na sua viinentação dos acessos. O

primeira quadra (até o tráfego será liberado tão

Itajara), terá sentido ú- logo haja condições de
nico, em' direção oeste, tráfego, mesmo que o çal,
seguindo, após o Itajara, çamento não esteja pro:a,-:
com duplo sentido. Tam- to, segundo informou rlI'

bém a Exped. João Za- prefeito Ivo Kon,el.il',:�l"�,�.,{1lL
.... -, ..

,

O Sabor que
Você maís Gosta

LINDo PASSEIO - VOLTE DE SÃO BENTO PELA ';- Expositores,
Movimentaç�o IndustríalIRTIMIANTIGA ESTRADA: DE RIO NATAL.
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91 e' 85 anos de idade, 8
filhos, 79 netos, 39 bís

;_ A coluna agradece, netos e 4 tataranetos i Um
.em nome de todos que acontecimento. sem dú-
compõem a Família "Cor- vidas. muito dífícíl de a

reia do Povo", as Ielieí- contecer , Parabéns.
tacões pelo transcurso' � Em Guaramiri:ni, o
dos 70 anos de fundação. Serviço de Proteção ao

no dia 10 de maio. Fo- Crt�ditó elegeu no dia, 20
ram inúmeros .os

. cum� . de�abrll, durante reuníäo
primentos de: incentivo almoço, o novo Conselho
pelo .aníversáríe, o c. rqae Diretor. O presidente é
só- nos estímulaêa .contí- Edega.r Maluta e conse
nuarmos na .luta.vcem: ,:,a Iheíros Osmar Kleln,- Ni
seriedade" dé sempre • lo Martini, João de Bem,

" " ..,..... Após {L concorrida" e Reinaldo Saíanellí, O
semanada de comPetições SPC da vizinha cidade
fnternas de Uro rei e rar conta COm 32 lojas asso

Inha e -de bolão 23 e '16 cíadas.
cm, masculino e, temíní- - A Associação de
no- as fesUvida4es de Advogados de Jaraguá do
Espirito Santo, do C. A: Sul - AAJAS, em as

Baependi' encerram-se sembléía acontecida día
neste sábaélo, com a; con- 26 passado, elegeu a' no

eentração dos assoctados va diretoria. Na presi
às, l4h e baUe às 22h30, dêncía o amigo Roberto
com a Banda CavaUnho Marcelino Madrid. vice
Branco.

, presidente Altevir .Foga-
- Ainda circulando ça Ir., secretária 'Osvalí

cumprimentos ao casal na Rodrigues, tesour.eiro
Adão Maba e AlméTinda Mário César Pelíppí . e

Steíri Maba. Pelos seus dir. social Osmar Gracio-
65 anos, .de casamento. Ia.
comemorados " qiâ, 27. E- - �os dias 20 e 2J

j�s têIl'l;� respedi�a��nte.' de maio, a Sociedade Al·

Joãö<tMMla� ,

Moda Infanto·juvenll para realçar a

elegancia de seus filhos. Um cartnho
" especial "ra o seu bom �osto.

Na Marechal Deodoro, 819 _ Iaragua do Sul_ SC.

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças,
prataria, artiios em ouro e tudo o mais para

presentes na

Reloiaaria ,�veßid�
Marechal Deodoro 443 e GetulIo Vargas n· �_,

Loja
Mamãe Coruja
A melhor opção em artigos infanto·juvenis e

bebê para a estaçao outono-inverno.

R. Rio Branco H:?B � F'One 72-0695 - Iaraguá do Sul.

COl'invoso
A 'ROUPA INFANTIL

Avenida Getúlio Vargas. 97 _ Jaraguá do Sul

PO 'V.,O' ,--� 'P�H· ... ft2"··
',' ö.��:,.

, lembrando r til '. 23�' :."Co.' •

\'ençlo Estatl'uäl, "dlâs ig-:
e 20, em Ararangu6.

'

-- O simpático cásal.
Quido (Ivone) Mundstock, 'l
dirigindo com muito, su- ,!

cesso a Metalim. fabri-!
cante dos produtos Gras�-.i
sía ,

.

. ".. ':;
-- O casal Bruno e Jar

nice Breíthaupt, empre
endeu viagem aos Esta;,;
�os �nidos, acompanha-
dó' doS filhos. '. .:", •
- Para lembrar:'. ",tiÖ:

dia 26 de maio vindouro,
jantar-dançante 'na Ar"
weg. promovido pela'·' j,_=
PAE de Jaraguã do Sul'.
-: Dia 16 che�!l DO'\'o

grupo de turistas f,ela' lf'::
torína, Dia 20 tem .Feira )

de Arte e Artesanato, �
na

.Praca Ângelo Plazera, ,

'

- A Malwee é uma
das patrocinadoras da -Viir�
da de Angélica. neste Híá' i,

14, em Blumenau. no 'P"é.:: :I
vilhão "C,i'da Proeb"!�'i"

_.
,

.

-.
.

�

Informações
vorada, de Rió Cerro II,
leaUzará a la. 'Winter
fest, a Festa de Inverno,
com diversas atrações ti..

picas, como tirO' ao alvo,
bolão, marreco e pato
assado, apresentações fol
clóricas, entre outras pro
moções paralelas, dig�
nas de Se participar. A
note.

- Nossos parabéns ao

casal leítor da coluna A
dolfo Oswaldo Saade e

Mercedes da Silva Saa
de, pelos 25 anos de ma

trimônio que será come

morado à noite. no Ita
jara, COm os filhos Clé
ber ,e Luciana, Iamiliares
e amigos, em cerimônia
celebrada pelo Padre J0-
ão Heidemann. Vigário
de Corupâ ,

- Neste dia 13, em 1-

taperuna - RJ, aniversa
ria a. Dra, Ztlá Rodrig.ues
Leite, dia 14, o ,Sr. Alba·
no Kanzler, dia 15, a

prof. Carla Schreiner e

no dia 18, a primeira da
ma Cecilia Konell, espo
sa do prefeito Ivo Ko-
nell, .Día 19, o Sr. Ari
Fruet, o vereador Reno
Schwartz e o Sr. Maníre
do Albus. Felicidades.,

;._ No domingo. dia 7,
aniversariou a veneran

da Ema Czerniewicz, que
no alto dos seus 98 a

nos de vida. conserva-se

lúcida. D. Erna é filha de
Georg Czerniewicz, que
teve destacada atuação
nó desenvolvimento de
Iaraguá do Sul.
- O Grêmio Esportivo

.Juventus, presidido por
AUflostinho .Klinkoski

marcou para 16 de: junho
um bingo e janta.r-dan�
cante, No cardápio, ga
linha caipira, polenta e

vinho. Os cartões serão
vendidos a. NCz$ 5,00-, em
breve.

- O Rotary Club de
Jaraguä do Sul realizou
terça-feira, uma reunião'
festiva de hornenlagern
às mães, com apresenta
ção . de víolínos pelos' a

lunos da SCAR. pelo mé
todo Suzuki, por sinal
muito aplaudidog e incen
tivados.
- A Alímentícíos Sas-

se, empresa. que sempre
incentiva a imprensa, é
a maior empresa de tor

refação e moagem de ca

fé do Estado. Ä tradiçíi�
de 25 anes comprova a

qualidade. ;Que continue
sempre progredindo.

- Os fãs de Silvester
Stallone poderão assisti
lo no Cine Jaraguê em

"Rambo III ataca no A

feganistão", até,5a. fei
ra. A partir do dia 19,
"O casamento dos Trapa
lhões". que prometa su

Cesso.
"

- A Sociedade Espor
tiva João Pessoa realiza
neste 13 de maio, o Baile
das' Mães, com "Os Cla·
'rins de Prata"; de Timbõ.,
Começa às 22 horas.

- A Sra. Téa Mar

quardt Schmidt. foi a an

mriã na quarta-feira, do
Ci\l.fé das Primas, receben
do o grupo em. sua resi
déncia.
- Udo Wagner, pre

sidente da Federação dos
Diretores Lojistas de se,

GuenlherAlfredo

CASAMENT.p S

Na Matriz São sebiUÍ'
tião, os casamentos. nes
te dia 13. de: 10h30
Luiz Carlos Adam e Ju
líeta Batista; 16h15

,', .�
Osvaldi Rita e Valtrudes
Koegler, Pedro Mökwa'.�'
Silvia Schewínsky,

'

Renâ
to StEmger e Cacílíà 'Há'·
nemann, Denísío Mär�
quardt 'e Doiilde Perei
ra; 17h15 - Moacir So
beranskij1vonete Denk.
e às IBh - Sandro WH
koski e Sirley' da Silva..

Na Capela da Barra, ,- à�
17h::''O - Ademir Hein
zen e Salete Busarello e

às 18h-Adalberto 'R0d'tii,�
gues e Lont. Ríchert. \ IiDk
São Judas, 17h''':_''' 'Benno

.

Mathjas e Leonilda StoIf,
l8h -- Elói Schfochet e

Rosania Kampnei e 20h15
- Deonir de' Azevedo e

Nair TeixeirÇl.' No Riô"
Molha, às 20h15 - '·Ecf:.
gar Vicente e Màri1�n€ '

Martins. Ontem. às 20h15.
n,a Matriz, NatalíciO Ro� ,

drigues e Tereziit'lha :Got�

zinget.
.

. <,:,
,

E na Igreja.Evangéli·
ca Centro, às 18h,· Rog-é
rio V51seI, e Ignes'Athdt.

lCIRURGIÃO-DENTISTA)

"

i

Dr.

Clínica Geral

, Atendimento' �oill hor� marcada

Marechal Deodoro 333 (Fone. 72-0819)
Jaraguá do Sul
-.-----

MAMÃE
ELA,MERECE' UM PRESENTE

PRESÉNTEl'

Anel 18k COm pérola - 48,00
Relógios Technos - 39..BO

.,:-"", i;Meia aUança "brilhante Séculus IBk

.,
Mal. Floriano Peixoto� 29 - Fone 7�-1911
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pAGINA 03

o Conselho Municipal
de Defesa do Maío-Ambí
ente de Jaraguá do Sul,
instalado no dia 21 de
abril, já realizou duas

reuniões, tendo escolhido
o engenheiro químico
Luís CárIos Scoz para a

vice-presidência e o en

genheiro civil Wolney

Guaramirim' investe na segurança
Com investimento de

\NCz$ 21 mil, a Adminis

tração Municipal de Gua

ramirim adquiriu um no

vo tanque, completo, para ,

acoplar sobre um cami
nhão e servir para irri

gação de ruas e auxiliar
no combate a incêndio",
haja vista que é total
mente equipado com

mangueiras, escadas, en

tre outros .. A municipali
dade irá, também, im

plantar cinco hidrantes
aéreos em pontos estra

tégicos da cidade, para
utilização durante as (>

mergências, ligados' dite

taménte à rede de água
da Casan,

Informação é do, pre
feito Antonio Carlos Zim

mermann, . acrescentando
que entraram em, funcio

namento no dia 8, as no

vas dependências da

'Jardim de Infância "Se
nhor Bom Jesus", que
abriga 131 crianças, que
tem como diretora no

meada a Prof. Marilene
Felipe. No setor educa-.
cíonal. as escolas muni
cipais estão sendo total
mente reequipadas e a

Secretaria da Educação já
montou a sala didático
pedagógica, de apoio aos

proíessores e escolas, que
somam lOna município
e 8 pré-escolares.

A municivalidade, du
rante confraternização
pelo día do trabalho, ho

menageou com placas e

cheques nominais' de
NCz$ 150,00, a quatro
funcionários com 31, 29
e 25 anos de trabalho pú
blico. São eles Maria Ce-

. cília de Oliveira Uller,
Pascoal Tílles, Antonio
Tilles e João Bruno Vieira.

ltU� '-.'�'-"
,_'.

C' O. R it'!!I'
. '_. . '. R BI.u

João Buzzi, para secre
tário-executivo. Também
definiu-se por 'Uma reu
nião mensal, na segunda
quinta-feira, às 13h30.
Diversos problemas foram
levantados e denunciados,
como poluição atmosfé
rica da Cerealísta Zan

ghelíní. em Nereu Ramos;
poluição hídrica da Cere
alista Urbano; contami
nação da água do Samae,
na Ilha da Figueira; de
posição de lixo, embala
lagens, plásticos e entu
lhos em córregos e ribei
rões; falta die fossas sép
ticas; inexistência de tra-

. tamento de despejos' de
óleos e graxas pelos pas
tos de .combustível e ofi
cinas, entre outros.

Foi comunicada a deci
são do Prefeito de res

taurar o morro nos fundos
do loteamento de Heini
Behling, no inicio da
subida para s Morro Ja

raguá, cl a feitura de ta
ludes e patamares e pos-

.

teríor r e v e g e t a ç ã o .

A ordem de serviço para
a elaboração do projeto
já Ioí dada ao Serviço de

Topografia da' Secreta-

,Em junho o Festival Municipal de Quadrilhas em JS

&olltlem;fabre trabalhos cOllnovas ações voltadas a defesa all�lentat

o Dia de São João -

24 de junho - será mar

cado este ano pela realí

zação do I Festival Mu-'
. nicipal de Quadrilhas, di

rigido, organizado e rea

lizado pela Assessoria de

Cultura, Esporte e Turis

mo. com objetivo de es

timular, incentivar e di

namizar a' tradição Iol
dórica, oportunizando a

integração entre escolas
e comunidade. O Festi
val está programado para
o dia 24 de junho, no A

gropecuário, tendo caráter
beneficente, com a renda'
sendo revertida integral-

mente para a Associação
Assistencial de Deficien
tes Auditivos .e Vísuaís
(AADAV).
Segundo José Carlos

Fernandes Ferreira, da
ACET, a cada ano uma

entidade será contempla
da »l o direcionamento dos
recursos, advindos das
festividades paralelas ao

Festival, como .casamen
to caipira, queima de

fogos de artifício, foguei
ra e todas as demals
atrações juninas. Para par
ticipação, as vinte e ein

co escolas de Jaraguá do
Sul com ensino de quínta .

série em diante, estão sen-

do convidadas. /
Durante -

o Festival,
uma comíssão organiza
dora analisará quatro as

pectos distintos: a) de

sempenho, b) conjunto, c)
coreografia e d) origina
lidade. Todas as equipes
participantes receberão
certificados e as cinco

primeiras colocadas, tro

féus estilizados, em vi
dro, com motivos [uninos
O Festival Municipal de
Quadrilhas" que nos pró
ximos anos poderá ter

abrangência regjonal, tem
como sigla FEMUQ.

Alergia Clinica'
Dr.Antonio'Schmidt

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

CRIANCAS E ADULTOS

Tratamento de Asma - Bronquite ;íte - Espirros, Coceiras 1105'0Ih05, nariz. ouvidos
e qarqanta - Tosse ......." .riados constante;, Sinusite dlérqlca,

Alergia da pele: Eczemas- �rt1(árias' inchações· coceiras· picadas de metos

feridas na boca.

Alergia a alimentos - medicameiltos· ao sol e dO frro.

Erupções diversas.

Preparo de vacinas· Testes Alérgicos.

DO, PÔVO

ria de Planejamento, ca
bendo a Seeretaría de O
bras e Secretaria de Ser
viços Urbanos a execução
dos trabalhos.
O Comdema já tem su

g,estões para a Semana do
Meio Ambiente, no iní
cio de junho. Um traba
lho será desenvolvido vi='
sando conseguír junto ao

Governo Estadual moni
toramento da bacia' do
rio Itapocu e da instala
ção de um Posto Avança
do da Fatma em Jaraguá
do Sul, que terá' que
contar também com o a

poio da classe política.

I CONFEMA-SC

Jaraguä do Sul manda
rá representantes ao I
CONFEMA-SC- Conferên
cia Estadual de Meió-Am-

. biente, de caráter regio
nal, marcada para os días
11 e 18 de maio, em

Joínville, cujos temas
são: diagnóstícos ambí-
ental de SC, políticas pú

.
blícas e. meio-ambiente,
sociedade civil. e meio
ambiente e educação am
biental. A Conferência
Estadual acontecerá de

. de 5 a 1 de junho, na

Capital do Estado.

Educação repassa as experiências
Secretários e Chefes de

Departamentos Munici
pais de Educação do Va
le do Sul, estiveram reu

nidos na quarta-feira,
dia 10, Ba sede da Asso
ciação dos Municípios,
quando Rosemeíre Va
seI 'e Balduíno Raulino
repassaram as informa
ções dos congressos re

alizados em Florianópo
lis e Gramado, na qualida
de de representante Regio
nal e presidente da Undi
me/SC, e discutiram a par
tícípacão da 'microrregião
no 69 Congresso Estadu
al de Educação Munici
pal, marcado para o pori
ado de 18 fi 20 de maio,
em Chapecó. Além disso.
o encontro de quarta-feira

serviu para u ocas de
experiêncías e de idéias.

.

A Secretária Municipal
de Educação, Rosemeire
v asel, revelou que é de
3.900 o número d� alu

.
nos na rede, dos quais 112
no pré-escolar, 2.29! de
la. à 4a. sérles e 836, de
Sa. à 8a. séries, distribuí
dos em 26 escolas, des
tas, três exclusivamente
pré-escolares. Rose acres
centou que foram ado'
quírídos NCz$ 6 mil em
livros didáticos e que no

dia 23 de maio, na Esco
la Alberto Bauer, com i
nícilo às 14h, vai ser re

alizado o segundo con

curso público de lngres
so ao magistério munici
pal.

ICL'WS SUPEROU 5 MILHÖES EM ABRIL

•

Jono
I'Rstngt,D. de PSicologia

" ':� . .f.�' �; I�: '.

ATENDlMfíNTö' A CRIANÇAS,

AOO�� E ADULT�S
.

psicoterapia 'ih�iJiW�all;,'�Sicoterapia de grupo,
psicodíagnóstíco. ,psicoterapia familiar.

Travessa Áníta Garibaldi n-? 101, lateral da E
pítácio Pessoa, teleíones 12-2093 e 12-0252. . ...

A arrecadação do
ICMS do município de
Jaraguä do Sul, no mês de
abril, somou a aprecia
yel quantia de NCz$ "',
5.218.118,81, superando
em 1..283 por cento o

montanta de abril do
ano passado, que foi de
NCz$ :>'18.i91,31. A in
formação é do Exator 'Es
tadual, Jair Sens. Em nú
meros redondos, a arre

cadação de janeiro foi
NCz$ 2 milhões 193 mil,

Rua 7 de Se ternbro, 525 Fone (0473) 22,�4 �5

B,urTlerldu SC
. ,---

,
'

em fevereiro NCz$ 1 mi
lhão 586 mil e em março
NCz$ 3 milhões e 55 mil.

Em Cuaramirím, no

mês de abril, a receita

orçamentária foi' de NÇzS
386.884,41. Nesta receita,
além do IeM e do ICMS
estão o IPv'A, taxas esta
duais, impostos causa
mortis e outras. De janei
ro a abril, a arrecadação
de Guaramirim ,atingiu
a NCz$ 1.111.853,93 .
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Edital 16.618 de 02.05ß89
Laércio Kanzl(�r e Ciona
ra Marlene Nichelatti
Ele, brasileiro. solteiro,
auxiliar de escritório, na

tural de Jaraguá do Sul,
'domiciliado e residente
na Rua Ervíno Menegot
ti•. 1.782, nesta cidade,

filho de Valdir Kanzler
e Rosvíta Grossklags
Kanzler.
Ela. brasileira. solteira,
estudante. natural de Ja

raguá do Sul, domicilia
da e residente na Rua
341. nesta cidade, filha
-de Emílio João 'Niche
lattí e Irene Zezuíno Ni-
chelattí ,

'

,Edital 16.619 de 02.05.89
Sandro Leoni Amaral e

Solange Nicocelli
Ele, brasileiro. solteiro,
zelador, natural de. Joín
ville, neste Estado. do
miciliado e residente na

Rua Emílio Stein, 70, nes
ta cidade. filho de Al-

ANIVERSARIANTEs

Fazem anos hoje: 13
Dra. zus Rodrigues

l.eite, em ltaperuna - RJ;
Sr. Alfonso Buhr, Prof.
Santino Rítta (Petrôpolis
RJ). Sr. Waldemar A.
Vasel, Sra. Adélía Gas
cho .Schwartz, Sra. So

lange. Duarte Bunn, Sr.
Ordeli, O. Rafaelli Ro
drigues, Ademir S. Bono-

NASCIMENrfOS '

mini. 24· de Abl'il'
Dia 14 de maio Fernanda, filha de Cel-

Sr. Albano Kanzler, so (Maria) Ramos; Adria
Sr. MáFio José Krause. na. filha de Inácio (Ro
Sr. Wigando Franke, Ve- sal GiovaneHa
I a Lúcia Marcariní, Sr. 25 de Abril
Ivo Berner, Sra. Eny Scheíla, filha de Ernst
Herbst Stamati (Buenos (Neídí] Schulz; Wagner,
Aires), Horteneie Satler, 'filho de José (Maria) Vo
Ana Paula - filha Adelí -

gel
no [Brunildej Hornburg . 26 de Abril
Qla. 15 de maio Jonathan, filha de A-

Professora C a r I a daír (Anatália)· Schug;
Schreiner, Sr. Domingos Jan Michel. filho de Val
Penis, Sr. LaUTO, Gíelow, decir (Rení] Fernandes
Sr. Eurides Sílveíra, Sr. 27 die Abril

'

Rudi Lippinski, Sr., Ru- Aline, filha de Hilário
do Porath, Mônica Hu- (Rosângela) P,erei:rci' ide
Ienuessler. Nélson En- Lima; Alessandra, filha
gelmann. Sandy. Simone de Silvio (Solange) MainEggert, Marlise - filha ka; Jackson, fflho de Jo
Líndolfr, (Lúcia) Krueger. ão Carlos [Odinêíat Coe
Dia 16 de maio lho; Marciléia, filha de

Sr. Militino Aldrovan- Inácio (Onda) Hornburg
di, Sr. Valmor Ribeiro, 28 de Abril
Sr. Harri Konell. Wer- Evandro, filho de Jo
ner Horst Júnior, Leslíe 'ão (Verônica) da Silva;Daníele Zanella.

. Ederson, filho de 'João
Dia 11 de maio (Itamar) Berns: Jonathan,

Sr. Wigando Behling, filho de Antonio [Célina]
Sr. Edson José Peíxer. Schneider; Gilberto.' fi-
Sr. Aleixo Tomelin, Sr. lho de Herberto (Iolan- ,

Nery José Buchmann, Sr. da) Duwe; Maurício. fi
Armando Nagel. Sr�. lho de José (Rosa) Rosá-,

,

Carmelita Schulz. Sra. rio
Liily Henzler (Curitiba), 29 de Abril
Cláudia Olska, Marli Ro- Jeferson, filho de Gil
ve, Rolf Roberto - filho son (Celia) Malestri; Jo-
Lauro (Silvia) Pietsch. nathan, filho de Charles
"Dia 18 de maio' (Márcia) Dacol; Ander-

Sr. Irineu Stahelin. son, filho, de, José (Lucia
Sra. Valli Ramthum, Sra. na) da Silva
cardi Baggenstoss, STil. 30 de'Abril
Cecília esposa' de I'lu Schaio, filho de Sil
Konell, Sra. Maura espo- vio (Ivone) Ponticelli;
sa de Jamiro Wiest, Sr. Darci Filho. filho de Dar
Gerson Izídio Peixer. Sra. ci (Maria) Schuster
Jolanda Behling Franke, 01 de Maio
Carlos F. Mehler. Adol· Rodrigo, #1110 de An
fo Steingräber Neto. (JH,e). tônio (Iracema) Moretti;
Flávia - fill;la Dr.·

'.

Luís _. - -Richardt; filho de Mar
Carlos (Esther) Bonilau- cos (Jociane) Zehnder;
ri. Maurício. fHho de Mário'
Dia 19 de <maio (Ivonete) Ronchi

'

Sr. Ari Carolino Fruet, 02:de A:bril
Sr. Erwino Fodi, Sr. ÁI-

, Alice, filha de, Adolat
varo Tomaselli, Sr. Man- (Ivone) Mathias; Tálon�.
fredo Albus,

'

Si;. Reno fi.lha de Gilinar (Cinara)
Schwartz, Sra. Luciane de MaTco; Maicon, filho.
Margareth de Andrade; . dp'" Tàl'CÍzh' ' (Rosicléia)
Diogo "Luís Bernstorff.' Machado; Deise, filha de
Vicky Springmann.

.

Luiz (Teresinha) Ronchi

PrDclalDas de CasaBlenlos
- �'-'.. __ .". �.... -,' ... - -_ .. _.... _... _- -

MARGOT ADEtlA GRUBBA LEHMANN, Oflelal
do Registro Civil do 1� Distrito da COmarca de Jara
guá do Sul, Estado de Santa, Catarina, Brasll, faz saber
que compareceram "em Cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei, a, 'fim de se habilitarem para
casar, os seguintes:

clone Amaral ,e Anelore
Amaral-
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jara
gl1á cI!0 Sul" domäcíliada

, e residente na Rua An
tonio Staníslau Ayroso,
555, nesta cidade. filha
de Otavio Nícocelli e Ce
cilia Císz Nicocelli ,

Edital 16.620 de 03.05.89
Arnaldo. . Amdt e Inês
Maria .Lennert
Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Ja
ragu� do Sul" domicilia
do e residente em Estra
da Garibaldi, neste dis-
trito, filho de Amo
Arndt e Lilly Kaiser
Arndt .

Ela. brasileira. solteira,'
do lar, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada
e residente em Estrada
Garíbaldi, neste dístríto,
filha de Alfredo Len-

. nert e Maria Leíthold
Lennert.
Edital 16.621 de 03.05.89
Mario Selonke e, Chrísta
Venske
Ele, brasileiro. solteiro,
comerciário, natural de
Jaraguã do SuL domídí
liado é residente na Rua
'Valter Marquardt, 2.064,
nesta cidade, filho de Wi

gand Sélonke e SeIH Se
lonke .

Ela. brasileira, solteira,
costureira. natural de
Massaranduba. neste Es
tado, domiciliada e resi
dente na RUa Fundo Sue
co, em Massaranduba,
neste Estado. filha de
Bertoldo Venské e Ewani
BaumaJ;ln Venske.
Edital 16.622 de 03.05.89
Noboru Umetsu e Lusi
nete Pauly
Ele, brasileiro. solteiro,
mecânico, 'natural de To
ledo. Pàraná, domiciliado
e residente na Rua Er
wino Menegotti, 727. nes

ta cidade, filho de Taka
yoshi Umetsu e Yaeko
Uinetsu.
Ela. brasileira, solteira,
opeJ;adOFa de máquina.
natural de Toledo.' Para
ná, domiciliada e resi�
dente nÇl Rua· Joaquim
Francisco de Paula, 63,
nesta cidade. filha de J0-
sé Àdolpho Pauly e Lu"
cia 'Petry Pauly. _"'

Edital 1:6.623 de dN:'05:89'
Sergio Luis Bernardes e
Rosiméri Krueger
Ele, brasileiro. solteiro,
servente, natural de Join
ville. neste Estado. do-

PAR'J1DO DA FRENTE LIBERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Comissão Executiva do

Diretório Municipal do Partido da Frente Li
beral - PFL, do Município de Jaraguá do Sul
-" SC, na forma do Art. 34 da Lei n.? 5682. de
21 de julho de 1971, CONVOCA os senhores
filiados ao Partido no Município, até o dia 24
ele março de 1989, para as ELEIÇÖES PREVIAS.
destinada a escolha do candidato 'a Presidêncía
da República. a realizarem-se no dia 21 DE:
MAIO DE 1989, no horário das 08:00 às 17:00
horas, na Câmara Municipal.

Jaraguá do Sul. em 10 de maio de 1989.
WERNER SCHUSTER
Presidente Diretório Municipal

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sql

LEr N�I,I 1.211l89
Autoriza a doação' de três relógios
de parede pertencentes ao Patrimô
Íüo Público Municipal. _

O P�EFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL. no uso de suas atribuições,

FAZ SABER a todos os habitantes deste
Município que a Câmara de Vereador,es apro
vou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.1,1 -- Fica o Poder Executivo auto
. rizado a doar três relógios de parede Quartz,
pertencent�s à Municipalidade, sendo um para

. o FQrum de Gu,aramirim, Um para o Fórum de

. jaraguii do Sul e. outro para a Junta de Con

ciliação e Julgamento de Jaraguá do Sul.
Art. 2.1,1 - Esta Lei entrará em vigior na

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

Jaragl1á do Sul, 28 de abril de 1989.
IVO .KONELL
Prefeito" Municipal

ANTENOR' GALVAN
-

Secretário de Administração e; Finanças.
•

miciliado e residente na

Rua Bertha Weege, 3.417,
em Barra do R'io Cêrro,
neste distrito. filho de
João Balido' Bernardes e

Idalína Maria Bernar
des.'
Ela. brasileira. solteira,
costureira, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
da e residente na Rua
Bertha Weege, 3.417, em
Barra do Rio Cêrro, nes

te distrito, filha de AI
miro Krueger e Valtru
des Oldenburg Krueger.
Edital 16.624 de 08.05.89
Jaime Carllní e Madale
na Langa
.hle. brasileiro, divorcia
do, motorista, natural de
Jaraguá do Sul, domicili
ado e residente na Rua
Paulo Kremer. 334, em

Água Verde, rieste dís
trito, filho de Tfbérío

, :::arlini e Adé1ia Volto-

líní Carlíní,
Ela. brasileira, solteíra,
costureira, .naturet de
Doutor Pedrinho, neste

. Estado, domiciliada ,e re

sidente na "Rua Itapocuzi
nho, loteamento Jfàjara,
417. neste distrito, filha
de Vicente Langa e Ro-
salía Langa- ,

Edital 16.625 de 08�05.89
Paulo Luis Madruga Dias
e Valdelir Pedro Vieira
Ele, brasileiro, solteiro,
industríârío, natural' de

'

Correia Pinto, Lages, nes
te Estado, domiciliado e

residente na Rua Adão'
Norochny, 228, nesta ci

dade, filho Ge Paulino
Manoel Dias e Hortencia
Madruga Dias.
Em. brasileira. solteira,
índustriãria, natural de
Rio do Oeste. neste Es
tado, 'domiciliada e resi
dente em Estráda Nova,
rieste distrito" filha, de
Pedro Jeronimo Vieira' e
Emília Vieira.

'

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital, que será publicado
pela imprensa e em Car
t8rio, onde será afixado
durante 15 días.

I
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Lellslaliv� ,,".nieila,1 alrtc" Irilellll",�" Indiçacie,s tl,es, ,erladOles
às ruas Henrique Naguel.
e Urbaae Rosa e, ÄHdô

. Pavanello, sclícítação dá
três postos. de saúde, pa-

A Câmara de Vereado
res analisa

_

pr()jeto.de·lei
do Executivo, que busca
autorização para cel�brä.r
termo de compromisso e

convênio com o Governo
do Estado,· através da
Secretaria de Desenvolvi
mento Comunitário,

.

pára
assistência técnica e finan-

Retorno do ICMS

,agrada
Os municípios catarí

. nenses tiveram credita
.dos em suas contas; pro'
duto do retorno do ICMS;

. valores jamais recebidos.
,A: Secretaria da Fazenda
creditou no dia 10. NCz$
19.6:>'9.750,05, com UE!

aumente de noventa e

quatro. por cento sobre a

primeira quinzena de a
bril. No Vale do Itapo
cu, a Jaraguä do 'Sul
coube um retorno de
ICMS de NCz$ .

756.540,84, Guaramirim
Néz$ 71.773,46, Massa..,
randuba NCz$ .

55.065,04, Corupä NCz$
46.717,07, Barra Velha
NCz$ 22.526,79 e-Schroe
der NCz$ 2{). 574,60.

O Fundo de Participa
ção dos Municípios
(FPM,) neste mês de maio,
será 12,5% superior a a

bril, segundo Informa

ções da secretaría-execu
tiva da Amvali.

ceira, ne séntido de me

lhorar e éxpandir o aten
i:Umento' Indíspensêvel às
crianças de O a 6 anos.
Outro projeto, firma ter
mo de concessão de equi
pamentos rodoviários com
a Secretaría dos Trans
portes e Obtes, com in
terveniência do FEAR, qf'
colocará a disposição do

. município uma escavadel-
.

ra hidráulica Fiataliss
S-90, ano 84, ,para exe

cução de serviços de
melhoramentos em estra
das municipais.
Outros projetos, ainda:

dispõe sobre a criação
de funcões de acordo
COm a estrutura básica da

administração municipal,
regularizando lfunções
internas, segundo o artigo
37 de Constituição; rea-

juste os vencilfient_os dos
servidores ativos e inati�
IV'OS em 10 por cento e·

concede subvenção de
NCz$ 5ÕO mil para a Lí

ga Jaraguaense de . Pute-
ool,

.

Nas úhimas sessões, as

mdícações dos vereadores
foram: de José Ramos de
Carvalho, para pavimen
tação da ma 290-Aleixo
Dellagiustina, lateral da
José Theodoro Ribeiro e

iluminação pública à
rua 627; Luiz Alberto
Oechsler, solicitou cal-
çamento para as ruas

São Francisco e Araqua
quari e, também, pera as

duas ruas laterais da Ca-
.

pela N. Sra. Aparecida,
da Ilha da Figueira.
Do vereador, Almire

Farias FUno, calçamento

Schuetzenfeste já tem as ,Comissões
A organização da 1a.

Sehnetzenfeste tem se reu

nido regularmente, para
definir critérios, nomes e

comissões. 'Esta semana
foram definidas as comis
sões de alimentação alo
jarnento e trensporte, di
vulgação, limpeza, segu
lança, fínancas, desfile,
oventos paralelos. tim e

ornarnentacão, assim co

mo a comissão central
l�rganizadora, tendo a

i.:-ente o Prof , Balduino
Reulíno ,

A Schuetzeníeste (Fes-

ta do Tirol, reun.rá as

sociedades e clubes de
tiro de Jaragu.t do Sul,
Massaranduba, Corupé.
Schroeder 1,.' Cuaramtrim,
durante o perío.ío de i3
cl 22 de outubro, no A

gropecuário. Por tratai �

se de uma festa típica
que será inserida no ca

lendário turístico e cul
tural do município e do
estado, todos os detalhes
estào sendo analísados

.

detalhadamente. infor-
mou

.

o Prof. Balduíno .

Guaramirim : vereador quer 'camisinhas' nos motéis.
Uma indiCação !lO mí

nimo curiosa foi apres·..m
tada na Câmara de

.

Ve
readores de Guara-Húim,
pele vereador pe.em:E't.:k
bista Antônio Vacir stt':n
gari, na sessão do �ia 4

de maio. Ele solicítO!l o

encaminhamento de um

ofício ao secretário da
.S®làe de Santa Catarina.
Valmor Luca, para flJue
determine a obrigatorie
dade de todos os móteis
do Estado coloc�rem a

disposição dos seus cli
ent.es os preservativos
masculinos,

.

as "'camisi
nhas de vênus".

alarmante também em

Santa Catarina, onde as

estatísticás oficiais estãó
muito longe da raaJida
de. Portanto, já q:ue no

momento 'não existe re"

médi:o . para a cura da
AIDS, o que podemos fa
zer é prevenir", e:xjplica

.

Stringari.

O mesmo v;ereador de
fendeu uma ação polici
al mais efetiva na BR-
280; à noite, para que se

ja: evitado aeidentes ao

longo da rodovia, motiva
dos pór motoristas alco

olizados após as "festi·

nhas" nas boates da re

gião.
'.

TerrenlI, 18 Cenlro
Vende- se um terreno com 20

.

metros de
hellte, no centro da eidade,-lateral da Mare
chal Deodoro, proximidade do Hospital Sãó Jo
sé.

_

Excelente para residência. Tràtar pelos te

�lefones 72-1565 OU 72-0641.

Segundo justificativa
dio vereador, o 'objelPvo
é a prevenção contra o S·I-mooe a' ·Mattedl·. vírus da AIDS, "pois en-

II .•

'

.

quanto a comunidade. ci-
.

II
entifica internacional d\s'

A,rq·.ulate·tacute se existe ou não o

vírus HIV, a AlPS con-

tinua se espalhando· e Avenida Marechal Deodoro 790 - Apto. 34
matando, indistintamente"
nic$& e pobI;es.. ' setp_COIl- Jarag-uá do Sul - SC.
tcole, a situação está s�

tonlando irreversível e

ra atender as cOID,UIlidades
de Víeíras, : J�ãb Pessoa
� Santa Luzia,

lIDa bic,icl,ela,. diferente'
Foi no ano de 1951.

Kuniberto era um meni
no de dez anos qus mo

rava com seus pais r na
"Sonstifa", hoje Ribeirão
Grande da Lu;Z. E'ra U1;n
menino vivo, inteligente
e muito interessado em

máquinas e veículos de
qualquer espécie.

Naquele tempo aínda
não havia bicicletas na

"Sonstifa". Mas o pai de
Kuniberto, "Seo" Walter,
lhe contava sobre a e

xistência . de tal veícu
lo.

Kuniberto ficou mara
vilhado com as bicicle
tas, mesmo .sem ter vis
to nenhuma. Depois de
pensar muito e sonhar cl
elas, chegou ao ponto de

.

querer construir uma pa
ra .. si. Mas o fato de não
ter. visto nenhuma

"

difi
cultou o inicie do seu
Úabalho.

Um dia, cneqou uma
visita. '. Que alegria!. E
ra, o tio de Kuniberto:
com uma linda bicicle
ta! . Era exatamenta isso

que faltava pura ') me

nino: ver uma bicicleta
de perto para depois
construir uma. C0m 0S

olhos arregalados, ele

apálpou e observou a bi
cicleta em todos os seus

detalhes.
Agora não tinha mäis

dúvida: Iria construir a

sua' bicideta. Mas como
r

era impossível adquirir
ou fabricar as peças de
metal, começou o seu

penoso trabalho, fabri
cando as peças de ma

deira. Apenas Os eixos
e a parte principal . dos

pedais eram de ferro que
ele conseguiu de graça
com ll;m 1:0, qUe era fer
reiro .

Para fabricar sua bi
cicleta, Kunibert6 usou

apenas �as ferramentas de
que dispunha, como mar

telo, serrote, turquesa,

facão, furadeira, etc�.
Trabalhou em, SUa bíci
eleta apenas

.

nas horas
'. de f01ga, e por isso le�
vou cerca de seis meses
até concluíj. o seu traba-
balho ,

.

.

Mas agera, íínalrnen
te, o sPIlho e§tava realí
zado , A bicicleta estava
aí, pronta para ser tes
tada. Tinha. apenas duas
rodas como àS outras bi
cicletas e as peças prín
cípaís para q:tie pudesse
funcionar. Os pedais es

tavam na roda dianteira,
não tinha corrente mas

tinha um freio adapta
do.

Kuníberto gastou mui
to tempo na····· construção
de sua' bícíöleta, mas em

compensação não gastou
dinheiro ..

Para testar -a' bicicleta,
Kuníberto precisou a

prender ii .Se' equilibrar
nela, pois SÓ tinha duas
rodas. Mas ela funcionou
direitinho.: como estava
previsto!

Resolveu ir -para a es

cola Com sua bicicleta.
Era a maior novidade do
anol Uma bícícletal E de
madeire! Os colegas. o

lhavam, apalpavam e fa
ziam muitas perguntas
sobre ela. Kuníberto es

tava orgulhoso COm a

sua invenção,' pors esta

era a primeira . ijiCicleta
'de Rtbeir�o Grande da
Luz.

A bicicleta ainda con

tiriuou funöonando , por
um bom tempo, sendo u

f'ada alguns anos mais
tarde pelo irmão, aue

também foi, à esCöla com

ela .

Hoie, em 1989, Kuni
herto :Bahr está com 48
anos, e com muito entu
siasmo ele conta a h:stó
ria da sua . b�cicle:ta de
madeira.

(WilSOn Georg)

Pacbeco
i'Í>t .i-;�(,!:1!li:�{l.�"lt6l-r

AtendImento eom"bOl'a .marcada das 11 às 21 hs.
" {,�(/:��>:' -_:"">;,�;i:�;::�-�

Rua Exp. Gumere.Itu:fo da Silva, 12,· Sàla 4;
defronte a Caixa Econômlca�

.
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Assim como Q BESC é o banco dos catárlnenses, ele é do povo de Jaraguá
\J doS,ul, também.Todo o banco teve sua casa arrumada, suas fjnanças saneadas
eemanovaadmlntstração. EaagênciadeJaraguá do Sul está esperando para

, mostrarparavocê coraoémais negócio trabalhar com o SESC..
.

OBI:SCestá de pé.Confie no banco que-está voltado para o

d�envolvimento do nosso Estado.
".

.

.

�.i·

"
.

,
. ,

Av. Mal. D. Fonseca, 286

S'eaai dá inicio as obras de ampliação do Centro de Treinamento
. ,

o Conselho Técnico na área de treinamento, modelagem índustrtal de do Senaí de Jaraguá do
Consultivo do Centro de com 642 atendidos, supe- malha está acontecendo Sul, serão acrescidos
Treinamento do Senai de rando a programação ini- e outros cinco previstos mais 1.232m2. A Cons
Jaraguá do Sul, reunido cial. Cursos operacío- até o final do ano- Cur- trutora Vivenda, de
sexta-feira, dia 5, discutiu nais são sete em reali" sos especiais, foi iniciado Criciúma, já instalou o

a ampliação da escola zação no Senaí. um na no dia 24 de abril até 11 seu canteiro de obras no

e formou a comissão de Móveis Berlin, 'em Gua- de agosto, o de apertei- local e ficará responsä
construção. O coorde- 'rammm" de marceneiro çoamento técnico em )'el pela mão-de-obra,
nador de formação pro- e, a iniciar, de leitura e mecânica, com 200 horas cabendo ao Senai a com

Iíssional do Departamen- interpretação de. dese- e onze -módulos e, de 22 pra dos materiais e aâ
to Regional do Senai, nho na Met. Menegotti, de maio a 16 de novem- ministração da obra, pa-
Prof. Antonio Gustavo Metrísa e CSM, mais bro, supervisor de con- rü a qual formou uma,

Jorge marcou presença costureira índustríal, em fecção, Com 400 horas de comissão, integrada por
e, a principio, o diretor Guaramirim. duração e quinze módu- Dorval Marcatto, Ralf
do CT, Alcino de Araújo,

-

Conveniados com o los. Os instrutores deste Botho Hermann, César
apresentou os cursos CETIQT, realizado cur- curso, em sua maioria, José e Alcino de Araújo.
e atividades do semestre, So de controle de quali- são da comunidade.

.

As novas instalaçõesobservando-se 49 cursos dade de confecção e AMPLIAÇÃO DO CEN- dobrará a capacidade de
• . ,.

TRO DE .TREINAMENTO alunos, o. prédíor a prín-
Marlstascomemoram Ola Champagnat '

As �tua:s instalações. cíPi� co�um �avi�en-
A Congregaçã.o Marista ritiba (�ar�naense) .

de S. LUZia . ganha Ilumlnaçao publica
comemora no día 20 de Chapeco (Sao Prancísco),
maio, o bicentenário de São Bento do Sul (São
nascimento do Beato Pa- Bento), Criciúma (Cole- .

dre Marcelino Champag- gio Marista)" Caçador'
nat e dia 6 de junho do (Aurora), Jaraguã do Sul,
próximo ano, o sesqui- JSão Luís) e Joaçaba (Frei
centenário de sua morte. Rogério).
Jaraguá do Sul conta:
com o Colégio São Luís

e o Juvenato Marista, que

prepara -os jov:ens para
a vida religiosa. Aqui
já esteve sediada -a

.

Pro

víncía Marista de
: Santa

Catarina a quaí pertencem,
hoje, os Colégio de Cu-

Há várias décadas o

S3,0 Luís é uma célula da
comunidade jaraguaense,
que muito nos orgulha.
Em reportagem especial,
na próxima edição, va

mos enfocar o aconte

cimento-

o secretário de Agro
pecuária, vereador Ál
varo Rósä, iriformou que
vem mantendo diversos
contactos com agricul-

. tores, técnicos e entida

des, para
-

o desenvolvi
mento de uma ação con

junta que resulte em be-
nefícios aos TUI'ÍoO'las
jaraguaenses A\(!1r;§',$'.�
tau Rasá, que f,r.uitör,!":;:cla
sua atuação no Legislati
vo Municipal, a Celesc
iniciará em junho, a im-·

plantação de 28 luminá
rias na região da Coope
rativa Agrícola Mista Ita
iara e outras 12 em San
ta Luzia Alto, imedia
ções da .antiga fábrica de

papelão Schmitt.
"Com isto 'praticamen

te fechamos aquela região
e es trechos faltantes,
como. da Vila Chartres
até a entrada de Schroe
der, provavelmente serão
executados ainda este
ano", diSse Alvaro Rasá.

to, será dimensionado pa
ra receber, futuramente,
um segundo piso, assim'

qUe as necessidades exi

girem. Como detalhe,
haverá divisórtas fixas,
mas flexíveis, para aten-
der a necessidade de
espaço de cada sala de
aula. i.\i<1*'

ORAÇÃO DOS
AFLUOS

Aflita se viu a Virgem
aos pés da cruz: afli
to me vejo, valei-me
mãe de Jesus. Confio
em Deus com todas as

minhas forças,' por is-

.

so peço que ilumine os

meus caminhos conce

dendo-me a graça que
tanto desejo. (Faça o

pedido). Mande puolí
car no 3.9 dia e obser-

, ve .0 que acontecerá)
no 4.9 dia.

E'. O.

ORAÇÃO
MILAGROSA

Confio em Deus com
todas as minhas for
ças, por isso peço a

Deus que ilumine meus
caminhos. Mandar pu-
'blicar e observe ö que
'l.acentecerã no 4i•9i' die .

,. ..

�. ,',.
,. E.>O.

;.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



:
-,.

c o R R E I O, , D O P e V O
-_o

'--,,�. PACINA GY

COlselha' ,de Idllinistracia delin�1 as, grior,dades básicas ,de ,G•
do Sup. Breithaupt. até a mann. Neste dia 13 será no creche ínstítucíonal, parà
BR-280, pela rua Antô- Guamiranga, dia 21 no Ri- abrigar as crianças, fi·'
nío Zimmermann, num beirão do Salto e día' 28, lhos de pais operârios.
investimento estimado em na Corticeira. E já resul- Outra informação dê
NCz$ 50 mil. _

tado de um Seminário, a Zimmermann diz que, de
Os Seminários de Pri- comunidade da Ilha da 6 a 8 de maio, realizou-se

oridades Municipais con- Figueira eS'tá levantando na ACIAG, um treina
tínuam. com .grande par- as condições existentes emento sobro a condução
tícípeção, de acordo cl o a clientela, para viabili- polítíco-admínístratívo e

prefeito Antonio Zimmer- zar a implantação de uma jogos de poder, do qual
péuticiparam o prefeito,
vice, secretários, assesse
res e chefes setoriais da
Prefeitura. ;

° . Conselho de Admí
nístraçêo Municipal, in

tegrado pelas entidades
representativas do mu

nicípio de Guaramirim,
presidida pelo

.

empresá
rio Reinaldo Safanelli,
fixou as cinco priorida
des, a partir das discus
sões e dos levantamen
tos efetuados entre as

.

entidades integrantes do
Conselho. Pela ordem são:
rodovíária, habitação,
saneamento básico, hos
pítal e amplíação da rede
telefônica. Na área de
saneamento e solução do

problema d� alagementos.
serão implantadas galeri
as um metro desde a rua

28 de agosto apartir

JUIZO DE DIREITO nA ÇOMARCA DE JARA·
GUA DO SUL

EDITAL DE PRAÇA
.
° DOUTOR CARLOS ALBERTO DA ROCHA,

. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA
, DO SUL, EsTADO DE SANTA CATARINA, NA
, FORMA DA LEI, ETC ... ·

.

FAZ SABER (em resumo, art. 681 do

CPC) o seguinte: - Venda-em 1!!- Praça: - Dia
:>0.05.89, às 9:00 horas. Venda em 2!!- Praça: ;
Dia 12.06,·89. às 9:00 horas, por quem maís der

e maior lance oferecer. - LOCAL: - Edifício
do Forum desta Comarca- - EXECUÇÃÚ 'N<'>

11.694 - Exeqüente AGOSTINHO WDERGBS. '-
,

e,' Executados EVARisTo KIATKOSWSKI e El

FIRITA MILBRATZ KIATKOWSKI. e, TELMA
MILBRATZ. - BEM A SER PRÀCEADO: - 1)
Um Terreno situado nesta cidade, no lado impar
da Rua 94-Carlos Mayer com' área de 621,99 me

t.ros quadrados com as seguintes ,e atuais con

frontações, fazendo frente em 19,00 metros com

o. Rua n9 94 Carlos Mayer travessão dos fundos

em 19,00 metros com terras de Herta Gosch es

tremando pelo lado direito em 33 metros com

a casa 137 e pelo lado esquerdo em 33 metros cl
a .casa n.? 33, registrado sob on·<'> 21.048 fls. 81

Livro 3-N, que avaliado em NCz$ 6.500,00. Nos
autos não consta quàlquer ônus ou recurso pen:
dente. - Dado e passado nesta cidade de Jarague
do Sul, aos 28 do Mês de abril do ano de 1·989.

,

_ Eu (Bruno Winter), Escrivão Designado, () subs-

crevi. - .

CARLOS ALBERTO DA ROCHA
Juiz de Direito da lia.. Vara

JUIZÖ DE DIREITO DA COMARCA DE JARA

GUA DO SUL
EDITAL DE PRAÇA

O DOUTOR CARLOS ALBERTO DA ROCHA,
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA
DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA
FORMA DA LEI, ETC ...
-

FAZ SABER (em resumo, art. 681 do

CPC) o seguinte: - Venda em 1!!- Praça: - Dia
, 30.05.89, às 9:30 horas. ,- Venda em 2!!- Praça: -

Dia 12.06.89, às' 9::;;0' horas, por quem maís der
e maior lance oferecer. -. LOCAL: - Edifício
do Forum desta Comarca- - EXECUÇÃO N'?

11.916. - Exequente AGOSTINHO WDERGES. -

e, Executados EVARISTO KIATKQSWSKI .

e El

rlRITA' MILBRATZ KIATKOWSKI. - BEM A

SER PRACEADO:- 1<?) Um terreno situado nes

ta cidade, no lado ímpar da Rua 94 - Carlos May
er .com a área de,621,99 metros quadrados com

as seguintes e atuais conírontaçocs. fazendo
irerite em 19,00 metros com a Rua n? 94 Carlos

Mayer travessão dos Iundog em 19,00 nietros com

terras de Herta Gosch estremando pelo lado di

reito em 33,00 metros com a casa n.<? Bt e

pelo lado esquerdo com a casa n:<? 33, Registrado
sob on.<? 27.048 fls. (] l' livro 3·N, avaliado
<'m NCz$, ti· 500,00. Nos auL:)s não cons

ta qualquer Ônus ou recu rso pendente. - Dado

e passado nesta cidade die Jaraguá do Sul, aos

vinte e oito dias do mês kle abril do ano de mil
novecentos e oitenta e nave ..

- Eu, (Bruno Win-

ter). Escrivão Designado, o subscrevi. .

CARLOS ALBERTe � DA ROCHA
Juiz de Direito da. la. Vara

....................� ,
�

Gert lIstrará,' ißlpressõe.s européias
A Associação doS' mu

nicípios do Vale do Ita-
'pocu está coordenando e

mobilizando' um encontro

que reunírä os prefeitos
da micrrorregiã:o e em

presários, pera uma expo-
.

sição do engenheiro, flo
restal Gert Fischer, presi
dente da Aprema. de
Joínvílle, na quarta-feíra,
dia 1" às 18 horas, no

Centro Empresarial de Ja
raguä do Sul. Fischer aca
ba de regressar da Ale
manha e Dinamarca, 'pa
trocinado. por empresas

, ,
.

e poder público, dentre as

quaís a Weg e a Prefeitu
ra de Jaraguá
Jair Tomelin, secretá

rio-executívo da Amvalí
informou que o assunto
versará sobre meio-am
biente e ecologia, apre
sentado alternatives e

sugestões, principalmente
quanto a controle ambi
ental, desmatamento e

destino final do lixo, as-
'

sunto, que merecem pre
ocupação constante de to
dos os segmentos da co

munidade mícrorregíonal.

Rua da Lazer na J. Píccoli domingo
A Secretaria Munici

pal de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo, pro
gramou »t domingo, 14 de
maio, no período matinal,
uma rua do lazer na J0-
ão Píccolí, dentro' do Pro'

grama Esporte> para T0-
dos, O calendário da SE
ME, para o mês de ju
nho, prevê para o dia 10,
uma rua do lazer na rua

Bernardo Dornbusch, a

lém de encontro com pro
fessores de educação fí
sica no dia 6 e reunião

pedagógica com docen
tes do interior, no dia 12,
na ACUS.

Para 14 :de julho, no

Clube Atlético Baependí,
o Festival Sõcio-Esportivo
e Cultural Infantil -

FESEC e naquele mês,
ainda, curso de educação
psicomotora e I'!ncontro
cultural com. proíessores
municipais. O mês de a

zosto reserva as :latas de

23 a 25 para os I Jogos
Escolares Municipais, no

Ginásio de Esportes Ar
tur Müller.

Em setembro, matro

ginástica na Escola AI-
'berto Bauer e rua do Ia
zer no acesso ao Juven
tus. Também no Juven
tus, em outubro, dia 14,
o Festival Sócio-Esporti
vo e. Cultural Infantil.
rua do lazer na rua Gua
nabara e baile dos pro
Iessores estaduais e mu .

nícipaís . E para 23 de
novembro, café-bingo cl
os clubes de mães de to
das as escolas munici
pais, no Juventus.

Entremeio a estas pro
gramações serão cumpri
uas outras atividades
curriculares ,e extra-dur
rículares, segundo o que
informou a secretária de
Educação, Rosemeire Puc
cini Vasel ,

ASSOCIAÇÄO' RENOVA
QU.ADRO DIRETIVO

A Associação dos Mo
radores dos Bairros Vila
Lenzí e Nova Brasília rea
lizou no dia 1 de maio, do
mingo a eleição 'da direto
l/la, nas dependêncías da
Escola M. Albano' Kanz
ler. Para a presidência
Roberto Braz Nunes foi
reeleito, vice-presidente
é WiÍson Schubert, la. e'
2a. secretárias Nelsi de
Souza Konell e Waltrut
Nunes, 19 e 29 tesourei
ros Waldir Satler e A
demir Klein, suplentes -

Waldemar Píccíníni, Ma
ria Flor da Silva Planins
check e Maria Franz. No
conselho fiscal estão
Oueríno Feuser (presiden
te), Raul Rodrigues. Lou
rival Mathaes, José Volto
lini. Sibila Odorizzi, Nes
tor Vieira, Dolores Ma
ria Descher e Jucímar To
melin. Manoel Ademir
dos Santos '(Maneca) é
o presidente de honra

Parabéns mamãe ZEe"
NAIDE ESPEZIM. Você
é uma pessoa muito im

portante para nós ..
Alcívandro, Maria

Salete, Danlelle, Fran
cinne 'e Mina..

Ouerída 'mamãe MA
RIA SAtETE ESPE
ZIM. Você é muito que
rida por nós. i Para-
béns. '

Alcívandro, Daniel
Ie, Francinne e Ml�a.

rara n·ás, seguro não é só garan·tia de riscos

Seguro é

Prestação de ,,,,iças
Consulte --·II

",.'

Seu ,u r o s A • ',B a r c i a
Rua Barão do Rio Branco'168 -- Fone 12-1188 -- Jaraguá do Sul.

,
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�//=:::=::. VIAÇÃO CANÀRINHO LTDA.

Programe bem as suas viagens de férias e
' ,

, recreação. A uCaDarlDho" coloca à sua dís

po_içio os modernes e confortáveis ônibus da sua
.

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ FODe 72-1422

spézia & eia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator

com profissionais altamente especializados; ,

Rua João Januãrío Ayroso, 712 _ Jaragua Es

quer-do _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Escritório Contábil Garcia
cac-sc sob n' 0015

- - Escritas filem e con"bels
- bDpOito de Renda
- Reglltro de Micro-Empresa

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

II

. Ortopedia 'e Traurnatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências ..... consultas ... ortopedia in�a�
til e adulto. Membro titular da Soe. Brasileí
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

I.

E· D I T,A L
-----

AUREA MULLER GRUBBA, Tilb�liã e Oficial de
Títulos da Comarca de laraguá do Sul. Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a

.

todos quanto este edital virem

que se acham neste Cartório pararpt ctesto os

títulos contra:

EDINALDO SOARES DA SILVA _ Rua Domin

gos da Nova, 98 - NESTA - J CRIS DE IZOL
DE CAE.1:ANO - Rua Francisco Zimmermann
_' NESTA - ENXOVAIS NILSEN E COM DE
ROUPAS - Rodovia BR 280 Km 04 - NESTA
- fv1ARCOS ANTONIO COE.'LHO - Rua Do

mingos da Nova, '357 - NESTA - SERGIO
RANKE _ Rua João Planinscheck. 37 - NESTA

E como os dítos devedores não foram en-,

contraddls' ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por íntermédío do presente edital.
para que os mesmos compareçam neste .Cartó�io
na Rua Artur Müller, 78, no prazo da LeI, a Iím
de líquídar-o seu débito, ou então dar razão .por
que não o faz, sob a pena de serem os refendos

protestados na forma da Lei, etc.

IH/Jaraguá do Sul, 11 de maio de 1989.

AUREA MUllER GRUJ.3BA .Tabeliâ e Oficial de II

Protesto de Títulos.

i,

�� -.' �.� ..

II

II

UMA MÃE' REÁLlZADA
"é: mulher sábia edifica a, sua casa, mas a ín
sensata com as próprias mãos. a derruba" (Prov.
14:1). Deus f�z as mães não somente para ge
rarem e criarem filhos, mas para. se realizarem
plenamente em 'todas as áreas das suas vidas

(Jo 10:10). Infelízmenta algumas coísas têem
desííguradç a imagem e dignidade da mul?er:
quando Se expõe a ser explorada como o�Jeto
d� propaganda ou objeto sexual descartável,
quando. é objeto de infidelidade, de irresponsa
bilidade alcóolíca, de opressão'machista ou' de

sedução, e ainda, quando é objeto de sacrifício

social pOI: ser pobre El de discriminação por, ser
divorciada ou separada. Diante do quadro ne-

,

gro que cerca as mães de hoje, 'que estilo' de
vida deve seguir:
1) Colocar Jesus Cristo como o valer principal
da sua vicia.

'

.

(Mat.
'

6:33). Qualquer mãe que não ,estiver aos

pés de Jesus, alegando não ter tempo pB:ra as

coisas, espirítuaís (Ver Luc. 10::)'8-42), esta no

caminho da frustração (SI 121:1).
2) Reconhecer a tmportâncía da missão de dar
à luz flIhos
Que privilégio, mas que responsabilidade. O

aborto é prática suicida e deve' ser rechaçada.
"Não matarás".
3) Educar seus filhos nos caminhos de Deus,.
Os valores não cristãos estão roubando sutil
,mente nossos filhos. Estamos nos paganizando.'
�Jrge que ressuscitemos a educação cristã, onde
as mães sejam um exemplo de vida e fé (Dt
6:7), onde Crísto seja o centro de fato (Dt 6;5),
onde haja um equilíbrio sadio. entre amor e

disciplina (Ef 6:4), e 'que todas as neeessidades
físicas e espirituais sejam supridas, dentro de

cada faixa etária respectiva dos filhos (Lc
,

2:52).
4) Dar prioridade às coisas do lar e da Iamí-

•.
,

Será que trabalhar fora é maís importante do

que ter harmonia no lar.
,

5) Dar prlorídade ao marido, depois vem os fi

lhos.
A realização dE! uma mãe vem na proporção
em que se realiza com seu esposo- [Ef 5: 22�31 ) .

Muitas mães deixam de ser "esposas", porque
passam a viver, quase sÓ em função dos filhos.

-

Ouerída mamãe, observe estes princípios.
Serão' para a sua felicidade.'

,

Elso Carlos Madke
o-o---()-o-;o-o-o-o ,

ESCRITÓRIO DESPACHANTE ALANIR
Rua Exp ; Gumercindo da Silva, 257

, Jareguá do Sul --:- Fone 72-1575
SEMPRE BEM SERVINDO A TODOS

I!

II

, .Tubos Santa 'Helena 'Lt51a.
Tubos d� PCV (e1etrodutos), Tubos de Concreto.

Tubos de Polietileno (mangueira preta).
Fábricõ:: Rna Jolnv1lle. 1016 _ Fone 72-1101
Escritório: Rua Cel. Procópio Gomes, 99

F�-qe 12-0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

Defenda o seu patrfmôaío centra sinistros, pre-
veaíndo-se, Bstamcs as suas ordens!

Exti,:nbrás
-----�_.----------�--------

ii

Comêrcln e �eê�lB' 3�', extintores em geral

Rua, Joinyill� n�Q' 2.116 - Fone 12-1826
":

Jar�lguá do Sul/SC.

,.flnal '1IIIlili
ParóqUia �São SebastUlo
NOSSA MENSAGEM:
"CONSTRUIR A UNIDA
DE,. O AMOR.E A PAZ".
Uma porção de gente,
cada um com seu ídíoma
. , . e,' de repente, todos
passam a se entender. E o

Espírito Santo acontecen
do entre nós, Num mun

do. quebrado e dividido,
onde os homens não se

entendem uns com os ou

tros, O: Espírito vem tor
nar possível a unidade:
todos' se entendem -

porque ele vem ensinar
à :'greja a linguagem do

" �

amor, que toda a gent»
entende. Ser cristão é
ser testemuno» deste a

mor: pela pessoa compro
metida e pela vida en

tregue a serviço do cres
cimento do ",mor, entre

.

0.1' homens.
"UMA PALAVRA PRA
'vod �AMÃEI" - Por
todas as vezes qUe a

deixamo, Sozinha ou nos

Esquecemos de agrade
cer. Pelas palavras duras
e irrefletidas" pelos nossos

�esto e atitudes que a

feriram no profundo do
seu coração, nós lhe di
rrgimos uma oração ,ae
perdão. Mam-e, você -que
tem um coração seme

lhante ao de Deus, con

ceda-nos seu perdão. F

nunca nos deixe Ialtar o

seu sorriso, (I seu gesto
de acolhida, o seu abraço
que faz decepções e a

marguras. Neste seu die
asaudamos e lhe dize

mos § Muito obrigado".
Que Deus a abencoe e
a . realize sempre maís. A
abraçamos Com carinho.
MISSA: Sábado às 17h
na Cohab, 18h N. Sra.
de Fatma. '14h S. Luzia €

19h na Matriz, S. Luiz
Gonzaga, S. Judas Tade�l
e S· Francisco. Domingo.
7, 9 e 19h na Matriz; 8h-S,
Judas Tadeu, S. João p

S. Pedro: 9h30-N. Sra. cl')
Caravaggio (festa), _.

S.
Estev-o, S· José, Perpé
tuo Socorro e N. .Sra, de
Fátima e 18h-Säo Benídi-

Para refletir
No ano passado (1988).

o Brasil pagou 17 milhões
de dólares aos credores ,/

internacionais, da sua dí

vida externa Este valor
daria para construir 7
milhões de casas próprias
para 30 milhões de pesso
as, pagar 266 milhões de
salários mínimos e cons

truir 81.800 salas de aulas
para 60 milhões de alunos.
É pF.ecisa dizer algo mais?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cabras & LagarIos
o Jornal está em festa, e não é

para menos: afinal de contas setenta
anos de atividades ininterruptas cons

tituem um placar invejável. :E: uma
\

vida inteira. Mais frutífera, útil e in

vejável, quando se olha para trás,' nu
ma retrospectiva, do longo e difícil
caminho percorrido. Fundar um jor
nal, botá-lo na rua. COm a firme in

tenção de mantê-lo vivo pelo tempo
, afora, isto em 1919, foi um ato de co

ragem invulgar, principalmente num

vilarejo, que �araguá não era mais que'
isso naqueles bons tempos- Porque
um jornal precisa de sangue bom para
sobreviver. Sangue, no caso, é dinhei

ro. O dínheíro das assinaturas mal
dá para a postagem semanal. O san

gue precisa vir dos . anunciantes. E,

E anunciante não costuma jogar di

nheiro íora, Investe onde existam
perspectivas seguras de retorno do

investimento íeíto-
"Correio do Povo, é o maís antigo

semanário do Estado. Não é nenhum
"Estadão", "O Globo", "Jornal do

Brasil", No entanto, guardadas as

'devidas proporções, é tudo isso em

termos locais. Regionais, até, ousa

mos atírmar. Porque através (los
tempos pautou sua estratégia na liber
dade de expressão, de palavra, de 0-

pmiao. Em sua parte edítoríal sempre
disse' o que achava estar certo ou

'errado, na .base do doa a quem doer.

Com isso arranjou inimigos gratuitos,
mas nunca se recusou a abrir espaço
para quem, julgando-se atingido" qui
zesse retrucar, muitas vezes pra [á de

"à altura".
Não é fácil fazer jornalismo no

interior destes imensos brasis. Já o

disse várias vezes, o Flávio. E não é

mesmo. Mas quando existe esse es

pírito democrático, a que nos referimos
linhas actme. as montanhas são remo

vidas, as pedras somem dos caminhos,

o bom senso- a verdade prevalecem.

,

A Caixa Econômica
Fedéral vai reabrir nas

Papelaria,
·Gralipel·

Li vros, revistas, pre
sentes, materiais de

expedíente- em quan
tidade e qualidade
você encontra na

PAPELARIA GRAFI
PEL .Iaó lado da Pre

feitura).

� a vitória do Compromisso, com ,a,
Verdade, ou com a Noticia, que todo

órgão dé comunicação que se preza
deve buscar. Só existe esse meio, esse

lema, essa postura, para ganhar a

confiança do público esse juiz severo

e implacável. A realidade está a pro
var que este pequeno Jo�al do inte
rior conquistou essa vitória, com ga
lhardia. A prova é o próprio 7(ft ani
versário de sua existência,

'

comemo
rado neste dia 10 de maio de 1989.

Longo foi o caminho percorrido,
semeado de cardos e espinhos, de a

legrias e decepções, de 'reconhecimen
to e incompreensões. Ao longo des
ses anos, a firmeza de opinião do
Jornal, conviveu com reações dos

maIS, diferentes quilates. A contro
vérsia povoou estas páginas, assim co

mo nelas conviveram a celeuma, a po
lêmica, os ânimos exaltados, muitas
vezes por razões menores, mas, no final,
contribuindo para a consecução, do

objetivo superior do Jornal: a boa in

formação e orientação da opinião pú
blica.

Isto explica os setenta anos de e

xistência do CORREIO DO, POVO.
Por essa vitória .. magna, nossas

homenagensa Venâncio da Silva
Porto, a Arthur Müller, os pioneiros
do jornalismo' jaraguaense do Sul. a

vocês Schmöckel, Castilho, Dr. Barbo
sa e ao Flávio, os maís assíduos com

panheiros de cada edição do Jornal.
Vocês souberam ínterpretar fielmente
as • intenções dos fundadores e dos

que, através do tempo. continuaram
sua obra.

.teressados, nem as con
dições em que serão fe:i
tos os empréstimos, o

que deverá ser definido
esta semana. A priorida
.de será para atender os

pedidos de compra de
imóveis novos, mas os

financiamentos para imó
veis usados deverão ficar

parades por um bom tem
po, face a escassez de'
recursos.

,:
",

�
0'0 •

,� •

Calhas e Aquecedor' Sôlar
, Rua Felipe Schmidt, 279 • Fone 72-0448-

c; ""�,, �.

Caixa reabrirá os financiamentos
próximas semanas os fi-'
nancíamentos 'para a com

pra de imóveis novos. A

informaçãe é do presiden
te da CEF, Paulo Manda-

\ rino. que, no entanto, não.
adiantou o volume de re

cursos que a Caixa' colo
cará a disposição dos in-

1 989
100 ANOS 'DA' REPÚBLICA
70 ANOS DO "CORREIO DO pOVO"

Clinica Veterinária
'SCHEWfTZER

Dr. Waldemar scHWElTZER
Clínica oe pequenos ê grandes animais, cirurgias, vacinações

raio x, internamentos, boutíque.
Rua Jolnvllle, a.C} 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)

Fone 72-3268 - Jaraguá do Sul - Saata Catarlna

Parabéns ao CORREIO DO POVO.
Parabéns aos atuais dirigentes
� colaboradores.

, Porque "A Imprensa é os olhos:
e Os ouvidos do povo brasileiro".

'

(Palavras do Presidente Artbur
'da Costa e Silva).

Relojoaria AV'ENIOA
As maís finas sugestões para presentes,

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

'RELOJOARIA AVENIDA

. Na Marechal e na Getúli� 'y�rgas
"

Ferro· Velho M'arechal
DE ENGELMANN &' CIA. LTDA.

Comércio de veículos usades
Peças par�· veículos

j', .

Compramos 'automóveis acidentados,
Rua Conrad Riegel, 162 � Fone 72-0874

Jaraguã do Sul � SC ---

.

.. ���!i��! !!!!!s
ti', O,' Abertura de portas, 'cofres e, au

tomóveis; conserto de fechaduras, ,

.

venda de cadeados, tampas com-
, bustível,

,

olho-mágico e ígníção.:
Atendimento a domicilio, à. qualquer hora.

'

Mal. Deodoro 325 Wone 72-2467) e na José
Emmendoerfer 862.

'

,

----
-------

Clínica - Henri .Ey
PSIQUIATRIA CLINICA - PSICOTERAPIA
TERAPIA OCUPACIONAL E DE FAMtUA.
PRONTO SOCORRO DE DIST(JRBIOS NERV()..
SOS, com atendimento de urgência noite e dia.

Rua Presidente Epítácio Pessoa 746' (Fone- 72-1713)
- em frente da Auto Escola Marquardt
Jaraguä do Sul.

..-------------- i �.

,.---------------------------------�

UM NOVO CONCEITO ACABA DE NASCER

Ag,ara em Jaraguá do Sul Cl

KILUXO

Móveis e, Decorações Lida.
na rua João Píccoli 57, ao, lado da: Farmácta
Catarínenso,

-

Fique com � melhor: na qualide.da, no preço
e Ana garanüa, Valórize ainda maãs <lsua resi
dência,

VENHA NOS CONHECER .. !

.--------�------II!!IIÍ__,,.... .. ,L_'"""IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUA DO SUt:,' 13 [Al 19. DE 1\{AJO' DE ,1989.

�a. Z1lá Rodrigues Leite
- ltapenma, Rio de Ja
neiro
,"� sempre com renovado
prazer que semenalmen
.te leio "0 mais antigo"
que no próximo día 10
completa os setenta anos

de sua funda;:ã.o. Fazer
jornal no interior é uma

guerra muitas vezes án

glória e com muitos ven

cídos, alguns como o

Correio do Povo sobre
v i vem aos embates,
graças ao idealismo e ao

espírito ae luta de ho
mens como Você que se

faz respeitado praticando
um jornalismo sério

. e

índependente. �, Deste
longínquo rincão flumi-
nense. envio parabéns ao

Correio do Povo, extensi
vos a todos aqueles que
de uma maneira ou ou

tra, colaboram para o

sucesso do "maís antigo".
IIca Rau de Mio - Cu
ritiba - Pr.
','Amigo Eugênio: Em s/
�ério do paciente Impaci
Ente Você nos fez parti
cípàr de s/ vivência. Pm
isso quero saudá-lo com

palavras de Saint Exupery,
em Terre des hommes -

lia grandeza de' uma pro
fissão está antes de tudo
eu 'unir os homens".
Saúdo pelos 70 anos do
"Correio do Povo", jor
nal da ferra em' que nas

ci e que foi o abrigo
certo de minha família,
especialmente o meu
saudoso pai Reínoldo
Rau, que é nome de uma

das principais ruas da
cidade, e que me comove

deveras".
Luiz Hirschen (lutt)
Preso Dir. Mun. pT - Ja-

, raguá do Sul

"O PARTIDO DOS TRA
BALHADORES - P'I',
vem, par, meio desta
parabenizá-los pela da
ta de 10 de maio de 1989,
quando este importante
Jornal escrito, completa
70 anos de existência.
São 70 anos de noticiários,

.
anúncios, divulgação, en
fim 7 décadas de dedica
ção aos seus leitores. Es
ta data é de consagração
por Um excelente Jornal.

,'.. "
..

-7''0'
.--- .. _-_.__._"- _' .. , ........ ._ .- ..._, .... ',

p�lol,l "

anos José ' A�erto, BarbosaA todos, Tr-aba1hadoreSi,
Redatores, Repórteres e

Diretor, parabéns e muita

prosperidade" .

Sindicato dos Trabalha
dore� nas Indústrias da
Construção e do :t\fob1Uá-
río de Jaragoá do Sul.
".o Sindicato dos Traba
lhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobili
ário de Jaraguá do Sul,

parabeniza à. todos os

diretorea e' íuncíonários
do jornal CORREIO DO"
POVO pelos seus 70 anos,

de exístêncía em' nossa
eídade. sempre mantendo
os jaraguaenses informa
dos de tudo o qUe a

contece na cidade e re

gião. Ass. Gileno Bras

Trabaglia - Diretor do
STlCM/JS".

Dep. discorda da cobrança de taxas
O deputado Ivan Ran

zolín, da 'PDS, manííes-
talu a sua intenção de a

presentar um projeto
substituíndo a leí 7.541,
de 30 de dezembro de
1988,' sobre taxas esta
duais. Entre estas ta·

xas o perlamentar dis
corda de-que seja co

brada a taxa de seguran
ça contra incêndios em

localidades onde não
exista Corpo de Bornbei
ros, bem como discorda
da cobrança de taxas
de segurança ostensiva

contra delitos onde não
exista Batalhão, da Polícia
Militar.

O deputado Sidney pá
checo, do PFL, alertou
que as taxas máximas a

serem cobradas serão de

NCz$ 10,00 o que não

é muito para garantir a

segurança dos cidadãos.
Ivan Ranzolín esclareceu
não ser contra a cobran
ça das taxas desde que
elas sejam realizadas on

de existam um efetivo de
segurança.

Estado de San,ta Catarina
Preíeítura Municlpál de Jaraguá do Sul

ED.ITAL
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, abre as inscrições. para o 25) Concurso Pú
blico Municipal para Ingresso na área do Ma

gistério Público, em conformidade Com as Leis

Municipais n.? 1.234/88 e 1.243/88. As inscri

ções estarão abertas na Secretaria Municipal da

Educação - SEME - à Av. Getúlio Vargas,
503, dias 08 a 12 de maio de 1989, nos horários
das 8 às, 11 :30 horas e das 14 às 17 horas.

IIIERIMOVEIS
Intermediária de
Imóveis LIda.

R. JQão Plccoli, 10-4 - fone 72-2117 - Jaráguá do Sul

_ eRBCI 643-J.
IMÓVEIS A VENDA

1 casa em alvenaria com 140 m2. pröx. Etsul.
1 casa mista COm 140 m2, Jardim São Luiz.

. 1, casa alvenaria. com 210 m2, terreno 583

m2. rua Júlio Pedrí-
1 casa alvenaria com 140 m2, rua Carlos

Mayer.
1 terreno com 390 m2, px, Ind. Reunidas.
1 terreno 15x34m, rua Fco. Hruschka.

D�FESAS clVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL ,-

Rua .,Jo,ão Marcatto n.? 13 - 2.9 andar

sala 204 - telefone: 72-1869

Jaraguá do Sul - SC

, r'

Sé Ia seu 'istribuidor FORD, seu FORD tem se�iços cum lu.raBtia. Fora�dele, o risco é seu.
. .'

.

,_ ,/

Chalé
IMOIJWAlUA.E
REPREsENTAÇOPS LTDA.

Rua Reínoldo Rau 61 - Fones 72�1390 e 72-1500
VENDE: Apartamento com 73,90m2, 9."

andar. EdU. Jaraguá. Apto. Ed. Jaraguá de 95
m2, entrada mais financ. BNH.. Casas em alve
naria: com 94 m2 e terreno 260 m2 Lot. Mene
gotti, com 150 m2 e terreno 360 m2 rua Padre
Mirandinha, com 140 m2 e terreno'525 m2 R.
Adolfo A.' Zíemann, com '186 m2 e terreno de
470 m2 R. EmUlo Piazera., com 117 m2 e terre
no 338 m2 R. José Emmendoerfer, com 145 m2
e terreno 1.600 m2 Rua Albano ,Kanzle;r. Casas
mistas: com 100 m2 e terreno 540 m2 Lot. Jar
dim Flávio D, com 100 m2 e terreno 344 m2
Lot. Menegottl e com área 100 m2 e terreno
286 m2 Rua Frederico Ba,rg 156. Casas em ma

deira: COm 80 m2 e terreno 361 m2 próximo
Malwee e com 10 m2 e terreno' 360 m2 na Rua
Paraíba 36.

Verifique os terrenos residenciais e co

merciais que temos para venda. entre outros
imóveis.

_, ..

Imobiliária' Enuetec•
ENGETEC
V

CRECI-934-J - FONE 12-0313
R: Exp. Antonio C. Ferreira, n' 68

-VENDE-

VENDA: Casa mista (160m2) rua Piçarras. Aptos:
Edif. Miner, 2 quartos, 100m2 e no Condomínio
Atenas (Mal. Deodoro) cl 276m2. Lotes na José
Emmendoerfer c! 450m2. Sitio em Nereu :d.amos
cl 1 '!6.000m2. Área comercial rua Joínville cl
3.470m2, cl casas alvenaria e madeira. Terrenos:
7€lOm2 px, Móveis Pradi e de 1.360m2, perto da

Weg II. Casa cl :2 suítes, 2- quartos, 2 salas, co

pa, cozinha, lavanderia, salão d� f�sta, garagem
para 4 carros, piscina. no Jaraguä Esquerdo.Apto.
novo, 130m2, próx. Furb, em Blumenau- Terreno

na Epitácio Pessoa cl 3.060m2.
ALUGUEL: sala comercial rua Venàncío da Sil
va Porto.

V_cê sente a qualidade.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Aposentadoria. tem novidades

para os beneficiários
Desde adia 2 d� maio,' os segurados do

INPS que ganham acima do piso mínimo de

beneficios, estão recebendo a sua aposentado
ria, ou pensão já recomposta ao mesmo número
de salários mínimos do benefício, inicial, con

ferme determína a nova Constituição. Ainda

restam dúvidas em relação às duas parcelas de

recomposição, de um total de três (a primeira
foi paga em abril, na competência de março),
e também aos 1:;",14% concedidos pela medida
provisória_ 48, todos referentes a reposição das

perdas salariais ocorridas com o Plano Ve
rão.

Nem todos os segurados têm direito a es-
. tes aumentos, que no total somam 18,10%. Is
so porque. a partir dest� mês de maio OS be-'
nefícios vão deixar de estar ligados à política
salarial e passam a ser regidos pela evolução
do Piso Nacional de Salários (PNS). Assim,
quem tem direito à recomposição do benefício
em número inicial de salários mínimos não vai
receber os l8,70%, pois passa a ter a aposenta
doria ou pensão corrigida por percentuais idên

tícos aos do PNS. Isso significa que esse per
centual vai acabar sendo absorvido pela re

composição dos negócios de quem ganha aci

ma do Piso.
I

-------

QUEM RECEBE't
Saniente os segurados que se aposenta

ram de 6 de outubro (depois da promulgação da

Constituição) até 31 de dezembro de 1988 é

que vão ter direito ao reajuste de 18,10%, caso

recebam acima do Piso. De acordo com a nova

Constituição, apenas quem entrou para a Pre

vidência Social até '05.10.88 terá direito a re

composição. dos benefícios. Além disso, a me

dida provisória 48,
.

que trouxe o reajuste, exclui
os .segurados qUe Se tenham aposentado de ja
neiro/88 para cá. Quem se aposentou nesse pe
ríodo não vaí ter então a recomposição para
diluir os 1�,70%.

PIS O
Em maio, os que ganham pelo Piso estão

recebendo a competência abril, correspondente·
a NCz$ 61AO. Esse total está composto da se

guinte forma: NCz$ 58,47. (91,5% do PNS de a

bril), maís duas parcelas' de 2,43% (competência
de março e abril). Os segurados' do regime ru

ral permanecem com 50% do PNS, o que resulta

em NCz$ 31,95.
- Muitos segurados que estão recebendo o

Piso na verdade se aposentaram com maís de

11m salário mínimo. Se esse é o seu caso, você

também 'terá direito à recomposição do benefí

cio. Isso porque, se você se aposentou com

1,5 SM. por exemplo. certamente vinha rece

bendo pelo Piso, e iria receber em maio os

NCz$ 61,40. Mas, com a recomposição, o bene

ficio deve passar, neste caso., para NCz$ 93,85
(NCz$ 63,90 x 1,5).

INFLAÇÃO E POUPANÇA
Maio prometo uma inflação bem mais al

ta do que os 7,31% de abril divulgados pelo
IBGE. O inicio da vigência do ICMS, o novo

imposto estadual criado pela Constituição, e a

nova safra de reajustes que começaram peste
fim de congelamento de preços deve empurrar
a inflação de maio para acima dos 10%, poden-

.

do chegar ou até ultrapassar os 11 % ,

.

Com esta expectativa inflacionária, a ca

derneta de poupança deverá render entro 10,5%
a 11.5%. .A caderneta continua' sendo uma das

melhores aplicações 5eJU risco, isenta do impos
to de renda até o lfmíte de NCz$ 83.040,0.0.

r .

-------

p O V U --o-�.� pACINA II

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do. Sul

DECRETO N.f! 1.861/89
Dispõe sobre alterações na estrutura admínístratíva

· ? !RE'FElTO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no uso de �uas
atríbuíções: nos termos do; art. 5,9 da Lei Municipal N.<? 1:254/89. de
13.02.89; e tendo em vista o parecer do grupo de trabalho instituído
pela Portaria N5) 12189, de 04.05.89,

.

))ECRETA·
Art. 1.9 - Fica alterada a denomínacão da Divisão de Material,

na Secretaria de Administração, para Divisão de Material e Bens Pú-
blicos. . .

§ Único :- Fica criado, na Divisão de Material e .Bens Públicos,
da .·Secretaria de Adminístração, o Serviço de Património, herdando as

atríbuíções da extinta Divisão de Patrimônio.
. ,Art. :,9 - �ica. trensrormede em Serviço de Topograãa o atual
Se�o� de Topograüa, da Secretaria de. Planejamento, mantidas as etrí-
buíções ,

.

.

§ 1.9 - As atríbuíções do extinto Serviço de 'Cartografia Dese
nho e Projetos. di! Secretaria de Planejamento, ficam transferid�s para
a Divisão de Projetos.

-

·

§ 2.9 - () Serviço de Análise e Aprovação de Projetos, ,da Secre
tana de Planejamento, fica dividido em Serviço de Análise de Edifica
ções e Serviço de Análise de Parcelamento do Solo.

·

Art. 3.'!·- As atribuições da extinta Divisão de Saúde, da Secre-

tar,la de Bem"Estar Social. ficam transferídas para a Secretaria de
Saude.

Confecções Sueli Lida
ARTIGOS . DE 'i': :;���'JCAÇAO

.'

PROPRIA,

A PR4:..:":_:�r �USTO. ' :

. ,";;r't�'�:�Y, .

.

.

Postos de Vendas na m,;.l!ee:hall. Deodoro, !.085.,� na

Rua Reínoldo Rau. 530 Ja�aguá do Sul
'

Feriado de Corpus Christi dia 22
Na próxima quínta-íeí

ra, 25 de 'maio, é feriado
municipal em Jaraguá do
Sul e em muitos, outros

municípios da região e

do Estado. E a come-

moração de Corpus
Christi. Conta-se que a

festa surgiu de Um mila
gre. por volta do ano

700. na cidade italiana de
Lancíano, no mosteiro
de São Legoziano rios

monges de São Basilio.
Na hora da consagração,
na míssa, um monge ti
nha duvidado da presen
ça de Cristo na hóst.a

e no vinho, quando viu
carne na hóstia e sangue
no. vinho, O alvoroço roi

grande. Mais tarde, a

festa de Corpus Christ,
foi introduzida na dioce
se de Liege. em 1246. E
o Papa Urbano IV, que
tinha morado em Liege,
estendeu para toda a I

greja' em 1264.
Ao Brasil, a festa che

gou COm as tradições re

ligiosas dos portugueses.
Em Portugal, ao qU€
consta, já era ceiebrada
desda o tempo de Dom'
Afonso III, mas sem pro,

--

�

.

, :�< ;��
-
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CCE· BONITO· BOM· BARATO
Deu defeito? ... não se preocupe.

BRAZJAPAN ELETRÖNICÂ
. ,autorizada da CCE e outras marcas prontifíca-se a dar

J

•
assistência técnica com GARANTIA

RUA CEL. PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 280 Centro
JARAGUÁ DO SUL - SC

AÍ"t 4.9 - Este becff�to entrará em vigor na

cação, revogadas as disposições em contrário.
Jaraguä do Sul, 05 de maio de 1989.

IVO KONÉLL
Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN
Secretärin de Administração e Finanças

cilslo. Bat'a ·pU.��.i. e·
xlstir com DOm João I.
A Comuni(iadé Católica,
tOmo todos os anos, cum
prirá programação espe..
cíal parê mártat êste
día santo de guarda, quê
será comemorado na se

gunda-feira, dia 22.
A festa, qUe significa

corpo de Cristo, era .em

anos anteriores, realizada
com procissões e ruas

enfeitadas. O progresso
modificou os costumes,
mas a fé e a devoção
não.

o BTN de
. .

maio
Através de portaria

do secretário' do Tesou
ro, Luiz Antonio Gon
çalves, o Governo fixou
em NCz$ 1.1794 o valor
nominal do Bônus do Te
souro Nacional (BTN) pl
maio. Criada pela medi
da provisória número 48,
a BTN ainda não foi co

locada no mercado, atu
ando apenas como inde
xador é paJ::Çl 9. mercado
Ilnancéíro, úibstltiiindo a

OTN (Obrigação do Te

souro Nacional), extinta

pelo Plano Verão ,"

data de sua publí-

sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGuA 00- sue,· '13 !AI. 19 DE UXIO DE 1989.
----

---r-",�' 'tHl R It E I t5 .. J)ltJ '

P O'V ()"

�ADVOGADA
. Dra. Aurilene M. Buzzi
Questões de terras -! acidentes de trânsito •

i.nventários . cobranças e advocacia em geral.
.Rua Reinaldo Rau, 86' - sala 4 - Fone 72-2711.

I

Walter Luiz Ribeirl
II

Alexandre DeUau'iustina Barbosa
ADVOGADOS

Rua João Marcatto n9 '13, 29 andar - sala 206,
Fone 72-2875 - Edifício Domingos. Chiodini -

Jaraguá do Sul SC"

SAVIO MURILO PIAZERA. DE AZEVEDO

. MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

ADVOGADOS
- ar� Q_Y.l11 - Cl'imlnal -. Comercial -

- Trabalhista - Esportivo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala
Forie 72-0188 - Jaraguä do Sul .._ SC

,CaIUII
IVI.llélica

CULTOS: no sábado
às 19 horas em portu
guês e domingo às 8h
em alemão e 9h30min em

português.
.

MISSÃO DE
MÃE:. Nos' dias de . hoje
convém examinar o que
Deus diz a respeito da
Missão de Mãe, ou seja,

. o papel da mulher; A
palavra mãe aparece cen

tenas' de vezes, nas Es
crituras e a maior parte
refere-as ao seu relacio
namento como mãe em

terno de filhos. Deus dá
muita importância às·
mães, dando-lhes ensino
como devem investir
tempo e inteligência na

criação dos filhos. Não
há. profissão mais nobre
do que ser mãe. Mas o

mundo estw invertendo
esse valor, colocando

.

o

papel de mãe e dona de
casa como sendo mesqui
nho, e de posição

.

baixa. .

Mas Deus diz que os fi
lhos são herança do Se
nhor, o fruto do ventre
seu galardão. (SI. 127.3).
Mães queridas, saibam'
reconhecer o valor da
maravilhosa missão de
mãe, ao receber em seus

braços vidas preciosas p/
instruí-las e cónduzí-las
nb Caminho do Senhor.
como vemos em II Tim.
1 :5, a avÓ e a mãe ensi
nando Timótio, exercen

do sua missão de mãe.

(D.H.T. - Calvo Luz e

Vida).

Seguranqa·
no trânsito,
umaquestão
detodos

o
1·9'8'9
ANO BRASILEIRO DE

SEGURANÇA
NOTRÃNSITO

MENEGOTTI VEicUlOS

•
INPOItMATIVO ROTÃR10

8 Qualro-Meia
Cinco

Dê. mais vida ao Rotary: V�va·o Intensamente

NOTICIAS 00 DISTRITO 414
Atenciosa €:arta de Dario Maciel ex-Gov. 1980/81
chega à coluna, com notícías do território des
membrado do D-465:

.

A indicação do companheiro ALFREDO LANG
para Governador no ano rotário de 1990-91.. O
indicado é sócio representativo do R. C. Cha
peco-Oeste, um rotariano de escól, entende de
Rotary, é capacitado, dinâmico e ainda jovem.
Atualmente é diretor da TV O ESTADO, de
Chapecõ, proprietário de 2 emissoras de rádio
naquela cidade, advogado brilhante e· tem tudo
para dar um bom Governador.

.

Conta Dario Maciel que quando de suas VISI

tas aos. R. C. da região, em 1980/81, o camp.
Alfredo; Lang e outros do R. C. Chapecó, sem

pre prestigiaram o governador nas suas visitas
oficiais.

. .

Importante lembrar que o clube do camp. Al
fredo Lang, o R. C. Chapecó-Oeste, mais o

R. C. Chapecó,··Rotaract e Interact, bem co
mo

I

a Casa da Amizade, tem séds própria, no.

bairro Palmital. uma magnífica construção de
400m2. de área construída, a sala de reuniões tem
250 mertos, possui bibliotéca, salas para reu:

niões da Casa da Amizade,
- clubes de jovens,

.

do Conselho Diretor, ampla churrasqueira e

uma grande cozinha. O terreno tem :)'800 m2. e

foi doado pela .prefei,tura local.
FURGOES CARGA SECA, 1S0TSRMICOS, FRIGOlUFICOS Belo gesto da municipalidade.

E CARRETAS DE 1, 2' e 3 Er' ...OS (Da Comissão de Relações Públicas do D-465 .

. Jaraguai Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fennl, 113 - Fone 12-1011 Ano 1988/89)

======�-����'==============:;�==�

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

"

FISIOMED
Flslo_t�rapia �. Reablll tação Médica Ltda�

.

Atendimento .especíalízado em recuperação
de fraturas, paralisias, reumatismo, problemas da
coluna, doenças neurológicas, asma e bronquite.
CO�NlOS. Unímed- Banco do Brasil, caixa
Econõmica, lpesc, Inamps e Acidente de Traba

lho
CORPO CÚNICO: Dra- :Ritt! - Fisioterapêuta,
Dra. Joice - Físíoterapêuta, Dr. Francisco

Médico Físíatra.
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen s/nf!, anexo ao

Hospital São José - Fone 12-1811 - Jaraguä do

Sul-SC.

CORREIO I)() POVO
Assinaturas

e

Publicidades
Fone: 12-0091

'72-3953

11.,IIIIiiRIEIV.,l"
Jaràguá do Sul
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, Preiente� ,para as' mies, para eternizar seu amor
é com a

DO

Lanznaster
Jóias, semi-jói86 e relógíos com o carinho da

, LANZNASTER
Marechal :Deodoro, 391- Fone 72·1267" em Jaraguä

Pedras Trevo
PEDRAS PARA PISO, PISCINA
E REVESTIMENTO EM GERAL

As melhores pedras naturals para sua casa.

Pedras plpisos, piscinas, paredes e,
revestimento em geral.

Rua OHokar Doerffel, 1.951 - Trevo BR-IOl
Fone 22-8956 - Joinville.

SUBA NA HONDA

CONCESSIONÁRIA HONDA DA REGIÃO. CO
MÉRCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O ND A DA MENEGOTI1
,MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.

Rua Adélia Fischer, 239 (Rodovia BR-280)
Fone 72·2999 '� Jaraguã do Sul _ SC.

CORREIO DO POVO
Fundação: 10 de Maio de 1919

CGC 84.436.591j0001-34
Díretor: Eugênio Victor Schmöckel

: 10m. Prof. DRT·SC n.«? 729 e Dir. Empresa
Jornalística' n.? 20. Membro Efetivo do Inst.
Hístõríco e Geográfíco de SC. Redator: Flávio
José Brugnago - DRT/SC n.? 214. Repórter:
Yvonne A. S. Gonçalves, - DRT/SC n.9 219.
Redação, . Admínístreçäo e, Publicidade: Rua
Cel.. Procöpío Gomes de Oliveira n.? 290
Caixa Postal 19 - Telefone (0473) 72-0091 -
89.250 - Jiiraguá do Sul _

- Santa Catarina.
Impresso naS oficinas da Organização Contábll

. liA Comercial"· SIC Ltda,
Número avulso ..

' '," .. : .. .' .... " NCz$ 0,3C'
.Número atrasado : . . .

. .
.. NCz$ 0,4C

Assinatura semestral (Iooal] •. ;.;. NCz$' 5,00
Assinatura anual (local) NCz$ 10,00
Assinatura anual outras cidades . I\'Cz$ 12 00

Hepresentantes credenciados: Bruvê Veic. Co

rnunicaçâo (Fpolis], Tábula Veíc. Comunicação
(S. Faulo), Propal PrOp. Representações (P. A-

legre),
'

ASSOCIADO A ADJORliSC E ABRA�ORI
Os artigos assinados não refletem a opinião

do seman!ÍJ1io. 'As cª,rtas, devem ser legíveis
-com assinatura; nome, endereço, teletöne (:' 09
da CM. de Identidade, A publicação depende

r "do critério da redação, que se reserva o ,dIreito
'de resumí-Ias e a 'matéria I não publíeada não ..e

r' devolvida.

'.. HÁ 70 ANOS

pAGINA 13

l�Ol\lF�IRA A HIST()RIA.u Barâo de l�pocu

- Em 1919, na primeira edição
do "correio do Povo", aliás chamado
de O CORREIO DO POVO, em 10.0:5.-
1919, na 3a. pág. trazia uma notícia
sob o título de Tentativa de Suícídíor
"Em' Joínvílle ';no Jardim Lauro Mül
ler, tentou suicidar-se ingerindo li
sol a meretriz Jandíra".

- O dr. Gil Costa continuava OS

comentários sobre o Contestado, do
qual fez parte: "A ígnoráncía e a

crendice, junto a condescendência
pelos bandoleiros, haviam provoca
do naquela região, onde o policiamen
to não era nem podia ser feito, uma

situação tão delicada que só com a

intervenção penosa do exército naci
onal pôde ali ser restabelecída a

ordem, por muito tempo seriamente '

perturbada. A ação admínístranve
de cada governo a poder exercer-se
livremente sem provocar atritos, sem

estremecimento com' o estado vizi
nho. Era o momento da obra mais
diíicil e delicada para a solução do

problema do Contestado e cada um
dos governos ínteressados diretamen
te na questão pôs à obra restituir ao

trabalho fecundo e compensar, a

grande zona abandonada há tantos
anos entregues às aventuras do ban
ditismo".

HÁ 40 ANOS
- Em Hi49, o "Correio do Povo"

completava o :;009 ano, de existência e

o sr. Leopoldo Reiner 25 anos de
atividades gráficas. Era orgamzado
um programa comemorativo cons
tante de míssa em ação de graças, vi
sita ao túmulo d, Venáneío da Silva
Porto, co-fundador do jornal e almoço
de confraternização entre os" cola
boradores.

- A Câmara de Vereadores re

jeitava veto a dois projetos de leis
apostos pelo prefeito' municipal:
um, fazendo cessão de um próprio
municipal em Corupá - o Hospital
de Corupé e outro, reíerente à ces-'
säo de um edifício nos fundos da
Prefeitura para a Associação Rural,
pulando o prefeito por cima, da Câ
mara, este construído especialmente
para A CASA DO LAVRADOR. E'ste
último foi modificado no tempo do
pref. Victor Bauer que utilizou para
fins da municipalidade, mas pagou
o aluguel para a entidade em prédio
alugado. No tempo de Durval Vasel,
este pagamento foi simplesmente 'igno
rado causando prejuízos aos lavra
dores- associados, sem qualquer justi
ficativa. Partíciparam desses traba
lhos pela derrubada dos vetos Willy
Germano Gessner, João Lúcio e

Max Thieme-
HA 30 ANOS,

- Em 1959, no mês de maio
Albano Kanzler estava de aniversário,
presidente da Associação Rural. Seus
amigos, em manífestação :

- UM HO
MEM E UMA OBRA � , lembravam a

última Exposição no Agropecuário,
realizada no ano passado, e as extra
ordinárias realizações naquele logra
douro pelo renomado construtor, con

sumindo preciosas horas planejando,
construindo e fiscalizando, as obras,

I'

,
.. i, •

Com prejuízo pera suas atividades
profissionais. Falando francamente
ele era "intré�ido,em seu trabalho,
um dos homens. de nossa terra que.
sem alarde e grandes discursos (que
para bem dele, não sabe fazer nem
manda fazer) - é ele um exemplo de '

como se trabalha, se constrói e se a

ponta o futuro pars a mocidade. Hoje'
ele está esquecido, mas suas obras
estão em pé, mostrando .o q/ os outros
não souberam fazer. Os homens públí
cos hoje 'também são outros q/ nada'

. conhecem daquilo q/aconteceú :pá trín
ta anos, porque são, gerações que
não se comunicam e não se respeitam."
'Parabéns ao velho mestre, por mais
um aniversário que transcorre ama
nhã, dia 14 .de maio de 1989!

HÁ 20 ANOS,
- O jornal "O VALE", de Videi

ra publicava- nota com o seguinte
título: "DEFUNTO VOLTOU ,PEDIN
DO ANULAÇÃO DE INVENTARIQ"
O dr. Pedro Paloschi, advogado esta
belecido nesta cidade, deu entrada
na justiça' de .uma ação praticamente
inédita nos anais da justiça. A "ação"
impetrada pede a anulação de um in
ventário, em virtude do "Ialecído"
ainda estar vivo, Trata-se de José
Ar!' funileiro de profissão, hoje resi
dente em Rio do Sul (queremos crer

, que Jaraguä do Sul, pois aqui está
radicado durante longos anos). Há
cerca de 3 anos, sua esposa , Joana
Arl, residente em Rio das Antas, re

quereu e obteve o inventário dos
bens de seu esposo, alegando tér este
"morrido", O inquérito fora feito e
a viúva se apossou de todos os seus

,

bens e em seguida transferiu-os pa-
ra seu filho Waldoniiro José, Arl.
também residente em Rio das Antas.
Agora, José Arl "ressuscitou" e veio
reclamar o seu quinhão na partilha.
,Alega o advogado que a causá é boa,
mas o difícil está sendo provar que
o defunto não está morto mas muito
vivo",

. .
. HÃ 10, :ANOS
- Em 1979, o hoje falecido poeta

Rudolf Hirschfeld enviava versos em
alemão. saudando os 60" anos do
"Correio do Povo": Neunzehnhundert
neunzehn, am zehnten Mai.! Da kroch
ein, Voeglein aus 'dem BL/Nicht Huhn
war es, nicht Ganz, nicht Schwan, / Was
fuer ein Vogel war es dann? I Es war
in diesem schoenen Staat I Das alle
rerste Zeitungsblatt, / Das nun schon
seit so langer Zeit I Mil Jeraguä ;Wa·
echst und gedeiht. j Was 'sechzig- Ian- ,

ge Jahre waehrt, !Ist und' bleibt immer
lesenswert. I Ein dreifach "Hoch" to
ent heut im Chor- / Der Zeitung und'
dem Direktor",
-.o ciube Atlético Baependi. (

por seu presidente, Haroldo Ristow
'publicava PROPOS'l �A DE VENDA, a

quem po� .que, aceita 'proposta : de
compl;ro�r'R,IJiquisiS;ão dI'! uma ârea
de 14:Ç)56> 1$ll2;', na 'Rua Seme Matter,
.onde se lli>calizava, a antiga, sede,
por preço não inferi or a Cr$ .

l.S00.000,{)O, pagávei� no máxinlO em
10 prestações mensal s. E a -Gráfica
Avenida comprou,

'.�� --..-- � -Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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No gabinete dentário
inicio esta . entrevista:
-

.

Conheço V. há
multo tempo- Aänal,
quem é Osny Cubas, D'A-

quino?
.

- Sou de Campo; Ale
gre, nasci em 23.02.1929,
filho de Virgilio Ozório
D'Aquinos e Ursulina Cu
bas, papai de Lajes e

mamãe de Campo Ale-

gre mesmo. Donos de
terras, dedicavam-se à

pecuária � extração de

erva mate. Meu avô pa
terno Honório era fazen-'
deiro e os avós Joaquim
de Lima Cubas/ Dursuli
na Munoz eram la1:iasta�
dos donos de terras em

C. Alegre.
.

- Morantlo em C· A·

legre, para :-t época, co

mo consegutu consílíar
es estudos?
- Em 1933, aos 6 a

nos �ntrei: para CI Gr.

Esc. Leben Regis, onde a

prendi 'as primeiras le-
tras. O diretor era o

prof. Osmar Nunes, a

. quem C. Alegre muito
deve. Em 36 os pais mu

daram-se para S. Bento

dto Sul, onde papai mon
tou escrítórío de cobran

ças e seguros, nomeado
depois pelo Interv, Dr.

Nereu Ramos, adjunto de

promotor. . Nesse ano in

gressei no Gr. Esc. Ores

tes Guimarães, onde com-

� -

.: .DJ)' Osny Cubas O'Aquino
pleteí o primário, con

cluindo ainda em 41 o

complementar. Lembro'
com saudades 2 professo
ras: Baselisse Carvalho
Ramos (dír-) e

�

Elvirá
Vírmond (in memori

am). Naquela época em

S. Bento quase só se fala
va o alemão e por isso,
em

.

19:)7 freqüentei por
meses a Esc. Alemã
"Columbus Schule", di

rigida pelo proí. Hans
Kuhnow, . razão

.

porque
entendo e' falo sofrivel
mente a língua de Go
ethe. Em 42 fiz exame de
admissão ao Gin. Barão

.

de Antonina de Mafra,
tendo lá completado o

1<'> ano. Transferi-mq pa
ra .« Gin. Bom Jesus, de
Joinville, sob a direção
da proí, Ana Harger. con
cluindo-o em 45. Nova

mudança de cidade- Mudei-
.

me para Curitiba e fiz
o científico no Coi. Para
naense (externato), tendo
como diretor o proí. Ri

beiro. Em 49 submetí
me aO vestíbular e acabei
matriculado na Fac. de

Odontologie. da Univer

sidade do Paraná, forman
do-me em 20.12.52. "

Quando e onde íní-

OPPU'SVíDED
CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS' DA SEMANA

� Novas Aventura} do Fusca (Comédia)
Uma Troca Multo Louca (Aventura)
O Pato Donald no Oeste (Desenho)
A Bela Adormecida (Desenho)
Tocata (Policial)
Três Homens e Um Bebê (Comédia)
Malleta Atômica (Ficção)
Vidas em Conflito (Policial)
Time Walker (Ficção)
A Bela e a Fera (Infantil)
Salsa-Ritmo Quente (Musical)
Desejo de M_atar 4 (Policial)
A Volta do Guerreiro Americano [Av.]
E maís 1.300 vídeo-filmes selades -para vo

cê assistir.

OPPU'S VIDEO - Vldeomanía sem Pirataria.

,
. ..

,
dou il atívídade de círur
,gião dentista,
- Ainda. como acadê

mico acabei trabalhando
no 'gabinete do dr. Tra

jano Ferreira' Martins,
matogrossense. axtraor
dlnârío e capacitado pro
fissional ainda em atíví
dade em Curitiba. Como

.

estudante de tempo in

tegral não' podia morar

longe do .estudo, Com Um

colega aluguei um quarto
na Pr. Osório, fazendo
refeições no Hotel Mar
tins, na Ríachuelo, qua
se esquina da Bufrein.
Lá conhecí o futuro Dr.
Fernando Piske que nu

ma de suas visitas aos

pais, me convidou para
viajar à Jaraguá, indu-
zindo-me a aqui traba-
lhar. Em março/53 aca

bei me estabelecendo ao

lado da prefeitura, na

casa dos Klug, onde an

teriormente Se estabele
ceram médicos ehoje a

'briga sorveteria e pani-
ficadora. Em 58 mudei-me
para o prédio de QUa
Wagner aí na Mal. Flo
riano, onde hoje é o Ca
esar's Club. Em 62 mon

tei gabinete na casa de
Frau Braun, na esquina
da antiga ponte, fundos
do Bradesco, Em 65 es

tabeleci-me no prédio de
Marcos Dalprá e, final
mente, em 75 adquiri
conjunto de salas' pró
prias" no Edif. Míner, na

esq. da Marechal com Ex

ped .. Antonio C. Ferreíra..
onde estou ainda hoje.
-- Quais as ímpres

sões determínantes que
marcaram V. durante esses

anos em que' reside em

Jaraguá?
- Foram' as seguintes:

a) .os meus filhos terem

nascidos aqui, fato _

que
me fez amar esta cidade;
b) a personalidade, ci

caráter, a dignidade e

a competência prof', do
médico Fernando ' A.

Springmann. que trouxe

meus 5 filhos ao mundo
e c) o prooresso iá mar

cante desde os tempos

dos trolleys,' e,' ecentu
adíssímo nos días de ho
je com o magnífico PO
dedo industrial.
- Como bom prorís

sional, procurou acampa
nha.r oS avanços da O
dontologia?

.. -

- Como profissional
que se preza, nunca dei
xei de me atualizar, em

técnicas novas, em avan-'

ços científicos que ocor

rem a cada día- - Além
de acompanhar revistas
e livros especíalízados,
compareci e compareço
a símpósíos, conferências
e outros eventos no se

tor, em diversas cidades
e capitais do país.
- Qual a sua religião?
- Sou Católico Apos-

tólico Romano.
- Pratica esporte?
- Sim, um pseudo

esporte, uma canastrinha
de vez em quando. Cos
tumo andar e correr in
tercaladamente por hera
e meia, entre 6,30 hs. e

8.
- Gosta e' faz politica

e qual a sua opinião so
bre poätícost .

� Já gostei e fiz mui
ta, um udenista roxo,
lembrando com honra e

saudade, Artur Müller.
Sempre existiram bom.
e maus políticos. Embora
raros, mas em

.

Jaraquã
contamos com bons polí
ticos, que dão de si para
o povo e a cidade.

.

- Como conheceu a

esposa e quando casou?
- Casei-me com Erecê

Stephanes de Oliveira, em
S. Francisco, em 09.07.55,
na Igreja N. S, das Gra

ças,' cerimônia oficiada

por Frei Tadeu. Do casa

mento tive Reberto, Vâ
nia, Ricardo, lsabela e

Evandro e 6 netos: Anto-

..

nella, R�ulo, ,Guilherme,
Renate, Juliano e Rodrí
g(').: .

Tem vida sodaU
- Sou sócio do C. A.

Baependí, há 35 anos e

muito me orgulho.
Já aposentou-sst

- Já, depoís de 30

a�os ..
' Não dá pare viver

SO da aposentadoria, in
felizmente.

Fez o serviço mí
Iítart

Estive matriculado
no CPOR de Curitiba e

dispensado no excesso do
contingente.
-. Algu,ma coisa pí

toresca na profissão?
- . Proliferava a ex

tração dos órgãos dentá
rios por qualquer coísí
nha e a preferência pelas
dentaduras totaj, (cha
pas ou as colíbres pere
récas (dentaduras parci
ais), as incrustações ou

corôas em ouro e ái -de
mim Se fizesse outra su

gestão. Os colonos vi
nham cedinho de bici
cleta ou de trolley e tra
ziam o dinheirinho certo,
amarrado no lenço. De
fendi e defendo a odon
tologia conservadora.
- Os colegas de tur

ma reúnem-se periódica'
mente?

___;, Sim. Comemora-
mos e celebramos a cada
cinco anos, na cidade
de Curitiba. Com minha
esposa faço parte dos 11

que jamais faltaram a

um encontro, de uma tur
ma de 80. Encontros ma

ravilhosos e marcam

muito, revivendo-se e

. relembrando-se tudo. Es

pero em, Deus poder to

mar parte do próximo en
contro.

Tenho . c oma· lema
o de ser útil aos distintos
clientes que muito me

honram com sua. prefe-
rêncía.

Posto de Vendas MarcaHo
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, sborts,

bermedas e cordas.

Em frente à :fábrica, - Amplo estacionamento.

.
Agora, temos também aces söríos para computadores, meelnbas

}tara hnpreasorais,-, fitas, dísquets. formuládos contínuos e outros.
'

Rua VetttnCio da Silva Porto n.? 35� - Fone 0473 - 72,1492
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li' 1''18 a. ia. ·livisil. e allre·Fe�.,es .fa.�il e �elli8r d·1a . 28,
Chico de Paula x Estrada i'
Nova e Garíbaldí . x p.a�··
ranä,

.

JblgáIi<ú> :ô' Boia�:
fogo.

vora.da. <>Xl Cru! de Mal·
ta' é Am�rica Ox3

-

Botafo
go. Neste dia 14· irao

jogar em Rio da Luz, Cruz
de Malta x Garíbaldí e na
Barra do Rio Cerro Bo

taíogo x Malvíce e A
mérica x Alvorada. Nes
tes certames, campeões
e vice receberão' troféus,
maís troféus disciplina, ar
tilheiros te goleiros me

nos vazados e 20 meda
lhas de prata ao vice.

INFANTIL
.

li'
,.

SENIOR

A entidade rnatêr 'do
futebol: [eraguäense, mes-.
mo sob .ínterveneão, darr
inicio no dia 20 de maio,
aos Campeonatos lntan"
fantil e Veteranos. No
infantil, Iamentãvelmente, ,

somente seis equipes se

A' Liga làraguaense de'
Putebot-ínícíou no dosnn

go,täia; 1, 'os,' Campeona
tos de Juniores e dá Ia.
Divisão de Amadores,
deStâ temporada. Na cá

tegoría 'juvenil, onde as

partidas ínícíam às
13h30mln, 'Os resultados
'da primeira rodada foram
Garibaldí lx1 Malvice,
Alvoreda 2xl Cruz de

Malta e Bofafogo 7xO A

métit:a:(pela la. Divisão,
nos jogoS de fundá,

"

Ga�
ribaÍdi lx( Malvíce, AI-

inscreveram e na prtmeí
ra rodada irão j.ogar No-

.
va

:

Aliança Je. Alvorada
em três. Rios do Norte,
Rio Molha x Floresta no
Rio Molha e Cruz de
Maltã x Botatogo, em .Rio
da Luz-
I

No sêníor dez equipes
irão disputar, centra oi
to do ano passado. Pela'
rodada ínaugural, Chave
A,' às lSh:;'O�Rio Molh� ;X
Cruz dê Malta e. Vidra
çaria:' Barão . [ex-Beíra ,

Rio) x Alvorada, Iolgan-.
do o Floresta; ChaveB '"":'"

.

. ARBITRAL bA SEGl)N';, -Ó:
DONA
Está marcado para sex

ta-feira, às 19h30min, na

sede da LJF,
.

o, arbitrar
qu�' determinará a' .reali-,

.

zaçã� do Campeonatç d�
2a .. Pi;v�s�q. Os clubes in
teressaç(ê)�.;,. �� piiIH��pai, '.
deverão .9P:rJgàto.ilaineri� ;'
te , ter .}',�P!�§ê,Ii_I!àpies' �\:rio"

'

arbjtra1':,c:""j.); ." :.:':' � '. 'L..

'Jogos Regionais
A Comissão Central

Organizadora 'dos Jogos �

Regíoneís Leste-Norte.
marcados para Jaraguá
do Sul, de 28 de junho a

02 de julho, já . começou
a montar a estrutura e a

definir os locais de com

petições. São onze moda
lidades que serão

.

dispu- '

tadas: volíbol masculino,
volibol femíníno. futebol
de salão, xadrez masculi
no, bocha, bolão masculi
no e Iemínno, handebol
masculino, tênís de mesa e

.

tênis de campo masculino'
e basquete feminino.

.:;')�: ,.

Lig,: esta:' de novo sob. intervenção
_-.. ", ';', .' .' . NO,vas' ro�adas' tfo' Câlij@.�_:Jpb'�bairrôs,:

�

.

>.: r .. :'.J:' ;O" � ",' .; -'1 <� ',.' '.:" ....<.. :.
"'

A terceira rodada da Ontem,"dia; 12,' jli)gárarn.
Chave A do '19 TorneIo' V.' t.alau x Barra, rue,
Interbaírros de Putebot de Mpl,l:ta::x_J.Qrg� Czernie
&!ião" .d� Diyi�ãp�: Mi.ulk·. ;wç�>�;:it���,Q' Norte : .. >Je

-

cinal
.

de 'Ês' ü'rtes/Li ':la \::'*er�1I�:'?�äiiI')'e':'::ff2addó"PP. g...., --, ...,', ...._ .. _ ...�.,,, .. Q_! ..... "''C
.. -'..

Jarageaense . de ..Fu�e.bol_; pax� 40ie'!) s��a.d9,·�
"

às
de. Salão, apresentou os. t:4hl.:d'-��.:t.uii� �.

x Eegj,ãq,
resultados V. .Lenzí 3xO Oeste, .. 15h30-Vi1a Leli'Zi 'Si'
V. Nova, Região ; Oeste Nova B.rasfÚa e Ü>h3Q.:-·
0:x4 Região. Sul .. e Nova, "Regt&,ç), $1,11, .:X' São Luiz.' E

.

Brasília 4x2 Santa. Luzia: 'no.�, .ctià ';,' ·19, '.seitij.::feiia,
pela Chave B - Rio Mº� serão; adversários :S. "Lü�
lha 7x2 J,oão Pessoa, Bar.-. :(;ia· : Xe,; R,�giã.,o:· Öeste, Vila.
ta do Rió' Cerro _1x3,Re-, Lenzt.·ix 'No-ia �at:asiiia

.

e
.

gião N@rte e Jorge Czer-. RegiäQ .. ,Sul. )( S,ão} L:u,:i�,.:;
niewicz 2xl Vila Lalau.: o' ,,," :••. ! ',;,'" : .• ,

LR'VB .. e· APEF.· __

félrão :Jôtô�iO',d�.:·Du.pl�s:·;
•

. {._. h •
.
_'.' l ,.' ,_ .. ,1.'" •• �.

l( ;Pederação Catarí-
nense de' Futebol. acatan
do ; ·'t�curso, do. candidato
derrotado â. .. presidência
da:!}:;igif Jaraguaense de
Futebol, WaldemaI' vieí
ra.vdetermínou nova .ínter- .

venção. Raul Rodrigues
aceitou novamente' dirigir
a entidade' e a princípio
'marCdU 'a assembléia' p/ o
dia,;j 9 d.e junho, às 19h
30min em primeira con-'

votal;,ão e' às 20h' em·' se

gLiildä irconvocação, mi se
de aci LJP (RUà Artnr

! Müll�i: lOS), pa'ra eleição
do .presiden�e, vice, conse-

Estádual . de bicicros$ hoje' à,·· tarde
,

.

lho fiscal e suplentes, a·

lém da discussão e vo

tacão- do relatório e. pres
taçião de ámtas até a

data da' eleição.

o prazo para inscrição
de chapas deverá ir até o.

dia 26 de maio, às 19h30
e terão direita a voto:

Botafogo, Cruz de Malta,.
América, Malvíce, Alvo
radA, Grêmio, Garibaldi,
João Pessoa, Rio da Luz,
Ponte,

'.

Preta, EStrella,
Guarani,. Paraná, Francis
co de Paula e Aliàhça,.

·Atletismo
. Ademir Roesler nos
400m. com barreiras e
Ola,vo José Reali,· no

lançamento de martelo,
obtiveram em Curitiba o

nono lugar durante as i

disputas do" Troféu João
Carlos de Oliv�ira. Ola
vo é da categoria juvenil,
estando' em primeiro lu
gar na sua especialidade
no ranking estadual

.

e

entre os três primeiros a

nível nacional. Tanto A -
.

demir quanto Olavo de
verão ser convidados a

participar do "Meeting
Nacional de Atletismo",
durante o ano em curso.

A nível de Estado,
.

a

. próxima competição s�rá
em Florianópolis, nos dias
10 e 11 de junho,' em.

disputa do Troféu Catari
nense de Atletismo Adul
to

.

A Liga Regional de
Volibol

.

e Basquetebol e

.

a Associação dos Profes-

sofeS' de Edütaçãö' Físf<:.éi: .

do Vale�Efó Itapdcui iTlló:
prontov,e:r no dia - 22 de
·maiQ,· feriado. de Corepus
Christi ,antecipado "'dö·
dia, 25., Q 1.9 .Torneio dê
Volibol dê Duplas" MaS'-'!
culino/Fepünino,' Iia ., 'Gi� .

násio de· Esportes Aftm
Müller, . a partir das .

a,
horas, aberto a todos os

interessados. O limite -d.:e,'
inscrições' é .

de 32 duplas
no naipe masculino e de.
16 no' naipe fem1riino.'

.As insérições vão d�2
10 a 17 de maio. na 'Di
visão'Municipal de'

'.

Es
portes} com Jéan OU no

Colégio São Luís,
.

com o

Prof. �deinar (Mazinho�.
Valor de NCz$ 10,00 ·por.
.d�pla. A premiação.

..

ao.
pri:J;neiro :lugar de' cdd<:
Ilaipe será troféu. meda
lha, :bolá .de v0libol e ca

miseta Ie> aos
. 's.e�!undQs

lugares, medalhas' e c;a�
misetas.

Foi c'oncluído' sábado;
dia'"

.

6, . o torneio inicio
dê : oi'Cicross; com: o en

cerramento da terceira

·etàpa':: e' entrega de pre
miaçõés aos três meU]1)res
colocados de cada cate

goria. A Equipe Malwee
dé'"Bidcross participou
no dia' . 29 de abril, em

Florianópolis, da Copa .

LevOtim, com tt:ês pilotos
e V0lta a· pista, junta
meilte cöm os pilotos da

Eqt.l'ipe· Daleelis e das de

méüs"eqÜipes dQ Estado,
para áS disputas da 2a.,

Etap�, do Campe0nato

Catarinense de 'Bicicross,
em -Jaraguá do Sul, neste
13 de maio.
Esta prova marcará a

inauguração oficial do
Malwee Biciskate Park,
iniciando às 14 horas.
Durante' a semana os

pilotos intensificaram OS

treinamentos na busca do

aperfeiçoamento que' lhes
permitam lutar pelas pri
meiras colocações. Os pi
lotos locais são ps favo-
ritos para vencerem a

maioria das· provas na

tarde deste sábado, em

Jaraguá do Sul:

,'.
.

Futebol em SH e MS
Uma partida apena�

deu continuidade a "Taça,
Jubileu' de Prata' Cidade
de Schroeder", no dia 7,
entre Grêmio. Tomaselii
e Olímpico, atrasada. da
quarta rodada, nas cate
gorias titulares e aspiran
tes. O primeiro turno vai

.

seF concluído no dia 21,
entre Olímpico x Comer
cial e Aliança x Grêmio.
Tomaselli, folgando

.

o

Fluminense.
Em Massaranduba pelo

Campeonato de Futebol
de Campo 'no Centro Es
portivo Mun:cipal Erich
Rode serão adversários
domingo, dia 14, Linha Te
leQ'ráfica .. x Cachoeira, A
sa Branca x Pornil e )3otu
rl;l x Patrimnnio

Guaramirim
.

dá 'Iargada de Futebol. Varzeanoao
Polisolda e Mannes Cons

trução 2xO Fruet na pri
meira fase; posteriormente,
entre os vencedores;

Weg Química Ox1 ARG
e Nutrimental Oxl Man

nes; final ARG OxO Man
nes e nos pênalt:s a

Mannes foi campe'.' Na

partida de fundo, a Pre
feitura de Jaraguá do
Sul derrotou a' Prefeitura
de Guaramirim, por. 2 a 1.

to Municipal Varzeano de
Guaramirim. Os jogos da
segunda roâada da Cha
ve A, no Estádio edo A
mizade, dia 13 (hoje) 'às
14hr-Polisolda x JUventu
de e 16h-Caixa D'Água
x Veteranos; dia 14,
8htS- Beira Rio FC x A
mizade Júnior e lOh lS
Poderoso x Comercial.
Pela Chave B, Estádip Mu
nicipal, dia 13 - Cruzeiro
x Beira Rio EC e' Nutri
mental x C A. Quarami-.
rense; dia 14 Barro
Branco x Corticeira e E.'n

genho x Amizade.

A
. SeCretaria de Espor

te, ' Cultura e Turismo da
Préfeitúra- . 'de Guarami

rim, realiioti.· a Festa do

Trabalhador, no dia 19,

com muitas competições
esportivas, no' complexo
esportivo muniCipal. Nb

volibôl feminino' Juriti

2xl Fruet e AGV , .2xO
ARG; fina;l AGV 2xQ Ju- .

riH.. No,· vo1ibol masculi
no

.

Arpla Ox2 AGV e

Olipê 2xO G. Maiochi;
final ''Olipê 2xO AGV. No

futebbl de campo Estofa-
"

dos �n�s Ox2
.

W�g
Quimica, ARG 4xO

. �rei�
thaupt e Nutrimental lxO

Dr] lôiz··��ldl Glaçalves� 1� .

'i(';IT�';': .

GINECOI.OCIA - OBSTETRICIA
. �,.-.,' ,f,' 'J

•

X,

'\v.. Getií.l!o Vargas. ,49 :' Sala l'ÔS . Fone 72-3763CAMPEONATO
VARZEANO

Jaraguá. 'do; �ul.Oito partidas . abriram
!lO domingo o Campeona-
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'Poder pública 'e IlIlciativa privada viäbilizàll Ilslala§ãô fa' III
' .

�

o Secretêrío Munlici- mente médico é prestado ASSlS1l!NCIA MSDICA ärío de NCz$ 6,52.

pai' dä" Sã:úde; Dr ."�Amä'rö"" 'a'írid"â E\iii'�'l>östöS'"de' S'aú�""�"'- J 'Nô"'C'ê1mpÖ"""da assís- O município' mantêm
Xímenes Junior,· expôs, da, 3 creches .ínstítucío- têncía médica ambulato- convênio com' o SUDS,
segundá-feira, aos em- fiais, 20 creches domící- rial, são realizadas,

..

em
.

mas este ano não rece

presäríos.' na Assocíação üares, APAE, AADVA, média, 14.760 consultas beu nenhum pagamento.
Comercial e Industríal, Ação.Social e Sindicato mês' em Jaraguä. do. Sul, Ern.' contrapartida, segun
um quadro completo da Rural, com clíníco geral das quais :;'.680 pelo do números apresentados
saúde do município. O e pediatra e, a partir. de Inamps, 2.400 no pronto pelo Dr. Amaro, investiu

prefeito Ivo Konell. díre- .1.9 de junho, dois gine- socorro e 2 mil nos pos- na saúde NCz$ .

tores clínicos dos hospi- cologistas atenderão nos tos de saúde, enquanto 19.727,40 em janeiro,
tais. da cidade e médicos postos de saúde. que no setor privado, a NCz$ 39.502,74 em teve

-partícíparam do encon- O atendimento odon- assistência médica nas reíro, NCz$ 36.545,12 em

tro, cujo' escopo príncí- tolõgíco, processa-se no empresas chega a 7.680 marco e NCz$ :;'8.450,34
pal era de obter apoio Inamps, escolas, Apae e consultas/mês. .0 Hospi- em abril, no pagamento
ao projeto de implantar unidade sanitária. cen- tal S. José registra 360 do' pessoal e materiais.
uma- UTI no Hospítal São tral , Dentro de dois me- internações e o Jaraguä
José, afinal obtido. ses, possivelmente, o Hos- 237.. . .

MELHORAMENTOS
. Na sua exposição, apitaI S. José terá insta'

.

O Secretário Munici- MAIS IMEDIATOs
Dr. Amaro informou que lado um equipo-odonto- pal da Saúde íez uma Para o Secretário da.

o pronto socorro conta lógico, para prestar a- projeção da situação dos Saúde, as necessidades
com 10 médicos, remune-. . tendímento a população Hospitais em relação ao ruais imediatas na área,

rados pela Prefeitura, íora da faixa normal de Inamps. Com números re- em Jaraguä do Sul, se

que dispende NCz$ 7 atendimento nos ambu- ais. de 1988. O "Jaraquä" riam, equipar o pronto
mil por mês é o atendi- latóríos e entidades: faturou do Inarnps �CL$ socorro, treinamento' de

68.756,10 (no anor- para pessoal, maior número
cobrir 3.449 íntnrnamen ,

de especialistas para a

tos, com receita per .ca- tendimento no Inamps e

pita de NCz$ 20.22, cus- aumento do número de
to real de N"Cz$ :;5,40 e consultas nos postos da

prejuízo por paciente de periferia, isto no setor
NCz$ 15,18. O "São Jo- ambulatorial e na área
sé'" teve um faturamento hospitalar, melhorias nas

de NCz$ 72.935,41 do instalações e enfermagem,
Inamps. internou 4.981 novos especialistas (que
pacientes, com receita já estão. 'Sendo contacta
per capita de NCz$ ... dos) para ampliar o cor-.

14,64, custo per capita de po clínico e uma Unída
NCz$ 21,16 e prejuízo de de Tratamento Inten
par paciente prevídencí- sivo (UTI).

Is Inolações di fláv_io I_Sé
_: Digna de figurar no folclore politico a in

dicação do vereador Antônio Stnngarí, do PMDB

de Guaramirim. Quer que a Secretaria da Saúde

determine a obrigatoriedade dos motéis do Estado

colocarem a disposição dos clientes os preservativos
masculinos, as "camisinhas", para evitar a propaga
ção da AIDS. A indicação tem seus méritos, mas é

no mínimo curiosa. E não. é?· .

_ Presidente .Werner Schuster, do PFL de Ja-

raguá do Sul. convocando filiados do ParUdo até 24
de março, para as eleições - prévias Pdestina.déls a es

colher o candidato a Presidência da República (Ma
ciel ou Aureliano), a realizar-se no dia 21. Idêntíeas

eleições, tarão os diretórios dos municiplos vizinhos,

cujas tendências, ao que consta, são para Maciel, a

migo de Bornhausen.
- As atenções de Santa Catarina voltam-sé

neste domingo para Brasília, onde o PDS realiza a

convenção que escolherá entre Bsperidíãc Amin ou

Paulo Ma:Iuf, o candidato a Presidente da RepÚblica.
Amín. segundo a imprensa, está bem cotado � pode
rá levar de vencida. isto se não ocorrerem acidentes
de percurso. Seria S. Catarina disputando pela vez

nrímeíra a Presidência.
�

- De 24 a 26 de maio será realtzadoem Join

vllle, no auditório do Banco do Brasil, o Semínêrío
"Realidade e Tendências", com a presença de diver
sas estrelas econômíeas e politicas nacionais. Esta
rão presentes Ma11son da Nóbrega, Almir Pazzianot
to, Ernesto Curara, Luiz Henrique, Fernão Bracher e

Adroaldo Moura da Silva. Só feras. A participação
custa NCz$ 50 mil. per capíta,

- Prefeito Ivo Konen participou terça-feira
de reunião com o Governador do Estado ,e outros 46

prefeitos, quandu foi solicitado empenho para a

Campanlui do ICMS. Na Capital, junto a Fecam,
discutiu-se sobre a fixação dos índices de retorno do

ICMS, decIdindo·se pela utilização dos mesmos crité
rios, face a polêmica surgida. A nova sistemática fi

cou para o ano que vem.
- Vivendo clima de aniversário (do jornal),

agradecemos a todas as manifestações de apreço e

Incentivo ao nosso trabalho, as mensagens e as di

vulgações nas emissoras de rádio e jornais. destaCan
do os 70 anos do CP. Transferimos ta.mbém as mani

festações aos nossos leitores e anunciantes, qUe nos

dão o suporte para continuarmos na luta... até o cen

tenário.

Restauração' da
O Diretor Geral do De

partamento de Estradas
de Rodagem de Santa Ca
tarina, órgão da Secreta
ria dos Transportes e

Obras, Engenheiro Luiz

Gonzages Inácio, infor
mou, a propósito de pro
v\idênClias, solicitadas pe
la Câmara de Vereado
res de· Guaramírím. para
restaurar o pavimento
das rodovias SC-413j474,
trecho Guaramirím
Massaranduba - Blume"
nau, "que face a proble
mas financeiros . pelos
qüais atravessa cs�e '. or-

Tribunal deverá

Guaramirim · Blumenau
gão, embora cientes da
necessidade de recupera
ção do referido trecho, a

mesma não poderá ser

executada n;) momento.
Estamos providenciando
e se encontra em fase
final de conclusão o Pro'
jeto de Engenharia pala
restauração, cujo, custe)
estimado. par., as obras
é de NCz$ i4.500,000,00".

E conclui Luiz Inácio:'
"Esclarecemos que o

DER/SC. mantem os ser

viços de conservação ro

tineira, de modo a mini
mizar o problema e man-

manter liminar

A un de acordo com
.

Amaro é necessaríssimer
em vista <lo aumento do
número de aci.dentes· e'

de öbítos ocorridos no

transporte
.

de pacientes
a

,
Joínvílle e Blumeneu.

além do que criaria se

gurança, traria novos es

pecialistas e melhoraria a

classificação do hospítal
junto ao INAMPS, íací
htando iguaimente a vin
da de verbas de outras
fontes.

Os custos de Instala
ção, a preços çle maio, é
de . NCz$ ao mil, : dos
quaís a Prefeitura arca

rá com a metade e a par
te restante, a iniciativa

privada deverá cobrír . A
UTI Iuncíonaré no Hos

pital S. José e duas co

missões estão sendo 10r
madas: de ;instalação e

supervrsao, para coorde
nar o processo de im

plantação e angariar os

recursos, maís a comis
são técnica, formada por
quatro médicos. /

Junto com a UTI (:'

com a vinda de novos

especíalfstas, o banco de

sangue será melhor apa
relhado, trabalho este já
iniciado, de acordo com

o Dr. Amaro.

sem previsDes_
ter as condições de trâ
fego. E sobre outras rei,
vindicações do Legíslati
vo à Secretaria dos Trans

portes e Obras. para o

asfaltamento da Estrada
Guamírenga, a partir da
BR-280 e idêntica pro
vidência na Estrada Ba"
nanal do Sul..o secretá
rio Arnaldo SeveIiano de
Oliveira' informou que
tratam-se de rodovias
municipais e não cons·

tam da programação do
DER/SC, inviahilizando,
portanto, seu atendimento
no corrente exercldo.

contra
-

madeireiró
Os ecologistas aguar

dam COm expectativa des

pacho da Procuradoria
Geral do Estado, pela
manutenção da liminar
oi;tida no ano passado em

primeira instância pelo
juizo da Comarca, que
ilcatou a dem\ncia . do

prúmotor Arist�'l, Xeno
fontes Lenzi, por solici
tação do Conselho Muni

cipal de Defesa, dö MelO

Ambiente, contra o' ,��
matamEmto na Sernd\ 'tin,
Boi, divisa cam Q ,tlT1Üllt.·
cipio de Corupá, a Oes
te de Jara,guá do Sul,
a uma altitude aproxima-

,

CA'-, SASSB
Energia com gosto dê café.

� � �

da de 900 m2 em relação
ao nível do mar.

Artur Spiess, proprie
t.ário do imóvel, desma
tau ilegalmente e des
cumpriu lei municipal e

além dQ. mais, pelé;l. sua

localização geográfica,
poslçao altimétrica, a

tr.ibutos hídricos e f1or�
exuberante, a área é con

siderada de preservação
permanente e reserva e

cológica. A ação teve

g,mho de causa em pri
meira instância,. a CUjé!
liminar Spiess recorreu.

O processo segue cu�'

so na justiça e com a

manutenção da limil'él::
já se tem parecer favo
ravel da Procuradoria de

Justiça do Estado. para
que o Tribunal de Justi

ça mantenha a sentença.
Isto tudo tem seu ponto
de importância, pois re

presentaria uma vitória
dos preservacionistas e

um freio no intento de
outras madeireiras e pre
dadores que têm causa

do sérios
-

danos à flora
E! a fauna, comprometen
ào seriamente os recur·

sos hídricos .da região.
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