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ANO LXXI - EDIÇÃO N.'9 3.540 JARAGuA DO SUL (SC), DE 20 A 26 DE MAIO DE 1989' NCz$ 0,30

,Comhab decide pela criação da Companhia Municipal de Habitação
R. ,Rau: recape
A Prefeitura lV!Unici

pal está abrindo' licitação'
para a contratação . dos
serviços de recapeamen
to da rua Reinaldo Rau,
cuja pista está totalmen
te, danificada pela ação
do tráfego intenso e in-
filtração de água. São
cerca de 11. OOOm2 ali
840 metros lineares em

toda a sua extensão, num
ínvestímento calculado
em NCz$ 100:rÍli1 pelo
prefeifo Ivo Konell- O

recape será de 7 centí
metros de concreto betu
minoso usínado a quen-
te.

Os ltndeíros pagarão
a contribuição de melho
ria, a razão de, aproxi
madamente, NCz$ 8,00 o

metro quadrado. O Go
verno do Município in
formou qU7 mantém en

tendimentos Com aDERI
SC, que poderá recapar
as ruas Walter Mar
quardt e Angelo Rubini,
até a Barra do Rio Cer
ro.

Receita faz leilão
em

.

Jaraguá
A Superíntendêncía da

Receita Federal- da 9a:
Região Fiscal, que com

preende o Paraná e San
ta Catarina, realiza nes

te sábado, dia 20, um

leilão de mercadorias 'es
trangeiras apreendidas do
contrabando. Terá por
local a Sede Esportiva e

Recreativa Marisol, das
9 às 12 horas e das 14
às 18 horas, sendo exclu
siva para pessoas físicas,
que poderão adquirir no

máximo. cada qual, dez
lotes, entre bebidas es

trangeiras, telefones sem
fio. aparelhos eletro-ele
trõnícos. rádios-relógios
telefones, vídeo-cassetes,'
fitas para vídeo, mim

TVs, toca-fitas para car

ros. filmadoras, entre ou

tros artízos.

Companhia Habitacio
nal deverá ser a confi
guração jurídica da so

ciedade civíí que vai ser
criada em Jaraguá do
Sul, para funcionar co

rno agente promotor e

financeiro do sistema ha
bitacional do município.
A decisão foi tomada na

última reunião ao Con
selho Municipal de Habi
tação, que busca subsídi
Os em companhia congê
nere de Londrina, no

IBAM e FURB. para a

daptações para a reali
dade local. E após defi
nida a minuta do 'estatu
to, vai ser analisada jun
to a Caixa Econômica
Federal pára adequação
aos requisitos exigidos
pelos financiamentos da
CEF.

O Conselho de Habi-

Rotary
• • •

InlcJa
o Rotary Club de Ja

raguá do Sul iniciou cam

panha de doação de cór
neas ao Banco de Olhos
de Joínvílle , Uma comis
são foi formada. presidi
da pelo Dr. Marle Sou

sa e integrada pelos ro

tarianos José Amaral Pe

reira, Edson Pereira. Pau
lo Marcatto e Moacir
Sens, com o objetivo de
detalhar todos os por-

tacão, além das receitas
oriundas das, empresas e

da prefeitura, sugere pa
ra a Companhia Habita
cional, obtenção de re

cursos através do FGTS
dos mutuários para ser

utilizado como forma .de
poupança. reduzindo des
ta forma o tempo de fi
nanciamento; busca de
recursos a fundo perdido
dos governos estadual e

federal e, encaminhar os

projetos de 'cada empre
endimento à Caixa Eco
nômica, para verificar a

possibilidade daquela ins-
.títuíção ser, o agente fi

, nanceiro ,

-.

PLANO PILOTO
O COMHAB discutiu

e optou pela implantação
de um plano piloto de
vinte casas a serem cons

truídas em terrenos da

Corpus Christi: comemoração dia 22

municipalidade. a ser

executado pelo ,processo
de construção conven
cional no sistema de mu
tirão. O projeto padrão
das casas, apresentado

O presidente José Sar
ney decidiu não anteci
par o feriado religioso de
Corpus Christi. Atenden
do . a pedido da Igreja
Católica. o presidente de
terminou, através de de
creto admínístratívo, que
o feriado do dia 25 de
maio seja comemorado na

própria quínta-feíra. "

A decisão presídéncíal
altera a lei n.? 7320. de

junho de 85, que antecipa
pera as segundas-feiras os

feriados que caírem nos

campanha de doação de córneas
menores para que a cam- ropreso, Walter Coral e

panha alcance a sua fi- Antônio Menna. Haverá
nalidade, haja vista que inscrições em diversos
o déficit de córneas é locais da cidade. Os hos

grande no Banco de 0- pitais Jaraguã e São Jo
lhos. sé vão auxiliar. cedendo

local e material cirúrgi
co pare extrair a córnea
do doador. possíbilitando
a que outros enxerguem,
num ato de amor .ao pró-

Na terça-feira, no Ro

tary, a campanha 'foi
discutida com os médicos
Amaro Ximenes Jr., Se
bastião Resende Filho.
Aírton Silva, Vicente Ca-

O Conselho. 'aprovou
implantação de lombada
no Chico de Paulo, aci
ma da Etsu1• próxima da
escola, além de melhori
as na sinalização da. con
fluência das ruas Maria
Ubelina da Silva com a

Francisco de Paulo. A
Viação Canarinho, aca
tando reivindicação dos
moradores do Caríbaldí,
estendeu a' linha de ôni
bus .a partir do dia 13,
com saída do Bar Santos
às 8 horas e retorno às
1:;h30min. às terças e

quíntas-feíras.

xímo ,

Táxis poderão rodar com bandeira 2 durante o dia
Além da 'discussão das

alterações no trânsito cen

tral, já iniciadas com as

colocações de placas. o

Conselho Municipal de

Trânsito deliberou sobre
outras questões, aprovan
do o uso da Bandeira II
pelos táxis quando trans

portarem maís de três

passageiros adultos. du
rante o dia. desde que no

inferior do veículo haja
afixado, em lugar visível
o avíso: "Atenção - Ta

rifa Especial - Ba�dei
ra II". Um decreto do
Executivo deverá regula
mentar a matéria.

pelo coordenador Afon
so Piazera Neto, define
casas de 33 m2 em terre
nos com áreas de 250 m2'
e 10 metros de frente,
aproximadamente.

No mês de abril, con

forme as estatísticas de
acidentes liberadas' pela
Delegacia de Polícia da
Comarca, aconteceram 29
acidentes sem vítimas em

colisões' e choques e' 11
com vítimas. em diver
sos ,pontos da cidade.
Para a próxima reunião
do CMT, estão agenda
das discussões em tomo
do estacionamento de ca

minhões na rua Augusto
Mi·elke e colocação de um.

,guarda de trânsito na

Ponte Abdon Batista, das
12 às 18 horas.

demais días da semana.
. com 'exceção dos que ocor
rem nos sábados e do
mingos e os de l,Q de ja
neiro (Confraternização
Universal), 7 de setem
bro (Independência), 25
de dezembro (Natal) e

ôa. feira Santa. O feria
do de l,Q de maio' - Dia
do Trabalho - também
será comemorado na da
ta.

Em Jaraguä do Sul.
houve muitas controvér
sias em torno da anteci
pação ou não do feriado
religioso. Confirmado pl
quínta-íeíra, a Paróquia
São Sebastião programou
missa na Igreja Matriz,
às 9 horas, seguida de
procissão, pelas ruas cen
trais da cidade, com três
paradas para celebra
ções.

MS SUSPENDE
DESMATAMENTO

A Prefeitura e a Câma
ra de Vereadores de Mas
saranduba acabam de.
suspender todosos des
matamentos existentes lia·

município, 'principalmen�
te o da Agro-Energética
Tupy, em função dos pro
blemas ecológicos ql iriam
causar no futuro. Foi esta
belecido também ql não se

rão adquiridas novas á

reas, paralizando, desta
forma, o reflorestamento no
município.

o Sabor que
Você mals Gosta

I RT I·M I Expositores
Movimentação Industríal

SENAI - ALAVANCA INDUS'fRIAL. 25, DE MAIO -

IRMANADOS FESTEJAMOS O 'DIA DA INDÚSTRIA'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGU_4. 00 SUL, 2ô Ä 26 DB lÇ{Ato DE 1989 c O R R E I O 'Jj O P OV O pAGINA 02

OQNTA.BILIST AS

GenteKADRI
EU/UI.�..•

...-

realiza neste día 20, sá.
bado, na SER Marisol.

.

- No dia lO, o "Cor- das 9 às 12h � das 14 às
reio, do Povo", que já 18h, um grande leilão de
era o maís antigo sema-. mercadorias estrangeiras,
närío de S. Catarina, exclusiva para pessoas
completou 70 anos. No físicas. Poderão ser ar

dia 13 do corrente. sá- rematados desde bebidas
bado. o valoroso matutí- a equipamentos eletrôni
no "O Estado", da Capi- cos. É uma boa oportu
tal. fundado em 1915, nídads para quem tem

completou seu 749 ano "money" .

de existência, dirigido - A APP e Direção
pelo empresário Dr. Jo- do Colégio Estadual He
sé Matusalém Comellí: Pa- Ieodoro Borges progra
rabéns a todos ql fazem de maram para o dia 27 de
OE o o mais antigo jor- maio, uma feijoada ao

nal catarinense.
.

meio dia. nas dependên·
- Nasceu às 14h do cías do educandário e pa

dia 12 de maio, no Hosp. ra lO de junho, a festa
e Mat. Jaraguá. a pequer- junina. No sábado,' dia·
rucha Ana Cecilia filha .13, aconteceu homena
do Pastor liigo Piske, da gem às mães. dos alunos,
Comunidade Evangéllca com o gostoso café e mui-
de Jaraguá do Sul ta descontração.
Centro e sua esposa Alba - Neste 20 e 21 de
Cordeiro. O aconteci- maio, na Sociedade Al
mente repercutiu gosto-, votada, de Rio Cerro U,
samente entre a gq.nde -a la. Winterfest (Festa
fam1l1a luterana da Pê- de Inverno), com pratos
rOla do Vale do Itapo- da comida germânica, a

cu. Dá coluna, partem as trações esportivas e cul
felicitações ao distinto turais , Os grupos Fol
casal, clóricos Nascente (Jara-'
- A Receita Federal guâ) e Teotônia (Blume-

,01\- II .•�
, t::JVC10 ejVlOJttC1��

Moda infanto·juvenil para realçar a

elegância de seus íllhos. Um carinho

especial para o seu bom gosto.
Na Marechal Deodoro. 819 _ Jaraguá do Sul c, SC.

Jóias. relógios. pulseiras, anéis, allanças,
prataria, artiios em ouro e tudo o mals para

. presentes . na
'

,Reloioaria Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n9 9

I "

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

bebê para a estação outono-Inverno.

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

Carinf)oso
A ;;ROUPA INFANTIL
.H R

Aveo.i'da G�tUlio Vargas,' 97 _ Jaraguá do Sul

& Informações
nau), apresentam-se nes
te domingo à tarde. O
programa é ótimo.
-- O amigo .Waldir

. Rubíní, secretärto-execu
tívo da 3a. Feira da Ma
lha, informando que são
37 as empresas que' par
ticiparão da promoção,
de 15 a 25 de julho. O
lançamento da Beíra es
tá marcado para o día 30

.

de maio,' no Itajara, com

a presença da imprensa,
expositores' e convidados
especiais.

- Dia 9 de junho, na

recreativa da Marisöl, às
'20 horas, o concerto que
marcará os quinze anos

de fundação do Coral da
Sociedade Cultura Ar
tística de Jaraguá do Sul.
A diretoria, desde já,
convida os ex-coralístas
e a comunidade, para
participar da programa
ção festiva.
- A Sociedade Tra

dlclonallsta de Gaúchos
e catarinenses, ofereceu
na

<

sexta-êeíra à ;noite
(ontem), no C. A. Bae

pendi, um arroz-carre

teiro. acompanhado do

amargo e da boa ca

nha, ocasião em que foi

apresentada para a" im

prensa o patrão e de

mats pares da diJretoria.

Agradecemos o convi- .

te.
- A graciosa Juliana

Lucht Gascho comemora

no día 28 de maio, o seu

primeiro aniversário.
.

E

la é filha do jovem ca

sal Dr. Gilberto (cristia
ne Lucht) Gascho e o a

contecimento será feste

jado neste sábado, dia

20, nas dependências do

Clube Atlético Baependi.
Nossos parabéns.
- No dia 27. próximo

sábado. completa um a

no de vida, o garotão
Gustavo Felipe da Costa,
filho de Odínír ,(Marlene
Izídoro] Atanásio da Cos
ta. Os pais oferecerão u

ma recepção na sua resí
d�neia para Iamllíares 'e

amiguinhos. Parabéns,
saúde e muitas alegrias.

.

Começa às 17 ho-

ras die. hoje, a festa a

nual da Comunidade E-
, vangélíca Luterana-Cen
tro, com churrascada, o

famoso molho pardo e

bingo. Domingo, às 9h30
culto e 10h:)'O, reimcro
das festividades com ser

viço de restaurante, bar,
cozinha e jogos diversos.
Haverá música ao vivo.
- A Apae de Jara

guá . do Sul realiza sexta·
feira. dia 26, na Arweg, "

um jantar-dançante be
neficente; musicado pelo
Grupo Cruzeiro do Sul.
O custo do cartão é de
NCz$ 12.50. Para o dia
26 de agosto está pro
gramada uma feijoada no

Juventus, em comemora

ção a Semana do Excep
cional.

.

- Quem transa troca

de idade na segunda-fei
ra, dia 22, é a louríssíma
Karine Kuchenbecker (a
lô Môaj. pessoa muito

querida entre seus cole

gas de trabalho (Katleen,
Cláudia, Arlete, Leoní,
e Sandro). A tchurma de

seja a Karine muitas fe

licidades.
- 'Retornou de Roma.

Itália, a proíessora Ivete
Lombardi. trazendo mui
tas' novidades sobre .

o

estágio que fez junto as

escolas públicas da capí
tal italiana.

- No Cine Jaraguá,
no

: sábado (19h15, e

21h15), domingo (14,
16h30, 19h15 e 21h15), se

gunda, terça, quarta e

quinta-feira, às 2<\'1, "O
Casamento dos Trapa
lhões".
- A Paróquia São JO·

sé de Corupâ (do Padre
João Heidemann), rea

liza neste ítnal-de-sema
.ná•. a sua festa anual, el
diversas atrações e par
ticipação do coral e se

mtnarístas.
- O Grupo da Fusão

Liturgia do TeatJ;:o e pá
ra-Choques, ligado ao

.Teatro Carlos Gomes
. (Blumenau], apresentou
em .Jaraguä o espetác:ulo
"Apocalypsis cum Figu
ris na visão de SC".

o sindicato oonvída
contadores e contabilis
tas dE! Ja:fagllá do Sul

para Um debate sobre o

ICMS, no dia 30 de maio,
às 15h30, ífá ACIJS e,

posteriormente, díscus
sãq sobre a partícípação

.

na Convenção Estadual,
marcada para Tubarão,
nos dias 21, 22 e 23 de
setembro.

OASE 25 ANOS

------------�-------------------

TROCA�TROCA DE RELÓGIOS.
PROMOÇÄO DO TERCEIRO ANIVERSARIO.

A Ordem Auxiliadora
de Senhoras Evangélicas
(.oASE), grupo das

.

ter

ça-feírinas, comemora

o jubileu de prata de
fundação no próximo día
25 de maio. Os cinco lus
tros serão festejados
com um culto festivo às
15 horas do dia 30, no

Salão Comunal da Igreja
do, centro, para ,0 qual
a diretoria convida as

fundadoras e E!x-integran
tes do grupo, para reu

nirem-se em agradeci
mento ao Senhor <e ví
verem alegres momen

tos de confraternização.

CASAMENTOS

Na MatI1z São Sebas-
tião. neste sábado, de:
'16hl5 - Odelcio José
Bolomíní e Iara Plortano,
Osvaldo Carneiro e San
dra A. de Souza; às 17h15

.

- Edilberto I�nlk!er e

Katia Cilene Alvize e às
18h - Enio Pedro May
e Zllda .K. de Moraes. Na
Barra. às 18h - Pedro
Maba e Sandra Regina
Piccinini; . no Rio Molha,
às 18h - Luiz Antonio
Wittkowski e Jussete
R o san e Trapp e

\

na Ilha da Figueira, às
17h30 - Rubens Adilson
da Silva e Reinilda Bau'
mann. Também na,. Fí

'gueira, ontem, às '20hf5
- Ernaní Henning e

Cleusa Fátima Koch. Na

Igreja Evangêllca ._ Cen·
-. tro, neste 'dhl 20. Éver
ton 'da Silva Bitencou'rt
e Cláudia Daniele Ris

towe- 'Edenor Lux e Ro
símêrí Gaedke.

< Barão do Rio Branco. sala 4
,FONE: 72.2607

E AGORA 'íf�!t� ÓCULOS DE SOL
JI:', 'I'

Fone 72-1911.
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Cilese busca apoio dISmunicípios para iluminäcão'o Ire'llIa�f01/288
nho a' inauguraçáo d�' slÍ"
bestàção da Weg, que .j�
opera em fäsê dê' tes{e ..

•
OI �

"

o trevo da BR-280jBR-
101, que dá acesso a Ja"

raguá do Sul e São Fran
cisco do Sul, continua sem

iluminação, apesar da ro

tatória concluída pelo
DNER e que proporcionou
no local uma maior segu
rança. O Centro Regional
de Distribuição da Celesc
de Joinville, através do
assessor Afonso Fraíz. es

tá visitando as prefeituras

subestação, na Tifa da
Pólvora. E de outra par
te, está prevista para ju-

da região, que direta ou

indiretamente usufruem
do trevo, munido de um

documento da, Prefeitura .

Municipal de Araquari,
solicitando o apoio para a

cobertura dos custos de

instalação, orçados entre
NCz$ 40 mil a NCz$ 50
mil. A obrigação legal é
do DN:E,R, segundo Fraiz,
todavia, apesar de não

negar a iluminação, alega

Telesc: novos telefones só em 1993
.

que a próxima ampliação
prevista está inserida no

Programa 91 de contra
tações e prevê, para abril
de- 1993, a implantação, de
uma central, CPA-T, de
2.000 terminais, com o

atendimento simultâneo
de Guaramirim com: ,300
terminais.

A Telesc deve instalar
até o final deste ano

mais 19 mil telefones e

está com plena capaci
dade para ampliar a rede
em maís 34 mil em 1990.
.Além disso, já tem 58
mil telefones contratados
para instalação nos próxi
mos dois anos. A infor
mação é do presidente da

, estatal, Genír Destrí, to
davia informou a Asso-
ciação Comercial e In-
dustrial de Jaraguá ,do
Sul, a propósito de rei

vindicação encaminhada,

Margem' do Itapocu será urbanizada
A faixa de terra existente entre. a margem di

reita do rio Itapocu e a rua Epitácio Pessoa, próxima
do viaduto que demanda a Corupä, será urbanizada
como mais uma opção de lazer, recreação e com

aproveitamento paisagístico.
.

Segundo o secretário
de Planejamento, eng". Osmar Günther, o projeto já
foi concluído e aprovado pelo Prefeito e Secretaria
do na reunião do dia 10 de maio, ultimando-se deta
lhes para posterior execução. Serão construidos no

local duas calçadas com placas de concreto entreme
adas de grama, bancos e floreíras de concreto apa
rente, além da feitura de um talude gramado em di

reção ao rio. após a calçada, e do plantio de. arbus
tos, árvores e plantas ornamentais, após prévio pre
paro do solo, inclusive para fertilizá-lo.

ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE
O Comdema começou a exibir no dia 12, os

Iílmes educativos de ecologia e meio-ambiente ad

quiridos no início do ano junto a Didak, de São Pau

lo. O trabalho se esteriderá a várias escolas, tendo

começado pelas da rede municipal de ensino, prosse
guindo após nas particulares e depois- nas esta-

, duais.

As ampliações na Cen
tral Telefônica de Jara
guá do Sul aconteceram
em 1975, 1980, 1984 e

1988, cumulando 4.000
terminais.

CV aprecia projetos do Executivo'·
Vários projetos-de-leí tramitem na Câmara de Ve

readores, de origem governamental. O Executivo
busca autorização para permutar imóvel com a Eggon
João da Silva Admínístradora Ltda, ,localizada na

rua 412-Max Wílhelm, de 6.725,48m2, destinado à
construção do' terminal rodoviário

"

dê passageíros,
por outro de 75.000m2, na Estrada

-

Itapocuzínbo e o

pagamento de NCz$ 80.033,2.1. Outro projeto, via Se
cretaria Municipal de Educação; para celebrar con
vênío com a Weg S.A., buscando uma ação conjun
ta entre as partes, para o desenvolvimento de alfa
betização de adultos, com a empresa contratando os

professores. pagando seus vencimentos e' cedendo
espaço para as aulas.Provas do Concurso de Ingresso ao Magistério dia 23
À Sociedade Jaraguaense de Canarícultura e Orni

tologia será concedida subvenção de NCz$ 500,00 e

à Junta de Conciliação e Julgamento, bens móveis,
além de doação de um relógío de parede quartz ao

Fórum de Guaramirim, são. projetos que' também es

tão na Càmara para aprovação.

de Educação e Prefeitura,
Em Chapecé, está acon

tecendo desde o dia 17,
encerrando-se

' neste dia
20, o VI Congresso Es
tadual de Educação Mu

nicipal, do qual 13 pes
soas da educação da re

gião estão participando,
com diversos mini-cursos
e palestras ministrados
por professores de reno-

.

me nacional.
No dia 10 de maio, na

Amvali. secretários mu

nicipais da educação da

microrregião estiveram
reunidos, para debater
_guestões relacionadas à

congressos que a secretí
ria Rosemeire Vasel parti
cipou e experiências viven
etadas pelos secretár1os.
E domingo, dia 13, com

atrações
.

e. divertimen
mentes, realizou-se a

"Rua do Lazer', na rua

João Piccoli, com grande
partioipação Ide' crianças
e adultos. A comunidade
reivindicou mais mo

mentos de lazer.

_ Estão marcadas para o

dia 23, às 14 horas, na

Escola Municipal de 19
Grau Alberto Bauer, as

provas do Concurso de

Ingresso para o Magisté
rio Público Municipal, cu
jas inscrições encerra

ram-se no dia 12, com

um total de 74 pessoas
inscritas. A divulgação do

gabarito e do .resulttado
da prova (classificados)
será nos dias 24 e 30 de

maio, em edital afixado
na Secretaria Municínal

Logradouros vão' ser reformulados
hem proposição fae me
Ihoría.·Trata-se do lado di
reito da Av. Getúlio Var
gas, entre a Delegacia de
Polícia e a construção da

antiga sede no Centro, de
Informações Turísticas,
inclusive com a constru
ção de passeio defronte
ao armazém da Rede Fer
roviária 'Federal até a

Praça França Wosgerau.
Estes projetos, informa

Osmar Günther,' da Se

plan, serão submetidos à

apreciação prévia da so

ciedade.

A municípalidade vai
licitar nos próximos días
o projeto de reformule
cão da Praça Angelo Pia
zera, defronte o Paço Mu
nícípal, onde um novo

-tratamento paisagístico e

modernização será im
plantado, para torná-la
maís vistosa e atraente,
uma vez que se encontra
envelhecida e' degradada.
Posteríormente serão obje
to de estudos a Praça Paul
Harrís e Praça do Expe
dicionário e além destas,
outra obra de uso públíco

Alergia Clinica··
Dr.Antonio"Schmidt Q

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

CRIANÇAS E ADULTOS
Tratamento de Asma - Bronq�ite . Rinite . Esprrros . Coceiras rros-ottros, nariz, ouvidos

e garganta - Tos'Sé .. Resfrrados cons rante s . Sinusite alérgica.
Alergia da pele: Eczemas - urticárias - inchações· coceiras· p.cadas de nsetos·

feridas 'na boca.

Alergia a alimentos· medicame;ltos· ao sol e ao frio.

Erupções J ive rsas.

Preparo de vacinas, Testes Alérgicos.

Dr. Luiz Fernando Gonçalves
< I� \

GINEC<?LOOIÂ - OBSTETRIClA
,

• 'Li- -I��� �v't' .

Av. Getúlio Vargas, 49 ., Sala 105 • Fone, 72·3163

laraguá do Sul.
Rua 7 de Setembro, 525· Fon= (0473) 22',-5475

Brurne nau SC
-_....._�� ._-,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGU� _ DO SUL, 20 � 26 DE
.

mIo· DE 1989 C o R R E I o -·n o P Q.Y' o PÁtlNx" O.f

23 de ,Abril
Romério, filho de Lí

sander (Estelíta) de Mi

randa; Jonathan, filho de
Ademir (Ivone) Felipp
29 de Abril

Mayata, filha de An
tonio (Dalila) Fischer
30 de Abril

Edinei, filho: de Valdir

(Aldína) Wackerhage; A
line, filha de Gilmar (Ma
ria) Zopellaró: Raquel,
filha de Vilmar (Linda
círí . Rengel
01 de Maio

. Maícon. filhó de Vol
neí (Darci) Alves
02 de Maio

'.

Bianca e Bruna.-fHhas.
de Vitor (Eliane) de Oli-
veíra
04 de Maio'

Maira, filha de Sebas
Hão (Maria) da Costa;
Vania, filha de Rui (Va
nír] Krueger; Cleni, filha
de Varmor (Ivéra) Lau

be; Rafaela, filha de Wi
lo (Cecilia) Campregher:

va. Wagner, filho de José
Día 23 de maio [Teresinha) Delfine

sra. Adele Todt Klitz- 05 de Maio
ke, Sr. Bráulio Bruhns Eloiza, filha de Alcír

(JtIe), Sr. Luiz Mário (Adenicej Sardenha: Mô
Bortolíni- Sr. Nivaldo. nica, filha de Adenir (AI
Bruns, Sra. Edla Friese, vína) da Silva; Adriano,

Sr. Curt Roesel, onue filho de Amauri (Avenir)
R. Narloeh, Margit K. Eichstädt; André, filho
Rove. Seneide Mara· Pom- de Dimas (Sueli) Mader:
merening, Jordana Bea- Camila, filha de Almir
tri�e Schäffer, Emaise (Evanir) Stenger; Joice,
:l\K-aria Kralse. filha de J-01io Carlos (J0-
Dia 2.f de maio . velina) do Nascimento;

Srta .. Fedra, filha de Francisco, filho de Wil
Ivo :(Cecília) Konell; Sra. mar (Verenita) Erschin

Wally esposa de Heins ger; Amando, filho.de
HOrn�UIg, Sr· Francisco .Joacir (Mariléia,) dos San

PedroUi, Sra. Eleonai A- tos
mábiles Hornbu�g. Sra. 06 de Maio
Frida Janssen M�y (JIle), Maicon. filho de Rob

Paulo Gruetzmacher, Cláu- son (Gertrudes) de Sou-
dia Euphília Cardoso. za

.

Dia 25 de maio 01 de Maio
Sr. Mário Sérgio Pei- Camila, filha de Gil-

xer
.

(Dêgo), Sr .. Francisco mar (Margarete) Cerutti;:
Carlos Peixer, Sr. Leo- Debora, filha de Anacleto.
nardo Kreutzfeld, Sra. (b,abel) Pedro
Doralice da Costa Vieira 08 de -Maio
(Guaramirim), Sra. Reli Cleide, filha de Ilario
Mara de Oliveira Trapp, (Iracema) Del-Monego; I-

Augusto T·omehm. andra, filhä .- -de GHmar
Dia 26 de maio (Neide) Morsch
Sra. Felomena- Schmitz 09 de Maio

Gonçalves, .sra. Marly Renan, filho ��L Màa
Marlene Pieper�-Sr. Wan� dr" (Mônrtar -"Tescowicz;
der Meier,' Sr· ' Lincoln Natalia. filha de Anto
Delmar Ristow."Staõ Car- nio (Terê2!i!i1!hâf) Reinert
men Brandenburg,

-

WH> 10 de Maio
mar' Witkosky J6hior,. A- Camila,. f'ilha· de.. JQsé
ristides Adolar Moretti

.

(Ivonete) Floriana
,

Ir.. Sra. Adele 'Gerent: 11: de Maio

(Astorga-PR), José Edu- Mariana, filha de Luis
ardo' Gürifes. Carlos (Bernadete) S€()z"

MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oficial
do Registro OviI do lC} DiitrUo da Comarca de Jara

guá do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasli, faz sab�r
que compareceram em Cartório exibindo os documen
tos exígídos pela lei, Cl fim de se habilitarem para
casar, ós seguintes;
neste Estado, filho de Ro
meu Laskoski e Ademil
des Bemardets Dias Las
koski ,

Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório, na

tural de Iaraguã do Sul,
domiciliada e residente
em Santa Luzia,' neste dis
trito, ' filha de Osvaldo
Leoni e Ida Lourenzettí
Leoni.
Edital 16.627 de 09.05.89
Enivaldo Derettí e Jane
Vitkowsky
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Gua
ramirím, neste Estado,
domiciliado e residente
na Rua Frederico Kurt Al
berto Vasel. 369, nesta
cidade. filho de Vicente
Derettí e Tecla Olzzik De
rettí ,

Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Ja
raguá do' Sul, domicilia
da. e residente na Rua
Carlos Stein, 60, em Ja-
raguá-Esqueido, neste dis
trito, filha de Augustínho
Vitkowsky e Alzira De
marchí Vitkowsky.
"Edital 16.628 de 09.05.89
Nilson Erbs e Rosemerí
Boddenberg

.

Ele, brasileiro, solteiro,
vendedor, natural de
Pouso Redondo, neste Es
tado. domiciliado

-

e resi
dente na Rua 13 de maio,
180, nesta cidade. filho
de Adenildo Erbs e Edla
Erbs.
Ela, braSileira, solteÍIa
vendedora, natural de Ja�
raguá do Sul, domicilia
da e residente na Rua
Francisco Zacarias Len
zi, 450, em Vila Lenzi,
neste distrito, filha' de
Augusto Bodâenberg e

Alvina Heck Boddenberg.
Edi.tal 16.629 de 12.05.89
Valdir Machado e Neide
Parizotto
Ele, brasileiro,' solteiro,

Segurança
.

no trânsito,
umaquestão
detodos

operador de máquina, na
tural de Luís Alves, nes

te Estado,' domiciliado e

residente na Rua . Inácio
Zacke, na Barra do Rio
Cêrro. neste disthto, fi
lho de Manoel Sebastião
Machado e Evelina Jun
kes.
Ela, brasileira,' solteira,
operária. natural de São

Miguel do Iguaçu, Para
ná, domiciliada e resi
dente na Rua Inácio Zac
ko, na Barra do Rio Cêr
ro, neste distrito, filha
de Severino Luiz Parízot
to e Olaidi. Parizotto.
Edital 16.630 de 15.05.89
Osmar Eugenio Socrepa
Junior e Karln Henning
Ele, brasileiro, solteiro,
analista de sistemas, na

tural de Curitiba, Para
ná. domiciliado e residen
te' na Rua Paulo Wagner,
15, em Guaramírím, neste

Estado. filho de Osmar
Eugenio,

.

socrepa e C-on-
__c.ejção .Teresínha... SOCIe
pa.
Ela. brasileira, solteira.
proíessora, natural de Ja
ragué do Sul, domiciliada
e residente na .Rua João
Planinscheck. 282, nesta
cidade, filha de Udo Hen

ning e Odette Ottilía Pi
colli Henning.
Edítal 16.631 de 15.05.89
Amaríldo Anverze e J0-
siane Ropelatto
Ele, brasileiro, solteiro,
servente, natural de Ja

raguá do Sul" domícíläa
do e residente na R�a
Minas Gerais, 180, nesta
cidade. filho de Jonas
Anverze e Maria Fonta
na Anverze ,

Ela,
.

brasileira, solteira,
operária, natural de

.

Ja
raguá do Sul, domiciliada
e residente em Santa Lu-'
zíe, neste dístríto, .filha
de Julia Ropelatto.

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandeí passar o presente
Edital, que será publicado
pela imprensa e em Car
tório, onde será afixado
,durante 15 dias.

o
MENEGOTTI VEicUlOS

, , r
<

• : ", �! ,. • -\I' �

Garcia

Edital 16.626 de 09.05.89
ANIVERSARIANTFS Eder Lúcio Laskoski e" ProclUl8S de Casamenlos

_ .. _." _ ._ _ .,.,._ .. _ _ _._� ..Tan1a..-CUeue- ..LeonL. _

_

Fazem anos h�Je: 20'
'.

Eie,' brasileiro, solteiro,
Sr. Sabastíão Krause, íerramenteíro, natural de

'

sr, Orlando Andreatta, Joínvílle. neste Estado,
Srta. Simara Mahnke, �r. domiciliado e residente
Artur Gesser . (Corupa). na Rua Marechal Castelo
Sra. Edite Amorim (J11e), Branco, em Schroeder.
Sra. Hertha Frenzel, Sra.
Eronildes Pedrí Santos,
Sr. Adolar Wíschral, Sra.

NASCIMENTOS

Hílda Gneipel (Schroe
der), Sra. Iracema Reis

(Corupâ). .Sr, Colombo
Machado Sal�es" .'.Raquel
Crístína Gonçat'\!(es, Lan

dinara . Engelmann. , (JHe) .

Dia 21 de ·maio,
Sra. Tereza Buerge'f,

Sr. Hilbert Rowe, Sra.

Ana Maes; '
.. Sr .. Norberto

Wackerhagen,.. Sra ..Sil;
viria' Naír.BonbmiIii, Da

niel Fernand<Y 'Câinpes
trini, Rafael' Cunha Gon

çalves (Rio dó Su;jo)', Már
cio Hamburg, Naíma Eh

lert, - Maria -Roselí . Teixei-
ra (J11e); ;.'

.

Dia 22 de maio
. Sra. Sílvia esposa .de

Heins 'Blosfeld, Sr., Wal"
demrro PontieeUi,; .Sra ,

Sílvia Ivone K· Kaiser.
Sra. Tânia Krause, Mar

cos Haroldo Ristow, Mi

rían Sasse, 'Danielle Ma

ria filha Aíclvandro (Ma
dá Salete) Espeziih, Ka

Tine Kuchenbecker e An

dressa Alessandra da Sil-

ANO BRASILEIRO DE

SEGURANÇA
NOTRÂNSITO
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Clr.pA prllela Ilvas abras de�pavi.e..laçl,_� s.aea.e.to �Asic.
S F t d E "-t S t

A Admínístração Mu- de NCz$ 20 mil para 0- 'eletrificação rural em

ucesso a es a e SPlri o an o nicipal, de Corupá elab�. b,ras de sa�eamento bá. Rios Correias, Serra do
ra projeto para a pavi- SIco (canalIzação de es- Boi, Tifa Paulistína e ou
mentaçao da ,Rua da Sau- gotos) às ruas Marechal tras pontas de linha que
dade.� ,.q�e da ace�so ao Castelo Branco, 7 de J�- caI'ecem\.º,tk,�meUlOramen.
Cemítérío, ;a partír do lho, Einma Schmídt e Ri: tos. ,f "." ::: ,�i'
trevo de acesso _à cida- cardo Marquardt ,

'

,

O gov��(t :ê:drupaensé
de, numa extensa� de ELETRIFICAÇÄO concluiu, :a ,�iéfobna da
600 metros, apro�lmada- RURAL ponte dô:�RiQ.: NQVO Alto.
Il3ente. ,A melhoríg es- Blunk encaminhou pa- conhe<;,idaf'��'Ómt> Estrada
ta previste para este a- ra a Câmara de Vereado-

'

do FíSeíii�i ;'e:\�'ijbstitui o
na e naquele ,campo san- res, projetos-de-lei crían- madeüameJit,o ..:�� ponte
to esta "'proJ���da uma do a FUl}dação Cultural do Ano BQÍ'l'l�:' n4t rua A.;;

.

Capela Mortuana,. para de Corupã e. o Fundo Mu- da Schilómmef ,: E J '1'-:
velórios e cerimônias fú- nícípal de Saúde. Na se- Donünoni, é",;': �!pr': U,lO
nebres A' f

- ' '... , ", ,o.' ImelfO
.

,

m ormaçeo e mana que vem envia ao presidenfe '.da' iécéfu-cri�
�o prefeito hhlesto Fe- L�gislativo projeto auto- ada Assocíação [dos Ser
hpe Blunk, ac�escentan: nzando a Prefeitura a vídores Muni<;:fpais de
do que a Prefelt�r� ;s�a custear 50 por cento do Corupä (Arseco};·

.

recebend,o do Mínästêrío valer que cabe ao con- PR:EVIAS
. DO PFL

do Interior, uma verba sumídor pára as obras de O PFL de Cd�upá,. re�-
•

liza domingo. � prév�
Prop.osta de enslß.o

as para a escolha do cai!..
didato a presidência da'
República. Alfredo Md
retti, que respondia pelö
cargo de presidente inte
rinamente, foi ';efetivado
no cargo, durante en

.

centro dos pélélístas rea:
lizado n� dia 9 de maio.

o Clube Atlético Baependí reªlizou de 8 a 1:)'
de maio, as festívidades de Espírito Santo, que culmi
naram 'com a marcha, no sábado à tarde -e baile a

noite. Os resultados finais das competições são es

tes: Bolão 23 cm campeão Guaquari e campeã Tudo
Azul; Bolão 16 cm campeão Senta Púa e càmpeã
Harmonia. Bolão 23 em -- rei Ingo Falgatter e 1.9 e

2,9 príncipes Ingo Leitzke e Silvio Ewald; rainha Jo
sefa Scblíckmann, la. e 2a � princesas HÜda, Sasse e

Reli Trapp. Bolão 16 em - rei Norberto Enke e

príncipes Luiz Carlos Ristow e Viro Walz; ramha
Gladis S. Poffo e 'princesas Edir

_
Brandenburg e Trau

di Henschel.

Na, modalidade de tiro, o rei foi Bgon Trapp,
1.'9 e 2.9 cavalheiros IIson Bastos e Lincoln Ristow:
a rainha do tiro foi Méri Lúcia Buchmann, la. e 2a.

. príncesas Rosemérí Luchtenberg e Katleen Hens
chel .

Produtores
-

rurais recebem calcáreo
Através de um trabalho integrado entre a A

caresc e a Secretaria Municipal de Agropecuária, es

tá sendo desenvolvido no município a campanha do

calcãreo. qUe consiste em fornecer ao produtor o cor

retivo pl a acidez do solo para o plantio principal
mente do milho, banana e hortaliças. A Prefeitura
custeia o transpette até' a propriedade, cabendo ao

agricultor o pagamento do. volume de calcáreo cor

respondente a sua compra.

D� acordo com o agrônomo Laurinda Goedert- I

da Acaresc. a princípio 60 toneladas serão entregues
àqueles ínteressados, desde que sejam feitas análises
dos solos que a própria Secretaria da Agricultura
realiza, até três, durante o ano, para cada produtor.
A adesão ao programa se processa de forma sistemá

tica, e .

é considerada boa.

Vereadores reivindicam melhorias

Educação: nova
A 19a. Unidade de

Coordenação Regional de
Educação. através da Su
bunidade de Ensino, de
senvolve uma proposta
alternativa de ensino pa
ra professores de 1.9

grau, em conjunto oom

a Fundação Educacional
do Alto Uruguai Catari
nense (FEAUq, com se

de em 'Concórdia. O cur

so objetiva propiciar ao

professor a vivência de

uma nova situação cur

ricular tanto, a nível teó
rico, quanto à nível de

à comunidade
A vereadora, Marilze

Marquardt formulou pe
dido ao Comandante da
Polícia Militar de Jara

guá do Sul, para que des

taque um policial para
manter a guarda na por-
taria do Hospital São Jo
sé, a pedido da dir�ção
tio' próprio, congratulan
do-se, ao mesmo tempo,
coni o Dr. Sebastião Re

sende' Filho, pela inves

tidura no cargo de di
retor cHnico daquele nO

socomlO, Marilse soli
citou, também, luminári
as para a rua 488 e que

se cumpra a obrigatorie
d�de dos proprietánios de

. ihióve's na área urbann
construirem calçadas e

muros,

De Reno Schwartz, pa
trolamento e macadami
zação para a Tifa Schu

bert, Funil Pequeno, Fu

,nil Grande e Trê� RiaS

<;lo Norte e, a inclusão
no plano de pavimenta
ção. das ruas 457 - Al

berto Strebe, 458 - Hen

tique Spengler, 96
.

São Paulo e 433 - An
tonio Gesser. De Alido

_ ,Pavanello. patrolamento
P mAcadamizacão das vi-

as de acesso ao, períme
tro urbano de Santa Lu

zia, via João Pessoa, e,

Três Rios, via serrinha.
De José Ramos de. Car

valho, lombada defronte
ao estabelecimento de

Orlando Ribeiro (Ilha da

Figueira) e iluminação
. pública às ruas 363
Bertholdo Hort e 389 -

João Sansoh.
De Ramos, ainda, pro

jeto denominando a rua

627 de Anp-elo Tancon;
conclusão da iluminação

pública na rua 172 - Ar
thur Gumz. a partir do
número 765 até a Igreja
N . Sra. Rainha da Paz.
na Vila Nova; play
ground próximo à Socie

dade Paraná, no Ribeirão
Grande do Norte; passa
relas para a Ponte Ab
don Batista e que o Sa
mae farne potável

.

a á

gua destinada ao consu

mo aos moradores da rua

/315 - Santília pures Ren

gel e adjacências] na I

lha da Figueira.

•

Jono
"Instituto de 'Psicllluia'

ATENDIMENTO A CRIANÇAS,

:ADOLESCENTES E ADULTOS

Psicoterapiql\individual. psi.coterapia de grupo,
psicodiagnóstico. psicoterapia familiar.

Travessa J\nit� Garibaldi n.,9 101, lateral da E

pitácio P�gSOi;l'; ,telefones 72-2093 e 12-0252.

prática docente e está
sendo desenvolvido em

et�p�s de fundamentação,
prätica de projetos inte
grados, trabalhos cienti
ficas, viagens de estu
dos, encontros e avalia
ção final,

A terce'ra etapa des
te curso aconteceu nos
dias I f e ·l8 de .maío, nas
dependências do Colégio
Abdon Batista, envolven-

),.do :)'5 proíessores de ma

temática, ciências, hís-
tóría, geografia, educa-
ção religiosa e prática
industrial de treze esta
belecimentos de ensino
da rede oficial.' Marcou
presença o Prof. Henri
que João Breuckmann,
,da FEAUC.

Os docentes envolvi
dos, posteríormente. a

través de sua ação na es

cola, propiciarão a refle
xão e discussão sobre u

ma nova proposta de, tra
balho na unidade escolar
onde atuam.

C0l'lCQRSO '�COLAR

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

-,

Sérgio L. Pacheco
CIRURGIÃO DENTISTA

Atendimento COm hora marcada das 17 às 21 hs.

-�---------' _-... - .... ,

Simon e A. Mattedi

Àfltltiteta'
Avenida ' Mareco-� �Qâoro 790

,
. .:-',

Apto,. 34

Jara�ul - SC.
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: ;,ei' 'Ser clente'.'BESG1}m'.Jaraguádo 501,-, .. ]t�
émuitomas tra ··ilo.

\",_
.

.
.

.

o,,�., Assim c_?mo Q BESC é o banco dos catarinenses, ele é do povo de Jaraguá
.

� doS,ul,tambem.Todoobancotevesuacasa arrumada, suas finanças saneadas
,.,,' �\ cem a nova administração. E a agência de Jaraguá do Sul está esperando para

,,. mostrarp�ravocêcomoémaisnegóciotrabalharcom o BESC.
'. O B'ESC estáde pé.Confie no banco que está voltado para o '

d�envolvimento do nosso E.stado. .' ,
'.

.

.�. t.. •

. '"

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO
Slm

L E I N9 1.218/89
Autoriza o Executivo Municipal a doar

áreas de ferra à SOCIEDADE CULTURA AR
TtSTICA '- SCAR.

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

FAZ SABER a todos os habitantes deste

Município que a Câmara de Vereadore� apre
vou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 19 Fica o Executivo Municipal autoriza
do a doar à SOCIEDADE CULTURA ARTISTICA
- SCAR de Jaraguä do Sul, para a edificação de
um Teatro, as áreas de terra abaixo descritas:
4.919,43m2, sendo parte do Imóvel Com área to
tal de 25_890,45m2, matriculada nesta Circuns
criação Imobiliária sob n? 9.40, de propriedade
do Município de Jaraguä do Sul, localizada na

Rua 14 - Jorge Czerníewicz, Zona Urbana deste
Município, conforme planta anexa.
68,17m2, sendo parte do imóvel com área total
de 420,OOm2, matrículadà nesta Circunscrição
Imobiliária sob o n? 20'.762, de propriedads do

Município de Jaraguá do Sul, localizada na Rua
84 - João Doubrawa, Zona Urbana deste Muni-
cípio, conforme planta anexa.

.

Art. 2<? - A Sociedade Cultura Artística
SCAR terá o prazo de 0'2 anos para o início das
obras, sob pena de, decorrido este prazo, os

írnõveís revertetem ao patrimônio municipal
Art, 3<? - Esta Lei entrará em vigor na da

ta de sua pubhcação. revogadas as disposições
em contrário. '

JarÃ:guá �o Sul, 09 de maio de1989.
.

",., ; ')!1\tÖ KONELL .'

r

.

l
'

Prefeito Municipal
.hNTENOR GALVAN .

Secretáriol de Adnnínístração e Finanças
.......................

, ... J' T
)

,

dy, Marcatto, Fruet, San
Remo, Marcellus, Muni
que Malhas,' Malhas Hat
ley, Malhas Mohr, R.
Borgmann. Têxtil Pontes
e Júnior Modas-

.. O lançamento da Feira
da Malha ficou marcado
para 30' de maio, às 20h,
no Itajara, reunindo im

prensa, expositores e

convidados. Para o a

celeramento das obras do
,Centrá de Exposições, a

Prefeitura concentrou

uma equipe de trinta ho
mens � contratou empre
sa especializada •. de Blu
menau,

, ,para colocação
da cobertura. Até 30 de

LEILÄO DE BENS DA MASSA FALIDA

DA CERÂMICA MOGI GUAÇU S. A.

No dia 26 de maio de 1989, às 14,00 horas,
no atrío -do Pérum de Mogi Guaçu, Estado de
São Paulo, serão leiloados os lotes nCJs 20, 21,
22, 23 e 24, todos da quadra n19 25, do lotea

mento
.

denominado BALNEÁRIO PIÇARRA,S,
município de BARRA VELHA, Estado de Santa
Catarina, que perfazem a. área total de 1.444,00m2,
pelo valor mínimo de NCz$ 9.000,00.

,
Os ínteressados poderão västoríar ,os

Iotes e fazer ,ilanc�'S' "no leilão público que será
realizado no local e data acima mencionados.

"

'- smdíco �
.

.),

, I

é"ESC
_"�C -

Av. Mal. D, Fonseca, 286

Feira
.

da Malha terá participação de 37 empresas
Serão trinta e sete as

empresas que oficialmen
te partícíparão da :lIa.

Feira da Malha, promo
ção do Rotary Club de
de Jaraguá do Sul, de 15

a
.

25 de julho, no Centro
de Exposições do Agro
pecuário. São elas:

.

Ca

rinhoso, Artemalhas, Mô
nica, Sísi, Sônia, Klartta,
Sueli, Dila, Céu e 'Mar,
Míveste, .

B· Mark, Cris-

mar, Carícia, Dalcelis,
D'Arpe. Dalmar, Helga
Creações, Confecções Lux,
Conf. Manske, Josí Con

fecções, J. Sul Confec

ções, Jositex, Kekos Ma

lhas, Karolina,
. Laudder..

Lela Artesanatos, Kan-

junho as obras serão' en-
tregues.

I
.

Fecam discute

cr'itérios de ICMS
A diretoria da Federa

ção Catarínense dos Mu
nicípios (Fecam), reúne
se na Capital do Estado,
no -próximo dia 23, a pe
dido da Associação dos
Municípios do Vale do
Itapocu (Amvalí], para
discutir critérios para
o rateio do IMCS" sobre os

25%, cuja divisão, con

forme proposta da Am
vali, deveria ser equita- .

tiva, para todos os 206

municípios, para inserir
no projeto da Assembléi
a Estadual Constituinte.
O presidente da Amvali,

. Dávio Leu, participará
do encontro 'e nos dias
22 e 23, o secretário-exe
cutivo Jair Tomelin to
ma parte em Joinvilla, do
Seminário "Regime Úni
co dos Servidoras Mu
nicipais".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lojis�s, ',estão em Convenção 'no Sul (

',- -'-oc'�mentu:��
catarãnensa está, .voltado
pára Araranguã, no Sul
do Estado, onde desde
ontem, sexta-feira, está
acontecendo a 2:)'a.' Con
venção, Estadual Lojista,
que encerra-se . hoje. De
Jaraguá do Sul, partíci
pam 16 lojistas, junta
mente com o presidente
da Federação Catarínen-'
se de Diretores Lojístas,
Udo Wagner. Conteren
cistas de renome valori-,
zam esta convenção téc
nica, como Mário Raya
le, Marcel Domingos, So
limeo, .Samuel Schubert,
João Roberto Gretz, Cé
sar Rogério Valente e

Guilherme Afif' Domín-
gos.
O SPC EM ABRIL

.

�. ':,j'

Ano Chalnpaqnal' (20.05.1989, ..... 06.06• .1990)
,

Em abril,: '.' o Serviço' ;A ,<,árvore de hoje foi
de Proteção ao, Crédito, semente . de ontem, co

prestou às suas' a:ssociã�' 'mo"ä'semente de hoje
das, 12.242 íníormações. será a árvore de ama-

contra 11.106 em
'

abril nhã, É a vida que se
do ano passado, havendo, perpetua no reino vege
entretanto; ,

um cresci-' tal. E, no reino anbnal,
mente de dez' por cento na 'Sociedade' humana,
nas, 'informações. Tarn- também é assim.:
.bém em abril o SPC re- Na história educacio
cebeu i26 fichas das as- nal marísta, apontamos
saciadas para registro, um educador notável, -

na importância de NCz$ MARCELINO '

' CHAM-
35.322,11,' contra 171 i>AGNAT - fundador do
em 'abril de 1988, com Instituto dos Irmãos Ma

queda na ínadlmplêncía : ristas.', Ele aparece exa-

de seis por cento. tamente num momento
,

crítico da hi:stória, e

Naquele mês, ainda, soergue a França dos es

recebeu 255 fichas para cambras provocados pe
'cancelamentos, no valer Ja Revolução Francesa,
de NCz$ 10.169,61, con- através, da educação cris-
,tra 361 recebidas em a- tã da juventude.
bril do ano que passou. Para· grandes obras

homens simples e humil
des. Marcelino Chempag
nat o exemplifica, a 'e
xemplo também da virgem
de Nazaré, do Santo Cu
ra d'Ars. dos apóstolos.
Modelos palpáveis, evi
dentes, meridianos.
Marcelino recebeu uma

missao especial de edu
cador. Com um punhado
de jovens semi-analfabe
tos, sem recursos mate
riais, em meio a díficul

dades mil, a 2 de janeiro
de 1811, no sul da França,
no pequeno e humilde
povoado de Lavalã.: iní
da sua obra ousada, a

Congregação dos Irmãos
Maristas. A expansão da
sementinha ai lançada,

Seininário Realida.de & Tendências
Um grupo de : vinte

empresários jaraguaen
ses irão participar no au

ditório do Banco do Bra
sil, em Joinville. do Se
minário Realidade & Ten
dêncías, nos' dias 24, 25
e 26 de maio, das 18 às
22 horas. O Seminário
integra a Série Brasil

Empresarial e a progra
mação está assim dividi
da: dia 24 - "Os rumos
da economia brasileira"
com o Ministro Maílson
da Nóbrega e <lA nova

política índustríal e as

operações da década de
90", com Ernesto Cara-

ra Júnior; día 25 "O Bra
sil e suas relações com o

exterior", por Pernão.
Bracher e "O desenvolvi

mento brasíleíro e os in
centivos fiscais", com A
droaldo Moura da Silva;
,dia 26 "Desenvolvimento
tecnológico e moderniza-
ção índustrtal" 'com o

dep. Luiz Henrique da
Silveira e "As relações
capital-trabalho e suas

tendências", com Almir
Pazzíanotto Pinto. O cus

to da inscrição, por par
ticipante, é NCz$ .....

500,00.

JUIZO 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 SABE..R (em resumo, art. 687 do

CPC) o seguinte: - Venda em lI}- Praça: - Dia

30.05.89, às 9:00 horas. Venda em 21}- Praça: -

Dia 12.06.89, às 9:00 horas, por quem mais der
e maior lance oferecer. - LOCAL: - Edifício
do Forum desta Comarca. - EXECUÇAO NP.

,11.694 - Exequente AGOSTINHO WUERGES. r-
e, Executados EVARISTO KIATKbswSKI e EI
FIRITA MILBRATZ KlATK.DSWSKI e TELMA
MILBRATZ - BEiM A SER PRACEADO: - 1)
Um Terreno situado nesta cidade, no lado impar
da Rua 94-Carlos Mayer com área de 621,99 me

tros quadrados com as seguintes e atuais con

frontações, fazendo frente em 19,00 metros com

a Rua n9 94 €arlos 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 xp.etros cl
a casa' n9 33, registrado sob o n9 27,.048 fls. 87
Livro 3-N, que avaliado em NCz$ 6.500,00, Nos
autos não consta qualquer ônus ou r�cU:rso pen
dente. - Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos 28 do Mês de abril do ano de

1.989'1
- Eu' (Brun.o Winter), Escrivão DesIgnado, o subs
crevi. ,_

CARLOS ALBERTO DA ROCHA
Juiz de Direito da la. Vara '

JUIZO DE DIREITQ DA,COMARCA DE JARA·
Gl!JA,OO',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...

F-AZ SABE..R (em resumo, art. 687 do
CPC) o seguinte: - Venda em lI}- Praça: - Dià
30.05.89, às 9:30 horas. - Venda em 21}- praça: -
Dia 12.06.89� às 9:30 horas, por quem mais der
e maior lance oferecer. - LOCAL: - Edifício.
do Forum desta Comarca. - EXECUÇAO "N9
11.916 .;._ �equente AGOSTINHO WUERGBS. �
e, Exeeutados EVARIST{) KIATKOSWSKI e EI�
,pIRITA MILBRATZ KIATKoswSKl - BEM A
SER PRACEADO: - 19) Um Terreno situado nes

ta cidade, no lado impar da Rua 94 -: Cados May
er com-a área de 627,99 metros quadrados com

as seguintes e atuais confrontàções, fazendo
frente em 19,00 metros com a Rua n9 94 Carlos

Mayer travessão dos fundos em 19,00 metros com
terras de Herta Gosch estremando pelo lado di
reito em 33,00 metros com a casa nf! 1:11 e

,

pelo' lado esquerdo com a casa n9 33, Registrado II
sob o n9 21.048 fls. 87 livro 3-N avaliado, ::
em NCz$ 6.500,00. Nos autos não cons-

ta qualqu�r ônus ou recurso pendente. .....,.. Dado
e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos

vinte e oito dias do mês d� abril dO' ano de mil 'II
novecentos e oitenta e nove. - E..\t, (Bruno Win- II

ter). Escrivão Designado, ö subscrevi. II
CAlU.OS ALBERTQ DA ROCHA

Juiz de Direito da la. Vara

rapidamente se desenvol- quase U,dos os Estados,
ve, alongando seus ra- onde,

,

: essocíando-ss a
mos viçosos a olhos vis- um n,úmero cionsiderável
tos.' de aUXiliares leigos. Ie-
Basta dizer que, hoje, vam adiante a obra gran

passamos 200 anos (daí, as díosa e importante que
comemorações ,

do bícen- =, do país, uma magna
tenário), os Maristas a- naçao: a educação da ju
tuam em maís de 70 paí- ventude.
ses, atendendo aproxima- Chamaria a,' àte:ri.ção

'

pa-
dementa 150.00 alunos. ra estas' dàtas, 'pois o

O Irmão·Marista, edu- Colégio São Luís, no pró
cador por convicção e ximo ano;' estará comemo
nascença, é um homem ,rando 59 aftas'de presen
consagrado. Não é padre, ça efetiva dos. Irmãos Ma
embora ocupe um lugar ristas em Jaraguá .do :suf:
;privilegiado na Igreja. - ANO CH.AMPAG_;:
Possui e se caracteriza NAT '-'- de 20.05.1989 'a
por uma filosofia de vida 06.06.1990.
educacional própria. Para - BICENTENÁRIO de
quem quiser conhecê-Ia. nascimen�o de. Champag-
- Devoção filial a Ma- nat - 20.05.1189 - 20-

ria Santíssima, modelo da 05.1989-
"

aducadora permanente.
'

SElSQUICENrENA-
- Presença' amiga e RIO" da morte de Cham-

constante junto ao [o- -.

pagnat _..:., 06.06�1840
'

vem com quem dívíde 06.06.1990.
tempo e aspirações. - ClNQUENI'ENARIO
- Amor sein limites DO COLo SAO" lUIS .em

ao jovem, razão primei- Jeraguä 'do 'Sul- �. 1940
ra da própria formação. '- 199Ü'.,
Inicialmente, Os Irmãos ' São efemérídes -que

atuavam nas escolas ru- marcam. São momentos de
rais do Sul da França. graça, pelas maravilhes
Depois, o leque foi-se a- que o Senhor operou à
brindo pera as cidades través de seu servo MAR
'maiores, as capitais, di- CELlNO CHAMPAGNAT.
recíonando colégios de É Um tempo oportuno pl
19 e 29 grau, inclusive en- refletir sobre a nobre mis
cabeçando a (Ereção de sãe reservada aos díscípu
Faculdade e Untversída- los que perpetuam a se
des, de renome dentro e mente lançada ao sul da
fora do país. França nos idos de 1811.
No Brasil, os Irmãos Sabendo que as neces-

Maristas são apenas. 636, sidades do inundo atual
e estão presentes em são tantas e tãc) R'ritan

tes. .. Há necessidade de
homens e mulheres que
at ue m corajosamente.
Lançamos, em forma de
pergunta, esta -reflexão:
Você, .aluno ou 'ex-aluno,
pai Ou professor, em que
é qUe você pode ser útil?
Qual o papel que lhe ca-

,

be neste momento histó
rico em 'que. está vivendo?

Ir. F.' Bernardi/1989.

FESTA ANUAL
ParticJipe nestes dias

20 ,Ei 21, da Festa na I�
greja !Evangélica - Cen
tro. Útimas atrações.

'

SEGREDO DE UM
CASAMENl'O

Qual a diferença en

tre um casa!I1ento supe]i
'sólido e outro apenas
acomodado? Uma pes
quisa realizada com

400 casaisl revelou que
a maneira, como en

caram Os problemas
conjugai'S é um dos se

gredos de um casamen

to feliz. Leia em NO
VA de maio, a venda
na G R A F I P E L.,

'"
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«:FH�IAÇAO CANAR�NHO.,
Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "CaDarlDho" coloca à sua dis
pesícão Os modemos e confortáveis ônibus da sua

.

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

Lld,a.s'pézia & eia.
SERRARIA E SERVIÇOS' DE TRATOR

Madeiras para construção e' serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januãrío Ayroso, 772 - Jaraguá Es

querdo - Fone 72-0300 � Jaraguä do Sul -' se.

Escritório Contábil Garcia
esc-se lob n'f 0015

_ Elc:rItaa flic'" e cODlibel.
-

. IIIlpoito de Renda
_

,

_ R....tt'o de· Mlcro-Empre•• ,

Confir. a eficiência de nOlSol serviçal.
RUA. Bario do Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

DR. MARCOS F. SUB�IL

UrgênCias _ consultas _ ortopedia infan.
til e adulte. Membro títular da Soc . Brasileí
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.512 _ .Fone 72.2218

I

,E D I T A L
AUREA MüLLER GRUBBA. T.beliã e Oficial de

.

Titulas da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem
que se acham neste Cartório psrs pí atesto os

títulos centra:

Aç.OUGUE TR:t:S RIOS - BR 280, Estrada Nova
_ NESTA - AZ;ENILDA KA,NKBN - Rua Mar
.celo Barbí. 102 - NESTA ,� JOSÉ: MANOEL

,

MORAES - Rua Roberto Ziemann, 19 - NES-
TA - MECÂNICA IZABEL Rua' Felipe'
Schmidt, s/rl - CORUPÀ - VALDIR KOPSCH
- Estrada Pedras Brancas - NESTA. -

E, como os dítos devedores não foram en

contrados QU se recusaram a aceitar a devida
.íntímaçêo; faz por mtermédío do presente editaL
pera que os mesmos compareçam neste Cartório ,

na .Rt:a Artur Müller, 78, no prazo da Lei. a fim
.de liquidar 0 seu débito; ou então dar razão por-

,

que não o jaz, sob a pena de serem os referidos
,

protestados ria .íorma da Lei, etc-

IH/Jarq.gu� .do .Sul, 18 de maio de 1989,

:AURl!:A MüLLER GRUBBA .Tabeliã e Oficial cle
, ' 'Protesto" de Titulos.·

TOpo MUNDO'FAZ!

,
Fomos criados com raciocínio, capazes de

escolher o caminho que queiramos trilhar. Mas
o homem se despersonaliza quando simplesmen
te segue os outros de uma maneira irrefletida e

acrítica. Pergunta-se à alguém a razão de sua

atitude ou seu modus vivendi, e responde: -

"Olha aqui, eu aprendi assim. Todos faze� is
so. Porque eu seria diferente?"
São cegos seguindo.a cegos. Não se importam
se o que fazem está certo ou errado, se have
rão consequências nefastas ou não, se agrada
a Deus ou não. Não há questionamentos nem
reflexão. Poderíamos enumerar um número a

centuado de comportamentos baseados nesta
postura de vida, mas deixamos para cada qual
descobri-los em s�u viver. Nesta busca, precí
samos da ajuda divina, que está em todo lugar
(Pv 15:3), ánclusíve sondando e conhecendo o

que vat nos nossos pensamentos e atitudes, de
forma que não podemos fugir do seu' Espírito
Santo (SI 1�'9). Nossa vida é um livro aberto aos

olh?s de Deus, mas nem sempre o Livro de Deus
esta �berto aos nossos olhos, para sabermos
qual e a� sua vontade. Jesus disse: "Pai. a tua
palavra e. a verdade" (Jo 17: 17); Os princípios
pelos quais devemos gerenciar nossa vida es

tão contídos na Bí:b�ia: "Toda Escritura é [nspi
rada p_or Deus e útil para o ensino, para a re

�re:ns�o, para a correção, para a educação na

justtça
' (II Tm 3: 16). Como ser humano posso

fazer tudo o qUe bem entender, mas como cris

��o, farei tudo? que ag!adar a Cristo, pois
nem todas as COIsas convem, todas são lícitas,
mas nem todas edificam" (I Cor 10:23). A per
gunta que deve-se fazer é: Esta atitude ou mo
do. de viver está agradando a Deus, engrande
ce-o (I Co 10:31), não.vai centra alguma leí que
nos prescreveu? Quem refletir desta forma não
fará o que todo mundo faz, nem' seguirá "jeito
samente a tradição dos homens" (Mc 10:8-9),
mas procurará descobrir "qual seja a boa. .agra
dável e perfeita vontade de Deus" (Rm 12:2).

(EIso Carlos Mladke)

PALEClMENT0
'

Wigando Franke
,R�percutiu. doíorosamente na sociedade local
o infausto falecimento de Wigando Franke, de

tradicional família de Jaraguá do Sul. embora
nascido no vizinho município' ele Guaramirím.
Nascido no dia 14 de maio de 1932, veio a' fa
lecer no dia 13 do corrente, quando se prepa
rava para assinalar o seu 579 aníversério, no
domingo de pentecostes que rieste ano cai no

dia consagrado às mães. Wigando morreu quan
do se dirigia, montado na sua bicicleta; para
pegar as encomendas para o almoço festivo de

domingo. O seu sepultamento deu-se às 15 ho

ras do di.a 14 de maio, data de seu aniversário,
ne Cemitério'Municipal de Jaraguá do Sul, com

acompanhamento dos Iamilíares, amigos e

conhecidos. Aos enlutados as expressÕes' de

pesar.

nefenda o seu patrimônio contra sinistros. pre-
venindo-se. Estamos as suas ordens!

Exlinbl+,ás
Comêreto � w;.�ilWé} .,de ext:lnt0res em g,e,raJ

.'
f'(!; .�.;."l �l'!.

Rua Joinville n.9 2.176 - Fone 72-1826'
Jaraguá do SuIlSC.

SAMAC ESCLARECE
DENúNCIA

11I1'rle Parlquial
NOSSA MENSA.GEM:

"O AMOR, VIDA DE JE�
SUS". - As vezes as. coí
sas ficam difíceis para o

cristão. Aparentemente, o
mal vence o bem, ' como

pensavam os Apostolas
na hora da morte 'de Je
sus. Nossos esforços pa
recem não valer nada.
Mas o cristão sabe que
lia esperança não enga
na'". Deus está com ele
como um parceiro invisí�
vel, que coloca nele sua

própria vida: o amor, si
nal da vitória que já co

meçou. Hoje e sempre
vamos proclamar nossa fé
nUm Deus que é três
pessoas: Pai, Filho e Es
pirita, e ' que comunica
sua vida aos homens.
MISSAS: Sébado, 14h na

Matriz; 17h-S. Luzia' 18h
S. Estevão e 19h-n� Ma
triz, S. Luiz Gonzaga, S.
Judas Tadeu e S. Fran
cisco. No domingo às 7,
9 e 19h na Matriz; 8h-S.
Judas Tadeu, N. Sra. do
Rosário; 9h3O-S. S. Trin
dade, S. Cristovão e N·
Sra. Aparecida; 14h-Rio
Manso e 17h-N. Sra. do
Caravággio.

o Admínístrador do
samae, Francisco Rodri
gues' a propósito de re

clamação acolhida neste
jornal de um usuário so
bre faturas de água, es

cl�rece que as colocações
ali apontadas não condi
z�m com a verdade. uma
vez que- ficou provado
que há vazamento nas

instalações 'prediais e

que o mesmo é obrigado
a fechar o registro do ca

. valete e só abre quando
usa água, tanto é que foi
realizado levantamento
do consumo. provando
q�e A

a água passou pelo
hidrômetro, explica

.

Ro-
drigues, Adiante diz que
é cobrado somente a

quilo .que o usuário gas
ta, "e não vejo razão al
guma para o referido u

suário acasar . que o Sa
mae .está roubando, pois
ficou provado ,

. que o

mesmo consumiu a água
cobrada a mais .do que
normalmente ele diz ges-
tat" . .

.

Concluiu o Adrninis
trador .do Samas que to
do o dinheiro arrecadado
das faturas é, revertido
para o sistema, "pois o

Samae não visa lucros e

sim, se preocupa em iIi
vestir rio sistema cada
vez para melhor atender
O{; usuários".

,
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Cabra$ &. Lalartas

Tubos Santa He]ena' Ltda.
Tubos de rcv [eletrodutos], Tubos de Concreto,

Tubos de POlietlleno (mangueira. preta).
Pábríce: Rua Jo1nvillé, 1016 _ Fone n-nOl

Escritório: R,ua CeI- Procópio Gomes, 99

Ff'Qe 12-0066 _ Jaraguá do Sul - <:;("

A profissão de jornalista é real
mente fascínante. não só pela ativi
-dade jornalística 'em sí como pelos
tipos excêntricos com que se topa.
Pois, foi o que aconteceu mais uma

vez: na edição de 29.04-05.05 fizemos

referência a uma entrevísta dada ao

JSC por um jovem radicado em Blu

menau que é fanático adepto do nazis

mo, essa página negra na História da

Humanidade. Comentamos a entrevis
ta e o mocinho da Itoupava Norte
sentiu-se ofendido, porque lhe troca-

. mos inadvertidamente o nome, e disse

mos esse era o apelido dele. Isso o

fendeu o mocinho e ele encheu as re

dações dos jornais locais c/ um escrito

que vai publicado em outra parte des

ta edição. Coisa ríe ariano. A raça su

perior sonhada por Hitler. Esses ti

pinhos, que não viviam à época do

nazismo e não procuraram ip.formar
se

.

a' respeiito e, logo, não sabem nada

do assunto e das atrocidades pratica
das pelos nazistas alemães (nãp con

fundir o povo alemão com OS alemães

nazistas, pois trata-se de pessoas ab

solutamente diferentes, posto que o

povo alemão abominava Q- nazismo),
querem agora ressuscitar a maldíte.

ideologia, mas não têm tutano para a

güentàr as orítícas que se lhes façam.
Depois de nos chamar de anal

fabeto, por causa de troca de nome,

complementá a espinafração assacan

do-nos a pecha: de ignorante (maís
um, meu Deus!) e nos concita a estu

darmos muito, recomendando anía

ticamente para evitarmos a todo tI�a�
se

..
. .. o que a imprensa mercenafla

enfiou em tua (nossa) cabeça ...
" Pa

ra os que não conhecem a tática co
.

muno/nazi/fascista, imprensa merce

nária é todo órgão de Imprensa que

aceitá dinheiro - dos imperialistas para
divulgar coisas qUê contrariam as 0-

píníões de mistificadores como esse

Wandercy pugliese. Ele diz que leu

um relatório da Cruz Vermelha Inter

nacional, que teria visitado em 1944
I os campos de concentração alemêes.
constando "após minuciosa inspeção:
NÄO EXISTIREM', CAMARAS ·DE

GÁS! (Sie). 'Do que ele cleduzil:l: "o
d t .4..... • "

que elímína a tese ., o ex: ,e'�11111filO .

Simples, não? Por maneíre que m�

lhares de pessoas libertadas dos cam-

(PerdtnaDde Piske)

pos de exterminio deram seu teso
temunho; m1lhares de pessoas viram'
com os próprios olhos as malditas
câmaras de gás e fórnos crematórios;
milhares de correspondentes de

guerra, que acompanheram as tropas
aliadas viram e fotografarem as câ
maras e escreveram inumeráveis re-

. portagens a respeito, qué -les1a,nece
ram e chocaram o .mundo inteiro. Pois,
era tudo mentiral, Um vergonhoso
conchavo dos ímperalístas- A Cruz
Vermelha não viu nada ...

Só hã um pequeno senão: cam

po de concentração- é uma coisa. cam

po de extermínio, é coisa muito dife
rente.

A seguir o defensor dos nazistas
entra de sola e não se peja sequer ein
faltar ao respeito a um velho e nos

dá um vigoroso puxão de orelha:
"É muito feio que negues o sangue,
Germânico que acredíto correr em

tuas veias .. " Santo Deus! Nosso san-.

gue é do tipo "A" ede cor vermelha.
Igualsínho ao sangue tipo "Ä'" que,
se for o caso, corre pelas veias do
Presidente Busch, da Rainha Elísabet,
do Imperador Akihíto, do Roberto

Dinamite, do Pelé, do Gorbachev, do

Aiatolá Komeint ou do Idi Amin Dada.

Essa de "Sangue Germân4co''' é hilari

ante.
Logo, está provado que em maté

ria de ignorância, estamos, no mí
nimo, em boa companhia- 'Obriga- 'í

do! ...

.

E aqui ficamos a matutar sobre
o q/ esse mocinho nos jogaria no ros

to se soubesse q/ integramos uma com

panhia de íuzileíros da Força Expedi
cionária Brasileíra na Jttália, durante
a Segunda Guerra, e - nos combates
de Barga. Soprassasso, Boscáccio,
Castelnuvo, Zocca, -'Monte�e e em For

novo, atiramos em soldados em cujas
veias corre o tal "sangue germâníco",
e pecado dos pecados, jambém em

al�uns nazístas (das femtgeradas tro

pas SS) e matamos alguns deles,
Arremata o Wandercy seu paté

tico desabafo: "Maluco é aquele que
não sabe o que fala, e não prova o

que fala, pois não tem conhecimento'
de causa". É de lascar. Prosseguire
mos.

IIA história, como en-

_ grenagens de sentímen
tos, juízos e Interesses,
ninguém a sabe; os pós
teros é .que ::' recriam a

cada momento" (Fidelinu
de Figueiredo).
CORREIO DO 'POVO'

70 anos. A htstõría de - I .

JaTaguá do Sul passa por
, ""nl

Clínic,a Veterinária,
SCHEWITZER .

�

Dr_ Wàldemar SCHWElTZER
Clínica de pequenos ê grsndes animais, círúrgíes, vacinações

raio x. internamentos, bl'utique.
Rua 'Jobivlll�, n.9 1�178' (em frente ao Supermercado, Breithaupt)

Fone 12-3268 - laraguá do Sul.�- Santa Catado

II

li·

.-------...�,�.,I!II,.�--------_,

.

I

, II

"

DO PAGINA 00POVO

Funilaria Jaraguá Ltda. .

Calhas e' Aqueeedor Sölär

Rua Felipe Schmidt, 219 • Fone' 72..0448

Relojoaria AVENIDA
As maís finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
'

medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal, e na Getúlio Vargas,

. Ferro Velho Mareeha,1
. DE ENGELMANN & elA. LTDA.,

Comércio de veículos usados

Peças para veículos
Compramos automóveis acidentados

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

-

��!!i��!�.
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 (Fone 72-2467) e na José
Emmendoerfer 862.

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

'eUR,jea Henri ,Ey
PSIQUIATRIA CÚNICA - PSICOTERAPIA -
TERAPIA OCUPACIONAL E DE FAMILlA.
PRONTO SOCORRO DE DIST(1.ftiBIOS NERVO-�:
SOS, com atendimento de urgência noite e día.

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

-- em frente da Auto Escola Marquasdt
Jaraguá do Sul,

UM NOVO CONCEITO ACABA DE NASCER-

,Ag.Qm em Jaraguá do Sul 'a

KILUXO
.:' \

Móveis e Decorações- Ltdà� ,

na rua João Píccoli 57, ao lado d�' farmáCia
·Catarínense.

Fique com a melhor: lila, �ua'lida(ae. no preço"
e na garantia. Valorize ainda maís a aua resi
dência.

VENHA NOS CONHECER.
'\)0� (

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ta,r .com 21' vereadores, pulação .fQr xsuperíor., c .a
número máximo, se a po- cem mil habitantes';

HOSPITAL SÄO JOSE

NOVO DIRETOR CUNICO

Queremos agradecer os relevantes ser

viços prestados pelo Dr. Alvaro Felipe da Luz,

como Diretor Clínico desta entidade nos últí-

mos quatro anos e parabenizar o Dr , Sebastião

Resende Filho que assume a referida' Direção

Clínica para o biênio 8�90.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JARAGUA DO SUL - SC

IS . poderá ter- 21 vereadores na . próxima -I��"--

Só no seu dislribuido� FORD, seu fORO lem servi'ços COI Ulranlia� Fora dele" o risco é' seu.,
.

,
..

�. .
j

No seu Dístríbuídor FORD" você 'encontra toda uma. Assistência Técnica com garantia e peças

orígínaís, mecãníeos com treinamento e cursos de especíalfzacâo na iábrica, ferramentas' e equip,amentos
espedais para a linha FORD. No seu .Dístrtbuídor FORD, tudo é FORD. Fora dele, o risco ,é seu.

A Comissão de Assun
tos Municipais e Mícror
regionais, da Assembléia
Estadual Constituinte, .ne
anteprojeto apresentado
à Mesa, define o número
de vereadores por muni
cípio, obedecendo os li-,
mites da Constituição Fe
deral. O critério adota
do foi o seguinte: O mu

nicípio 'com' até dez mil
habitantes, nove vêrea
dores; de dez mil e um'
a vinte mil habitantes,
até onzs vereadores; dê
vinte mil e um a- quaren
ta mil habitantes, até tre
ze vereadores; 'de qua
renta mil e um a sessen
ta mil habitantes, até
quinze vereadores;" de
sessenta mil e um a oi
.tenta mil habitantes, até
dezessete vereadores; de
oitenta mil e um a cem

mil ' habitantes, até de
zenove' vereadores; de
cem mil e um a um mi
lhão de habitantes, até
,vinte e um vereadores.

Nas próximas eleições
municipais, em 1992, Ja

raguã do 'Sul poderá ele
ger' dezenove vereadores,
centra os 15 atuais consí-
'derando que seguramen-'
te até lá a população a
tinja cem mil habitantes
ou, quem sabe, a contí-:
nuar a taxa de cresci
mento e com a vinda de
migrantes, possa até con-
A "

"

Onibus 'e táxis
- .

aumentam
Com o fim do congela

mento e morte do Plano
Verão, diversos aumentos
vem pipocando em vários
setores, No transporte
coletivo do mumcipio,
estão em vigor desde o·
día 3 de maio as tarifas
para as linhas urbanas e

ínterdístrítaís, aprovadas
por decreto munícípal.
As linhas urbanas cus

tam, agora, NCz$ 0,16.
Também as tarifas taxí

métricas sofreram majo
ração, A bandeira custa
NCz$ 0,60, bandeira I -

NCz$ 0.47 por quilômetro
rodado. bandeira D
NCz$ 0,60 e hora normal
de espera NCz$ 3,20.

SEMANA DA ENFERMAGEM

Queremos parabenizar todos os profis

sionais
.

de enfermagem pela passagem na data
"

comemorativa, reconhecendo o relevante servi-

co que prestam à nossa Comunidade.

Parabéns

SECRETARIA MUNICIPAL DE' SAUDE
JARAGUA DO SUL - SC

IITERIMOYEIS'
'Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. JGão Piccoli, 104 - fone 12-2117. - Jaraguá do Sul

'_ CREe! 643-J!

IMÓVEIS A VENDA

• 1 casa em alvenaria, 140m2, próxima Etsul.
1 casa em alvenaria, 160m2, rua Equador.
1 Casa em alvenaria, 350m2, rua Curt Vasel

• 1 casa em alvenaria, 170m2, rua José Stulzer
1 casa mista, 140m2, no Jardim São Luiz

· 1 casa com 270m2, na rua Júlio Pedrí (nova)

Você senle a qualidade.
Jaraguá do Sul/Se';""";' Av. Màl. Dêodoro, n.� 15S -:- Fones: 72-1177, 'n-1,;��5· e '12-2614

--------------------------------------------
�- ".

Rua João Marcatto n.? 13 -:- 2.9 andar'
sale 204 - telefone: 12-1869

, Jaraguá da S1,11 - SC

. .... DEFEsAs dVEIS
-

E CRIMINAIS: -

-ADVOCACIA EM GERAL -

Chalé
IMOBILlARlA. E
REPRESENTAÇOES LTDA.

Rua Reínoldo Rau 61 - Fones 12-1390 e 72�1500 "

VENDE: Apartamento com 73,90tn2, 9.1}
andar, EdU. Jaraguá. Apto. Ed. Jaraguá de 95
m2, entrada maís ftnanc. 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
4'10 m2 R. Emilio Piazera, com 117 n.2 e terre
no 338 m2 R. José Emmendnerfer, com 145 m2
e terreno 1.600 m2 Rua Albano Kanzler . Casas
mistas: com 100 m2 e terreno 540 m2 Lot. Jar
dim Flávio II, com 100 m2 e terreno 344 m2.
Lot. Menegottt e Com área 1,00 m2 e .terreno
286 m2 Rua Frederico Barg 156. Casas em ma

deira: COm 80 m2 e terreno 367 m2 prõxímo
Malwee e com 70 m2 e terreno' 360 m2, na Rua
Paraíba 36.

'

Verifique os terrenos residenciais e co

merciais que temos para venda, entre outros
imóveis.

I .

'Imobiliária EnletecA
ENGETEC
U

. CRBCI-934-' .. FONE 72-0373
R. Exp. Anionio C. Ferreira, nl} 68

VENDE: Casa de praia em ltajuba, alvenaria,
220m2, NCz$, 37 mil. Casas:' em alvenaria, no
va, 146m2, na Vila Nova, NCz$ 45 mil; em al
venaria, no centro, 150m2, NCz$ 55 mil; mis

ta, na Vila Lenzí, NCz$ 1:)' mil; mista, rua Pi

çarras, centro. Terreno, na rua Bernardo Dorn

busch, ,l.360m2, NCz$ 45 mil. Área, de 3.410m2,
rua Joinville cl casa em alvenaria de 16Om2,
ótimo pl comércio. Casa. em alvenaria cl 311m2,
terreno 1.000m2, 2 suítes, 2 qtos, 3 salas, COZl
Ilha, lavanderia, salão festas, garagem pl 4 car

ros, portão eletrônico, piscina e churrasqueira,
no J. Esquerdo. Aceita-se imóvel e carros, ca-

'

mínhões como. parte do pagamento. Sitio em

Nereu Ramos com casa estilo enxaimel, galpões,
tobatta. cavalo e 8 cabeças de gado, maís 5 mil
pés de banana- Terrenos na Ep. Pessoa cl 3.060m2
a NCz$ 140 mil e no JaraguiCEsquerdo, 700m2,
defronte Móveis, Pradí. a NCz$ 1 'mil.
------

--------

Moretti, Jarda., & Cia. Ltda.

• .?t .. :Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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greve' de'
.

,( 'Dluilas) lições
- (A despeito do Editorial do Jornal KOHLBACH - � 31 Maio/89)

o élireil:ô,·QoS ttabà··,
lhadores à busca de con

quistas por melhores con

dições de' vida, sempre
foi contestado pelos pa- ao longo dos últImos a- greve no Brasil hoje, de

trões e seus capachos. nos, causaram um vácuo monstra que nossa pací
Voltadas para admínís- na barriga da sociedade ência se esgotou. A príncí
trações desumanas' e in- . brasileira. pal conclusão que' se

justas, as empresas têm Observamos, porém, pode chegar quando ve

se esforçado para adequa- que a luta dos trabalha- mos 4 milhões de pessoas
rem-sa às necessidades do dores de hoje é diferente que param as máquinas
mercado, onde quem da enfrentada por aque- num momento particular
manda é o lucro. Só não les que há quase um sé- mente difícil para um

enxerga quem não quer: culo sofreram as terríveis mercado em recessão, .
é

as empresas mudaram e injustiças de um capíta- que as greves são o sín

continuam mudando para lismo atroz. Hoje, apesar toma. do desgoverno de

aumentarem seus lucros e das repressões, os traba- uma corja de corruptos
produzirem a miséria dos lhadores vão à luta para que dirige este país e da

trabalhadores. desmascarar a demagogia ganância dos patrões na

Contrárias às ações patronal. manutenção. de lucros

da coletívídáde, por acre- Houve'· uma evolução exorbitantes em detri-

ditarem no poder do considerável desde então, mento da miséria da po-

capital, mantendo a míse- mesmo que muitas con- pulação.
'

rabílídade de cada ser, quistas tenham vindo atra- Esta é uma terra de po
as empresas agem com vês da luta contra gover- tencial, de povo trabalha
ínjuetíca. � se' .procla- nos patriarcais" como dor e inventivo. E nín

mam donas da verdade. a própria estrutura síndí- guém mais aguenta viver

Querem que Os trabalha- cal. Felizmente, o síndí- sob a ameaça constante

dores resolvam seus pro- calismo deu.um salte síg-' da explosão inflacioná
blemas para não diminuir 'nífícatívo nas duas últi- ria, da corrupção, da im

a produtividade e que mas décadas, rompendo o punidade e da exploração
danem em suas reivindi- cordão umbilical com a do capital sobre o traba

cações. São de opinião CLT, o governo e os pa- lho.Tudo o que
.

quere

que antes dos trabalha- trões, e construindo uma mos é poder trabalhar,
dores buscarem ajuda ex- central sindical combati- com remuneração digna.
terna, ,é preciso viver va, como é a CUT, ins- Não acreditamos que pa
com um salário míseré-. trumento inédito na luta trões e empregados este

vel, sujeitando-se às pés- dos trabalhadores brasí- [am voltados para a mes

símas condições de traba- leiros, e assegurando vi- ma direção, os primeiros
lho e ao chicote dos che- tórias com aS greves e exploram a mão-de-obra
fes, gerentes e diretores. mobilizações.· e uma ten- dos segundos e o antago
Para eles esta é uma ati� dêncíá natural da hístó- nismo de' classe é uma

tude madura e sensata. ria e quem tem os olhos consequência histórica
Eles acreditam, en- voltades para o futuro disso.

tretanto, que a democracia sabe que a dinâmica do Agora vejamos o que
burguesa se consolide no progresso passa necessa- aconteceu em Jaraguá do

Brasil, para que possam riamente pela organização Sul nos últimos 15 dias
,

explorar e oprimir o po- e decisão dos t;rabalhado- de abril. Metalúrgicos
vo, sugando-lhe o sangue, res rumo à sua emanei- cruzaram seus braços por
sem que para isso tenham pação política. o que melhores· condições de

que enfrentar traumas e defendemos, porém, é o trabalho e salários, até

oposições nas suas inten- avanço da luta dos traba- que numa assemblé.a

cões. E não têm conscíên- lhadores e não a con- maís de 1.500 trabalhado

cia no entanto, que as cíllação de classes. res da categoria deflagra
distorções sociais que Assim, o grande nú- ram uma greve, como

provocaram , acumuladas mero de trabalhadores em forma de garantir a
--------------------------------�

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
DIRETúRIO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

Retificação
Informamos aos nossos filiados, que as

eleições prévias para a escolha do candidato a

Presidência da República, no dia 21 de maio de
1989, terá por local a sede do Diretório, na rua

Presidente Epitácio Pessoa n? 229. Os demaís
dados permanecem inalterados, conforme Edital
publicado neste jornal.

WERNER SCHUSTER
Presidente Diretório' Municipal

,URP e o pagamento das
perdas salänas provoca
das pelo plano ladrão,

A greve que começou
na Weg I e II, estendeu
se à KOHLBACH, mobi
lizando maís de 5.000
metalúrgicos que reivin
dicavam direitos consti
tucionais.

As 'pressões foram
muitas, sofremos amea-

ças. companheiros foram
hostllízados. humilha
dos, amedrontados, presos
e torturados p�los capa
chos dos patrões e pela
polícia que agia sob ori
entação patronal. Fal
sas notícias compradas
na imprensa, tentava de
negrir nosso movimento.
Certamente estes que a

pregoam uma administra
cão moderna, humana e

justa, que chamam o diá
logo entre empresas e em

pregados de fundamen
tal, não tem o menor co

nhecimento da história
do Brasil e da luta do po-
vo brasileiro.

'"

Não compreendem
que a opressão e ii tortu- J

ra como forma de freier
a luta dos trabalhadores
só vai reforçar teses fa
cístas. E a suástica adeteda
pelos nazistas, desce da
Colina do Alemão ten
tando sugerir um avanço
das forças reacionárias,
de setores que estariam
prontos para . abocanhar
o poder. E todos sabemos
que nos momentos em

que o povo vai à rua' lu
tar por melhores condi-
ções de vida, eles vêm
com essa ladainha de
"golpe", como se não es

tivessemog calejados pe-

WEG fabrica.o maiof transformador'
A Weg Transformade- .

res, do Grupo Weg, com

sede em Blumeneu. en

viou a São Paulo, no fi
nal da semana passada,
o segundo transforrnador
de 10 mil KVA, com'355
toneladas, para ser testa
do no-iaboratório de al
ta tensão da Asea Brown
Boveri (ABB), empresa
do ramo de transíormado-
res. Depois do teste.

o equipamento auxí
Iíarã o primeiro trans
formador, também de 10
mil KVA, em operação
desde o mês de abril,
passando a dimensíonar
uma capacidade de 20
mil KVA. Com a pro
dução dessa segunda u

nidade, a empresa parte
definitivamente para a

fabricação' de equipamen
tos de grande porte.

A subestação da Weg,
que começou a operái
em abril, represent,q,u�l,il,i\l);investimento de VSi�I';htJ;milhão e utiliza'" Pªl�. j��:.,
.de comando prodllz� �s

_�������������������������������������� pcla W� Ació����s.·

Confecções Sueli Lida
PROPRIA,

A PREÇOS

FABRICAÇAO

DJ'1. CUSTO.
:,....,� ",cl",

PostOs de Vendas na .;l�.irechal Deodoro, 1.085 .. na.

Rua' Refnoldo Rau, 530 - Jaraguá do Sul - SC

ARTIGOS DE

transformador será ,ins
talado na subestação do
�parque fabril dois da
Weg, em Jaraguá do
Sul.

o

los golpes que n_(J$ impõe
dia-a-dia. Tentam com'
isso se aproveitar"da in
genuidade e da falta de
consciência política . de
um povo que procura
reencontrar sua identi
dade. Tudo isto, porém.
deve servir de lição para
todas nós.

.

Este sindicalismo de
vanguarda, responsável e

consequente, felizmente,
mudou a história do Bra
sil e de Jaraguá do Sul.
Depois desta experiência,
os trabalhadores maís
conscíentes, hão de se or

ganizar de forma maís
coesa para responder às·
crises impostas pelos ex

ploradores.
Quanto às dificulda

des econômicas do povo
explorado, estas estão a

corroer cada vez maís as

nossas condições de vida.
O sacrífícío que os traba
lhadores enfrentam dia-a
dia merece a recompensa
que nos próximos anos o

Brasil seja, melhor" dirigi
do. Já cometemos muitos
erros e é preciso que e

Ies não se repitam nas

prôxímas eleições presi
denciais. E é justamen
te por acreditarmos q/ So
mente os trabalhadores for·
jarão uma nova socíeda
de, é que defendemos a

eleição de um candidato
comprometido com as

nossas lutas, como a me-

'. lhor forma de crescer
mos juntos.

ANTONIO HELIO PEREI
RA ":'rh'li
- Assessor de Imprensa -

Sindicato dos Trabalha
dores nas Indústrias Me
talúrgicas, Mecânicas e

do Material Elétrico de
Jaraguá do Sul.

Encerra-se no dia 31
de maio, o prazo para as

.inscrições ao 'concurso

público para elaboração
do anteprojeto do prédio
do Centro Adminístratlvo
Municipal de Jaraguã do
Sul, aberto aos profíssio
nais das áreas da arqui
tetura e da engenhana
legalmente habilitados.
A entrega dos trabalhos,
porém, irá até. 15 de ju
lho, na Secretaria de Pla
nejamento. Os prêmios
a serem conferidos são
1.9 lugar - S'24,15 OTNs,
2.9 162,07 OTNs e 3.9
lugar 81,04 01Ns.

O autor do anteproje
to vencedor, confeccio
nará o projeto final do
Centro

.

-Admlnistrativo
Municipal, percebendo.
após a conclusão, a ti
tulo de remuneração, mais
324,15 OTNI'l.
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AD,VO'GADA
Dra. Aurilené M.· ;Buzzi

,Questões de terras .. acidentes de trânsito

Inventários . cobranças e advocaeía em geral.
.Rua Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711.

Walter Luiz Ribeirl

Iielaodre Dellagiustina Barbosa
r "r" A D V O G A DOS

Rua João Ma�éaüó n? 13, 29 andar - sala 206,
Fone' 72-2815 -, Edifício Domingos Chiodini -

Jaraguá do Sul ',,1 SC.

SÁVIO MURnO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO " BARRETO DE' AZl3VEOO

ADVOGADOS
- _relIo, ,av:ll - Criminal - Comercial

- 'I'rabalbista -. Esportivo -

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

-- -- -
- --� ----

flSIOMED
r

-Písíoterapía e Reabílí tação Médica Ltda

'AtendiDlento especializado em recuperação
de 'fraturas, paralísías, reumatismo, ,problemas de
coluna, doenças neurológicas, asma e bronquite.
CONvENIOS. Unímed. Banco do Brasil, Caixa

Econômica, Ipesc, Inamps e Acidente de Tmba

lho
CORPO CÚNICO: Dra- :R.i� - Fisioterapêuta,
Dra. Joice - Písíoterapêuta. Dr. Francisco -

Médico Físiatra.
Rua Dr. Waldemil'o Mazureehen s/n'!, anexo ao

Hospital São José - Fone 72-1877 - Jaraguá do

Sul-Se.

C'('l Jt R E re "ln:r lfO'V O'
,,- --

PÄGlNA:' 12

-", CUIUDI'" �- - -. ,- .. , PAATIoo.--llA.

:", ,fvaIUéHca:.;'-:;�p,;, �:��{�.:::�:�Q.á�L' DE

CULTO: Neste PfüÍl'êi-
,':

ro domingo após' Pente- "

costes [Trindade), culto
às 9h30min, em portu
guês. CURSOS: D� noí
vos días 17 e 18 de ju
nho, com informações na
secretería da Comunida
de, telefone 72-0892.
FESTA; Neste sábado e

domingo, 20 e 21, a tra
dicional festa anual' da
Comunidade Evangélica
Luterana Centro.. .para
a qual convida-Se á' .to
dos para participar. LE
MA DA SEMANA: San
to, santo,'santo é o Se
nhor dós exércitos: toda
a terra está cheia da sua

glória. Isaías 6.3.

ORAÇÃO DOS
AFLITOS

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. publí
.car no 3.9 día e obser
ve o que acontecerá
no 4." dia.

'

YASG

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 o que
acontecerá no 4.9 dia.

YASG

FURGOES CARGA SECA, ISOTeRMICOS, FRIGoRlMcoS
,

E CARRETAS DE 1, 2 e 3 Er.OS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - FODe 72-�07'1

;",1,1 ";Q Presidente da Comissão Executiva 'd
.

'"D- ; -,-
. , ,

' ,",' o 1
"tetorio Municipal do Partido da Frente Liberai' I,

- PFL, do Município de Corupá-SC, na forme.
II

do Artigo 34, da Lei n? 5.682, de 21 de julho de
1971, CONVOCA os senhores filiados ao Partido
110 Município, até o dia 24 de março de 1989,
para as E'LEl:çÖES PREVIAS, destinada a ,es
colha do candidato

,

a Presídênte da República,
a realizarem-se no doía 21 DE MAlQ DE 1989
no horário das 8 às 17 horas, na Câmara Muni�'
cípal,

.

Corupá-SC, em 10 de. maio de 1989.
ALFREDO A. ;MOR:&I1

Presãdente ,do' DiretõJfio Municipal

\
INPORMAnvo :amARIO

,.,�. O Qualrl-Meia�
,� CIßCI"
Dê mais vida a9 Rotar}': Viva·o intensamente

ROTARY COMEMORA "DIA DAS MÃES"
Os Rotary club's do Distrito 465 comemoraram

devidamente a data consagrada às mães. Na re

gião do Vale do Itapocu todos eles deram ên
fase "Dia das Mães", com festiva programação,
de que participaram filhos e 'netos de mães que
se esmeraram em apresentações que comoveram,

os
,
presentes, -idestacando-se em nossa Cidade.

o R. C Jaraguá do Sul; com capríchada aprese
tacão -de violinos pelos alunes da SCAR, pelo
.método Suzuki.
Em Guararnírím, o Rotary Club local; em sua

,

reunião festiva, apresentou a prof, Célia com os

seus alunos Tajan, Cíovaní, Natália, Juliana e

, ; Isabela qua encantaram aos presentes à reu-

nião, prestigiada por rotarianos de São José
dos Pinhais, Brusque e Florianópolis-Leste e

.pelos rotaractíanos de Guaremírím, quando Ma
riléia Mannes fez uma interessante apresentação.
Na ocasião o Protocolo e, depois, o Presidente,
abriram espaço para homenagear o jornal "Cor
reio do Povo", pela passagem do 70" ano de

existência, na pessoa de seu diretor e de 'sua
esposa, que se encontrevam presentes.,
A Casa da Amizade de Guaramirím realizará

. ,_na tarde de hoje um bingo beneficente no Salão
:�}i)ar::oquial,. para o que convida as esposas de
rotarianos da Casa da Amizade dos demais clu-
bes da região. '

ma Comissão de Relações Públicas dö.0-465,
Ano 1988/89)

Posto de; Vendas, 'MarcaHo
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts,'

bermedas e cordas.,'
'

Em frenle à fábrica, --: Amplo estacíenamentc,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"3:AttJ\tittX DO SUL, 20
-

Ä 'l'ff' DE' �A)O DE' i.989 povo PÁGINA' 13

Pr.esentes---para as mães, para' eterntzar seu amör
é -cöm a

�. 'L". _ • ' •• , I. 0,'. � ,

'-.
"

,.

Lanznaster
Jóias, semi-jóias e relógios com o carinho da

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391- Fone 72,1261, em Jarag;uá

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

As . melhores pedras naturais para sua casa.

Pedras plpisos, piscinas, paredes e

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

Fone 22-8956 - Joinville.

SUBA NA HONDA

CONCESSIONÁRIA BONDA DA REGIÃO. CO

MERCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TÉCNICA
E BOUTIQUE HONDA-WAY.

,
.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUAMÁQUINA.

'

,

Rua Adélia" Fischer, 239 (Rodovia BR-280)
Pone 12·2999 _ .Jaraguä do Sul _ SC.

CORREIO DO POVO
Fundação: 10. de MaiO de 1919

CGC 84.436.591/0001,34
Diret<i>r: Eugênio Victor Schmöckel

Jorn , PrG!. DRT-SC n.'? 72-9 e Dir. Empresa
Jornalística n.? 20. Membro Ef�tivo dº Iast,
Histórico � GeográficQ de se. Redator: FliVl'O
José Brugnago - DRT/SC n." 214. Repórter:
Yvonne A. S. Gollçalves - DRT/SC n.9 219.

l.eciaçáQ. Admínístração e Publicidade: Rua
CeI. Procöpío Gomes de Oliveira n.? 290
Caixa Postal 19 ..:_ Telefone (0413) 12-0091 -

ß.2i(:) - Jaraguá da Sul Santa Catarina.
Impresso Das ofimnas' da Organização Co�tábll

"A Comercia!" S/C Ltda.
Número avulso NCz$ 0,3C
Número atrasado , NCz$ 0,40 o

Assinatura semestral (local) NCz$ 5,00
-

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

Representantes credenciados: Bruvê Veíc. Co

municação [Fpolis], Tábula Veíc· Co_municação
(S. Paulo), Propal Frop. Representaçoes (P. A

legre) .

ASSOCIADO A ADJORljSC E ABRA.JORI

Os artigos assinados não refletem a opinião
do semanário. As cartas devem ser legiveis
com assinatura, nome, endereço, telefone E' n�

da Céd. de Identidade. A publicação depende
do critério da redação, que se reServa o direito

. de resumi-las e a matéria Dão pubUcada não se

r' devolvida.,.

... HÁ 40 ANOS

CONFIRA A H.ISTÓRIA .. e

HÁ 10.ANOS
Em 1919, continuava sua narra

tiva o dr. Gil Costa: "Ao Estado de
Santa Catarina coube à vastísstma re

gião compreendida. entre a divisão das
águas do Uruguai e do Iguaçu, banha
do por aquele rio e o Rio do Peixe. É
uma zona privilegiada com uma na

tureza feracíssima oferecendo' as
melhores compensações ao labor do
colono. Para torná-la, porém, capaz
de receber o trabalhador, garantíndo
lhe a vida pacifica, e protegendo os

seus bens e trabalho era necessário
empreender a obra de policiamento e

pactítcação dessas terras infestadas pe·
las hordas de cangaceiros fanáticos e

truculentos. Era um problema comple
xo cheia de dificuldade de toda a or

dem. O,Governo atual de Santa Cata
rina, logó que tomou conta do . poder,
resolveu tentar ia sua, solução, não pou
pando esforços.
- O dr. Abdon Baptista, seguia

para o Rio de Janeiro afim de tomar
parte

-

nos trabalhos legislativos que
começavam em maio, como represen
tante de nosso Estado no Congresso
Federal.: r
- O sr. José Boíteaux. 'secretário

de Estado de S. Catarina, contratava i

o artista Antonio de Mattos, para ere

ção de um monumento à heroina Ani
ta Gäribaldi, em Florianópolis..

'l"l'

- Em 1979, a cidade ainda estava
sob a emoção dos 60 anos do "Correio
1'10, Povo". Aparecia a edição n� 3.031,
de 12 de maio de 1979 e nela apareeí
am as saudações da íntelectualídade lo
cal, de Joinville, Blumenau e de São
Paulo, aplaudindo os doz'e, lustros de
vida [ornalístíca de um jornal de In
terior, comprometido com sua comu

nidade, rumo ao. futuro. ( Assim é que
saudavam ao já "maís antigo. semaná
rio de Santa Catarina e do -Brasil", nos
escritos do Prof. Paulo Morettí, do
ex-diretor, do escritoli,9,ociólogo, J,or-,
naJista e Radialista Augusto Sylvio .

Prodoehl. do Jornalista e Escritor José
Castilho Pinto, do Poeta' Claro Va-

b· lente (Helmuth Raeder], de Corupá- do
• .• HÁ 30 ANl S

ex-Diretor e ;Jornalista Honorato To-
-Em 1959, contava-se €omo verdadei- melin, proprietário do jornal O Lume,

ro uma ocorrência em; Napoles _9.ue e- de Blumenau e do Poeta Rudolf Hirsch
mocionou a população, de CasteIlJlma· feld, de São Paulo.
re di Slabia, na Itália. Contava-se a - Começavam os tr�ipos da Sele
alucinante hiStõrlai a�,.llIIf. jovem que ção Jaraguaense de Futebol com vis'

transportou uma morta em sua, moto- tas aos. jogos region�s'. �;' posteribr·
cicleta. Esse jovem, que se mantem no mente, aos Jogos Abertos de Santa

anonimat�, regressava de CéJsteIlamare
..

Cata,��a:_" .'. f / '

debaixo de uma: chuva ininterrupta, . -::z·.(),,?uv�ntlls" jogava t�ontré!- o

quando viu, à be�ra da estrada, lima BrusqU�',�\���tava e'!D Ox�; e reclama..
_ moça, de grande.iSeleza, pe.diu·lhe que v�-se �9 JJI.� Silvio,Tadeu Lemos: Vi·
a' conduzisse até' uma encruzilhada elta, q� éHlutoU.�' .g�l de, :;t,ronho.
��mm..__..�� � .. ..__..........Mb"·"-----

..

- Em 1949, o clube casíaca São
Cristóvão de Futebol e Regatas jogava
com o Baependí- no- antigo campt:» na o

rua Georg Czerniewicz, ganhando o

visitante por 5x2, quando o 1� tempo
terminava empalado em 2x2. Egoo.
Ehmke, do "Correio do Pevo nas Es

portes" comentava o extraordtnäno- a

contecímento em Jaraguá, consumíndo
uma página e' um terço para. ánalisar a

refrega inédita na região, acostumados
a jogar com clubes locais e regíonaís,
a úníca diversão na cidade, aos domin

gos. � O Baependk era formado pelos se

guintes jogadores: Ati. (Silveira), Zeca
.

e Mahnke; .Baloquínho, Munga e Hen

rique (Elídi�l; Amando, EU, Tião, fi
lhinho e Euclides. Quem possíbílt
tou esse- jogo? O Egon Bhmke revelava:
"J. Castilho, Waldemar Grubba e ou

tras autoridades trabalharam para en

trar em entendimento com o chefe da

delegação, assim como o dr. Ari Pe
reira de Oliveira. dr. Príamo Ferreira
do Amaral, Alfredo Krause', Ney Fran
co e as -tndústrtes e o comércio na re-

alização do projeto".'
.

/"

Barão de ltapocu .

próxima .. Mandou-lhe que sentasse na

cela trazeíra e, tirando o paletó, co
locou-o nas costas da moça. Chegado
ao local, a moça desceu e indicou ao

jovem a casa em que residia, dízendo-
.

lhe que voltasse
�

no día
o

seguinte para
pegar o paletó. No dia seguinte o ra

paz bate à porta da 'casa e pede para
ver a moça, obtendo esta resposta:
"Que está pedindo? Há dois anos que
está morta!". O jovem contou, então, a
'sua aventura. Mostraram-lhe a 'íotogra
Ila, que ele reconheceu perfeitamente.
Quanto ao paletó, foi' encontrado na

sepultura da moça, nó' cemítérte-. ;

... HÁ 20 ANOS
- Em 1969, a. Redé-de' \r�aç�o Para

ná, Santa Catarlna (RVPSC) ,�nunciava
os seguintes horâríos. �TJTQMOTRIZ
- de Jaraguá às 10,01 parei Joinville;
às 13,05 para Corupá: às 15,30 para
Joínvllle e. 18,30 para Corupä, De TREM
-: de Jaraguâ do Sul às� 7:,37 9s.' para
Joinvtlle: às 8,22, para Mafraj • 15,48
para Corupâ e às 19,24 para .Joínvtlle.
Quantos horários tem hoje, em 1989.

. - Estava em andamento a chama-:
da OPERAÇÄO . SANTÂ CATARINA,.
com o ministro Hélio

.

:Beltrão coman
dado as ações do 1VIinistéti� do, Plane-i
jumento, dizendo que o desenvolvrmen- o

to está, longe de ser apenas 'um proble-'
ma técntco, é, antes' de. tudo, uma res· .

ponsabílídade coletiva. A- ADESG, ten
do em vísta a manííestáção, mlnlste
ríal, enviava expedíente ao R._Qtary e.
ao Lions local, solicitando da� elites.
um trabalho capaz de dar ao governo
um conjunto. de d�dos, qu,e, \dé,t:'J;'iam
ser atacados com', príorídade; seria'

o mente comprometido éOIÍl es demais
estados da federaç�o. Os: clubes de
serviço da cidade �evantavam as ne

cessidades para íutUTas�ações.-, ;

.
-\

_.�. - - . --- - ,-"

... HÁ 10 ANOS
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(A.PEDIDO) FERDINANDO PISKE

JARAGUÁ DO SUL, 20 A. 26 DE 1\(AlO DE 19,89
-- ,

C'O'R R E I 0'-- 'n e , P'O V O
. . PÁGIN:A: "'14

.Para começar nossa conversa, o que (al�a. a
Ferdinando Píske. de imediato, é aprender a ler,
pois meu nome '{e não apelido como supôs sua
curta inteligência) é iWandercy Pugliesi, conforme
nf! 66028 folha 126 Livro A71. de Registros de
Nascimentos do 22f! Cartório da Cidade de São
Paulo. Mas () erro maior desta figura não é este,
e sim o que el� tenta achar de união entre Ca
zuza e Os jovens nacionalistas que nos vêm a

poiando, numa tentativa futurá de salvar o

Brasil da mão dos bandidos internacionais (prin-
cipalmente).

'"
'

Inicialmente seria ótimo que esse elemento
fOSSe estudar, estudar bastante, mas sem precon
ceitos, tentar, ler (se sua inteligência permitir)
por exemplo: o relatório da cruz Vermellha
Internacional, qu� esteve em 1944 em :vários
campos de concentração alemães, e constatou

após minuciosa inspeção: NÃO EXISTIREM CA
MARAS DE GÁS!. O que derruba a tese de ex

termínío.•.•
Quem sabe, lendo bastante e abandonando tu

do o que a imprensa mercenária enfiou em tua
cabeça, Ferdínando Píske, você chegará a saber

que na Alemanha de Hitler elementos como

Cazuza, era tirados de circulação ímedíamente
já an1:,es. de fazerem anarquia, por serem noci
vos ê':O povo; e elementos como você, não exís

daIllio. pois a IGNORÄNCIA do povo alemão na

época de Hitler, foi banida através de um, sis

tema de educação sem par no planeta.e de
causar inveja ao mais avançado país de hoje.
Portanto, tenha certeza, esses 10 mil jovens
que mencionei, seriam apenas de Santa Catari
na, pois são gente que não aceita mentiras, e

são. muito diferentes do que tu pensa; amamos

o Brasil, somos todos NACIONM.ISTAS.
(Nota' da Redação: Por haver extrapolado o

espaço de resposta, conforme ampara a lei, a

conclusão da carta publicaremos na próxima
edição).

r .
..

LANÇAMENTOS DA: SEMANA

· EXCALmUR (aventura)
· pERVERSA PAIXÃO (policial)

" . REBELIÃO EM MlLAGRO (drama]. _�ji
· ASSASSINATO EM 2Q GRAU (comédia)

"

. TE PEGO LÁ FORA (comédia)
· IDENTIDADE CONFIRMADA (suspense)
· 'METIDO EM ENCRENCAS (comédia)
· SEXO CASUAL (comédia)
, CROCODILO DUNDEE II (comédia)
· A CHAVE (erótico) -

· HANOI HILTON Jdrama)
· TIRAS ESPECIAIS (aventura)
· SISSI E SEU DESTINO (romance)

· EU VI O QUE VOCI! FEZ ... E EM SEI
QUEM VOCI! 'E! (suspense)

,

�CU�pr.il.DelÍfos '.'pelos '70, anos

Agora temos também aces sôríos para computadores, mesinhas

para ímpresseras, fitas, dísquets, formulários contínuos e outros.

Rua Venánl:io da Silva Porto n.? 353 - Fone 0473 - 72-1492

Mauro Koch - Nesta:
"Ao' nosso querido Ami
go,'

.

sr.Eugênío Victor
Schmöcke}', M. D. Diretor
do Jornal )'0 CORRE�O'
DO POVO", parabeniza
mos pela passagem dos
70 (setenta) anos de cir

culação deste querido se

manário".
Waldir Octaviano Rubini •

Nestai "70 anos de jor
nal é um marco na histó
ria cetarínense e brasi
leira. Ao mencionar es

te tão glorioso evento,
aproveito a oportunida
de para parabenizar seu

proprietário, jornalista
Eugênio Victor Schmöc
kel .ao jornalista Flávio
José Brugnago demals
colaboradores e todos

aqueles que no dia a

dia fazem .deste semaná
rio o orgulho do Vale do

Itapocu. Jamais ficaria
indiferente à tão impor
tante data, mesmo por
que me incluo entra a

queles que já passaram
dentro das páginas do
Correio do Povo".
Marcia Peijerl - Secre
tária do Jornal de San
ta

'

Catarina: "Não co

nheço a história deste

jornal a fundo mas sei

que, de onde gerou tan
to talento foi de grande
força de vontade, de
grande estilo, garra e

coragem, foi de um dina
mismo muito grande e

por isso quero parabeni
zar um ato tão sublime,
tão lindo e tão tal ento
so quanto o CORREIO
DO POVO. pelo seu di-'
namísmo em 'estar junto
com um município tão

progressista e amigo, tão
forte e lutador' POr du
rante 07 décadas. Em
toda a história de Ja

raguä do Sul não ví tanto
talento, tanto esforço e

coragem reunidos num

só nome para evoluir
junto com o povo Jara

Ruaense. Por isso posso
dizer hoje com muito
orgulho que não sou da

qui mas me orgulho e pa
rabenizo o CORREIO DO
POVO como se fosse da-

\ (

lCIRURGIÃO-DENTISTA)

Clínica Geral

Atendimento com hora marcada

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

qui desta Pátria c com
ela tivesse nascido e

crescido mas o pouco
que aprendi com vocês
foi ótimo. Parabéns!"
Rosemeire P. VaseÍ .

�c:retaria - SEME
PMJS: Sabemos de quanto
este jornal tem contri
buído para o enriqueci
mento e divulgação de
nossa cultura, tradições,
fatos 'e acontecimentos
durante 70 anos. Em no

me da Secretaria da E

ducação, ensejamos nos

sos sinceros votos de
prosperidade a tpda equ.
pe, pela dedicação na

difusão deste importante
meio de comunicação.
Felicidades e nossos agra
decimentos" .

Senador Dirceu Carneiro
- Brasilia-DF: "Pela
passagem de seu aniver
sário, quero desejar-lhe
saúde, _ paz e prosperida
de, extensivos a seus co

laboradores" .

Comendador Alvim Sei-
.

del - Corupá: "Meu ca

ro Amigo Schmoeckel
SALVE 10 DE MAIO!!!!
-Meus sinceros cumpri
mentos pelo 709 Aniver
sário do, CORREIO DO
POVO. Não é fácil um

pequeno jornal do, inte
rior se manter por t[anto'
tempo, portanto HONRA
AO MÉRTIlO para quem
durante tantos anos, com'

abnegados esforços, con

seguiu e consegue . tal
façanha".
RaH Paltín - Guaramirim:
"Transmitir somente vo

tos de sucesso, de reali

zações. etc, não seria mais
do que registrar o passa
do. Desejar que dora-

Dr. Alfredo

vante cada vez maís
cresça o mais entígo, se

ria desejar que, mudasses
toda a tua Iinha de con

duta . até aqui mantida,
pois, pela tua capacidade,
poderia resultar no fim
do slogan: quem não é
(I maior, tem que ser o

melhor. Sinceramente,
prefiro dizer-te somente:
vA ENFRENTE NÃO
MUDES NADA, pois se

um jornal de interior so

breviveu heróicamente
por . setenta anos, é por
que teve aceitação, e

como tal deve manter-se
fiel a seus leitores. Muito
embora não tenhamos
uma convivência diária,
sempre causov-me admi
ração a tua luta para
continuar índependente.
enfrentando grandes dis
sabores e dificuldades. não
se deixando esmorecer

frente aos revezes sofri
dos. A serriente lançada
há setenta anos, germinou,
cresceu e produziu frutos .

Não teve supersafras, po
rém também nunca teve

diminuida a sua produ
ção. E os frutos, sempre
da melhor qualidade. Isso
dito resta-me somente
mandar-te o abraço do

sempre amigo e admira
dor".

Nilton Wolff Júnior
WOLFF SEGUROS - Flo

rianópolis: "Mestre Dr.

Eugênio! Saúde. Parabéns

pela criação do novo lo

gotipo, do nosso semaná
rio mais antigo do Estado.
Viva o CORRHO DO PO

VO, nos seus 70 anos!
Sucesso à Redação e Ad

ministração.
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Cruz de Malta lidera ia. DivisiI' _ '8 �LIQI abre, IS
. s"enilir

arrecadação da NCCz$...'
4LOO. Pela divisão, de ju
níors, Cruz de Malt'a 2xO
Garibaldi, Botaíogo 2xO
Maivice e América 1x2
Alvorada. Neste' domin
go. día- 21. Irão jogar Ga
ribaldí x Botafogo, Cruz
de Malta x América e

Malvíce x Alvorada.
E no dia 20 (hoje, sába

do), começam os certa
mes infantil e sêníor, da
UE Pelo infantil (13 a

15 anos) a partir das

Cqm quatro pontos, o

Cruz de Malta é o líder
do Campeonato _9ã Ia,
Divisão da Liga Jaragua
enSe de Futebol. Domingo,
com renda de NCz$ .....

65,00 venceu o Grêmio
Garíbaldí por 2 a 1, en

quanto que o Botafogo e

Malvice empataram a

um gol, 'com a melhor
renda da rodada: NCz$
145,00. Na Barra, o A
mérica perdeu para o

Alvorada por 3 a 2, pom

Champagnat: muito esporte no S. Luís
o Colégio São Luís es

tá promovendo os feste

[os do bícentenérío
,

de
nascimento do fundador
da Congregação Marista.
Marcelino Champagnat
e está convidando alu-
nos, país, ex-alunos e

proíessores a participar
dos eventos esportivos
que serão realizados a

partir do día 02' de junho.
O objetivo maior, segun-
'do a organização, não é

a competição em si, mas

a integração entre as

famílias do tradícíonal

estabelecimento. Todos
os .ínteressados terão
participação assegurada
nos jogos, mesmo que
não sejam atletas.
As inscrições vão até

o dia 23 de maio. na se

cretaria do Colégio e

são indívíduaís, posto que
as equipes serão formadas
por uma comissão que
téntarâ nivelar potencialc'
mente, nas modalidades
de volibol masculínoue
mtníno. futebol suíço, fu
tebol de salão e jogos de
salão (truco e general).

Torneio reúne enxadristas locais
categoria veteranos, AI
ceste Berrí somou 3 pon
tos (21? lugar) e Aldo Pra
da 2,5 pontos pl? lugar),
com índice de aproveita
mento de 60 e 50%, res-

pectivamente.
No Clube Jaraguaense

de Xadrez, foi aberto na
noite de sexta-feira, dia
19, terminando no do

mingo, día 21, o Torneio
"Erich Kaufmann", de
caráter interno, em ho

menagem ao humanitário
médico desaparecido já há
alguns anos. Os 3 melho
res 'serão premiados, o sis
tema é o suíço, em cinco
rodadas.

13h30 """:' NOVia Aliança x

Alvorada, Rto Molha x

Floresta e Cruz de Malta
x.Botaíogo: pelo sêníor �
15h:>'0 � RIO Molha x

Cruz de Malta e Vidraça
ria Barão x Alvorada
pela Chave A e, pela
Chave B. Chico de Paulo
x Estrada Nova e Gari
baldi x Paraná.
Na sexta-feira, dia 19,

a Liga realizou o arbitral
para os clubes da 2a. Di
visão e esta semana foi
formada a Junta Discipli
nar Desportiva.,

DE 28/06 a 02/07/89, Jo·
gQS Regionais Leste·Norte
em Jaraguá do Sul,

BICICROSS
Realizou-se sábado, no

Malwee Biciskate Park,
� segunda etapa do Cam
peonato Catarínense de
Bicicross, da qual parti
cipa:ram 86 pilotos, de
sete cidades, nas ldiver
sas categorias, promovi
do pela Federação Cata
rinense de Ciclismo·D_e
partamento de Bicicross
e pelo Departamento Téc
nico da Equipe Malwee
de Bícícross. O patrocí
nio foi de Malwee Ma
lhas, que dístríbuíu a

premiação e os brindes.
A pista foi elogiada, sen

do considerada uma das
mais técnicas do Estado e

,

com pequenas adap-
tações terá condições de
sediar, no mês de outu
bro, o Campeonato Sul
brasileiro.
A Equipe Malwee obte

ve 10 primeiros lugares,
6 segundos lugares, 4 ter
res. A etapa sequínte
será em Florlanôpolts, no

dia 3 de junho. ,

Cinco enxadristas jara
guaenses

.

participaram
em' Joaçaba, de 12 a 14

de maio, da 13a. Taça
Catarinense de Xadrez,

que' reuniu 45 tabulei
ros de todo Santa Cata

rina. O emperceíramento
foi pelo, sistema suíço e

a participação de Jara

guá foi a seguinte: Marcos
Mahfud com 4 pontos, ob
teve o 69, lugar e Moacir

Boeck, também com 4

pontos, em 71? lugar,
-ambos com 80% de apro
veitamento; Marcos
Lucht somou 3,5 pontos,
teve 70% de aproveita
mento e o 81? lugar na

classificação geral. Na

Futebol amador em Guaramirim, Massaranduba e Schroeder
'

Não houve surpresas na

segunda rodada do Cam

peonato Varzeano de Gua

ramlflm, no final da se,-

. mana passada. Pela Cha- ,

ve A, no Estádio do Ami

zade, Polisolda lx1 Ju

ventude. Caixa D'Água
Ox3 veteranos, Beira Rio

FC 2x4 Amizade Júnior e

Poderoso Ox3 Comercldl ;
Chave B, Estádio Munici,·

pai, Cruzeiro lxl Beira

Rio EC, Nutrimental 2xO

CAG; Barro Branco' Ox1

'Corticeira e Engenho 1x3

Amizade. Nova rodada
acontece neste sáb!id0 e

domillgo. Junto ao, Es-

tádio Munid,al - Comer
cial x Amizade Júnior,
Véteranos x Poderoso,
Caixa' D'Água x Polisol
da e Juventude x Beira
Rio; no EstádiQ "do Ami
zade estarão frente-à-fren
te Barro Branco x Enge
nho, CAG x Beira Rio,
Corticeira x Nutrime:ntal
e Cruzeiro x A'mizafle.
EM MASSÀRANDUBA
A sétiÍIl� rodada.· do

Campeonato Muni�fpal de
Massar.anduoa, ,,". zada·
no dia.14, ap�� :�u �s
resultad@s PriP'��i;�legra
fica 1xO Cachoeira,., Asa
Branca 'OxO PQmi:h�, Botu-

ca lxl Patrimônio. Neste
dia 21, no-Estádio Muni

c.pal, . jogarão às .14h-Po
mil x Patrimônio, 16h-Bo
tuca x Palmeirinhas e

18h-Asa Branca x Pales
tra Itália.
EM SCHROEDER
A CME de Schroeder

encerra o primeiro turno

da Taça Jubileu de Pra-'
ta Cidade de Schroeder,
domingo, dia ,21, nas ca

tegorias titular e' aspi
rantes. , Olímpico x Co
mercial e Aliança x Gré
mio Tomaselli são os jo
gos 'desta rodada.

1). O Clube de Bolão 81, afiliado à Soe, Víeírense.
participa rieste final-de-semana, em Joínvílle, do 31?
Torneio da SER Tigre, bolas cheias e limpas' e; nos

dias 27 e 28 de maio, do Torneio deI Bolão Masculino
da A· A. Tupy, também em Joínvílle, do qual parti
ciparão sete clubes. E nos dias 03 � 04 de junho, com
a participação de dez equipes (30 duplas), promove
na Soco Vieírense, o .1ç Torneio de Duplas.

2). A liga Regional de Vollbol e Basquetebol de
flniu o calendário da temporada e programou para
quinta-feira, dia 25, feriado nacional, o Torneio

-

de
Volibol de Duplas. masculíno e feminino, no Gi,násio
de Esportes Artur MUller, com inicio às 8 horas. E
aberto a jogadores de toda a região, com promoção
da LRVB 'e ÃPE'F. A premiação constará de troféus,
bola e medalhas.
,3). O Clube de Canoagem Kentucky, de Jlaraguá do
Sul, programou para julho, uma nova maratona des
de Jaraguá até a lagoa de Barra Velha, pelo rio

Itapocu. Interessados em participar e em se filiar
ao Clube, devem procurar o presidente Ruy Less
mann, na Câmara de Vereadores, ou, através dos te-
lefones 72-2510 ou 72-:)'488 �residêncial).

'

4). A Prefeitura Municipal 'e o Geverno do Esta·
do assinaram convênio, passando ao domínto do
munícípío, até dezembro de 1990, .a admíntstração do,
Ginásio de Esportes Artur MUller. O 'ginásio, de a·

cordo com Balduino Raulino, receberá melhorias
na sua cobertura" sanitários e

'

outras
'

dependenClas,
como ós portões de acesso, que serão substituídos.
5). No dia 3 de junho vai ser 'realizado no Baependí.

os Jogos Abertos de Jaraguä do Sul - Atletismo,
aberto para

. atletas interessados da toda a microrre
gião. Serão duas categorias nos naipes masculino, e
feminino: até 16 anos e acima de 16 anos.

'

Mahfud
.'

Vice
o judoca Máuro Mah

fud, 'da Kohlbach/DME/
C. A. Baependi, sagrou-se
vice-campeão brasileiro
juvenil da região sul, du
rante a competição reali
zada em Porto Alegre e

que reuniu representan
tes de S. Paulo, Paraná,
S.' Catarina e Rio Gran
de do Sul. Foi na catego
ria peso pesado. Seu co

lega Cláudio Almeida não
classificou-se. No dia
10 de junho, Mahfud par-

brasileifq juvenil'
ticipa em Curitiba. do
Campeonato Brasileiro
Júnior.

Na mesma data, ein
Balneário Camboriú, ju
docas de Jar-aguá do Sul
e Guaramírím tomam par
te do Estadual Infantil e

dia 21 de maio (neste
domingo), Jaragué do Sul
estará representado no

Campeonato Estadual Mi
rim, na cidade de Join
ville.

Varzeano: 25 inscrições
Vinte e cinco equipes

inscreveram-se para o 71?

Camp. Municipal Varzea
no de Futebol, da Divisão

Municipal de Esportes,
que reúne terça-feira, dia
23, às 19h30min, na Se
cretaria de EdU!cação, Cul
tura Esporte e Turismo, os
representantes dos clu
bes para acertar a reali
zação do certame. Estão
inscritos: Vitória, Olaria,
C. A. 'Paraná, Rio Molha.
Sipaca, São José, Vete-

ranos, Mercearía 'Jara
guá, Estrada Nova, Vila
São Luiz. Continental,
Unides da Vila, Interna-,
donal; Cohab, Santo An
tonio, Goiás, Vila Lenzi.
Arsepum, Santa Luzia,
Posto Km. 7, Nova Alian
ça, Super Star, Unidos
da Ilha e Bangu. '

Nos anos anteriores. o

Varzeano foi vencido :pe
'lo Santa Luzia, Vila Len
zi e Santo Antônio.

'CORREI,O OO'PO"O' 72-0091
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as DO'otações de'FlávioJosé Konen expõe situação dO.'·Samae_.·e:Agrop,ecuá�io"na�-'CV·'
- A coluna deseja alertar as autoridades 10- .Agua e a nova situa- .tírä a extensão da rede feito aos Vereadores. A

.cais e sobretudo os pais que entregam seus automô- ção
:

do Agropecuário fo- para outras localidades, propriedade está retor
veis aos filhos menores e inabilitados "legalmente pa:�"�

.

ram es' essuneos-de.mator- +como a' 'Barra" do'" :-'Rio� . mmdo ' ae: domínio . pú-'-
ra dirigir em via' pública. Além da proibição legal, destaque do encontra, Cerro, que reclama a ne- blíco e em contrapartida,
pera a qual, infelizmente, se fecha um olho, ígno- dos vereadores com o cessídade da melhoria. a munícípalídade. 'cedeu
rando-ss as razões, há o aspecto da responsabílidade prefeito Ivo Konell, na

'

A Fundação sesp teve uma sala de :>'22 m2 já
(Civil e criminal) dos próprios pais. Está, de há mui- noite de segunda-feira, renovado o convênio cl adquirida e pa�a para a

to, havendo um abuso nesse sentido. Antes que ma- na Câmara. Konell ex- a Prefeitura por
-

mais ,15 Salvíta, mais um terreno
les piores aconteçam, seria importante coíbir os "Sen- plicou que encontra-seem anos e liberou a Jara- de 430 m2. sobre o qual,
nas" da vida. negociação a permuta de guá do Sul NCz$ no prazo de um ano, edi-

e' "
.

um terreno, de proprieda- 126.000,00 a fundo per- ficará uma construção em
- Outro alerta é sobre o consumo de drogas, de da Metalúrgica João dido, para a aquisição de alvenaria, de 80ill2.

que anda rolando solta entre a. gUrizada,. Maconha Wiest. ao lado da esta- materiais para o sistema. Outros assuntos de in-
já é sinônimo de passado e a cocaína está agora '�fa- ção de tratamento de á- Na Ilha da Figueira cons- teresse coletivo" foram,
zendo a cabeça". Soube-se que no show do conjunto gua, para a construção tróí-se um segundo

-

re- discutidos, cuja infera
de rock Titãs, em B. Camborlú e JOinville, o que ti- de uma segunda estação servatório nas Águas ção 'entre os poderes
nha de gtQ:i "nas nuvens" não foi bríncadeíra. E no

com o município 0-, Claras e outro na Tifa constituídos foi conside
meto deles, muitos [araguaenses, inclusive Iílhíahos ferecendo,.. em permuta Schmídt, como paliativos rada importante pelas
de papais. sete lotes.. , Neste aspec- para·atendimento' a cen- pertas.

_ O Senador Jorge Bornheusen e outras lide- to, observou que a falta tenas de famíliaJs priva

ranças do PFL de Santa Catarina estiveram quarta- de água que se faz sen- das do atendimento. Es

feira à noite na SER Marisol, para contactos com pe- tír em algumas regiões tas famílias, porém, não

felistas da região, 'em campanha em favor 4e Marco somente será resolvida pagam' pelo consumo-

Maciel às prévias eleitorais, que acontecem domin- com a nova estação de AGROPECUÁRIO
go. dia 21. Maciel deve vencer no Estado e região,' tratamento. o' que _penn!- A nova situação' do

mas no plano nacional, diz-se que Aureliano vai Agropecuário, com o fe-

levar. Pal·estra sobre chamento da negociação
_ O ex-prefeito Durval Vasel, que se encon- foi explicada pelo Pre-

tra na Alemanha, renunciou a presidência da Co- A 1"0 S ".CP '.' patrocl·nadesc, para assumir a. vice-presidência do Badesc, ce-
.

mulativamente com o cargo de diretor de operações.
Não foi "mandado embora" como maldosamente ln-, Com o patrocínio da t·sinuou um colunista da Capital. Aldo Píazera foi con- Bretzke, realiza-se neste ornelO
vídado e assumiu a, díreção admínístratíva e fln�., sábado, día 20, a' partir
cetra da Codesc, das 20 horas, a palestra

ínformatíva "AIDS"
Isto é verdade mesmo?
com o Dr. Edgar Sçhie
felbein, no Pavilhão Ar
tur Müller, do Agropecu-.
árío.. O palestraute é mé
dico na Capital Pararie
ense, com estágio e espe
cialização na Alemanha
'e no Rio de Janeiro. A
entrada é franca e pela
importância do tema e

conhecimento do condu
tor da palestra, aguarda
se uma g;rande frequên
cia de espectádores.

- Esperidião Amin foi nocauteado na Conven

ção do PD.S,. domingo, em Brasília, perdendo para o

dinheiro de Paulo Maluf, Com a derreta -de Amin.
muitos eleitores seus voltam-se agora para Fernando
Collor de l\1e110, cujo ibope aumenta na cidade e re

gião. .Collor é simpático em boa faixa do eleitora
do. inclusive a vereadores do PMDB de Jaraguá do
Sul.

.

- O sindicalista Clemente Mannes retornou de
um curso sobre problemas e perpectívas do movi
mento sindical, que participou em Moscou, na Esco
la Superior do Movimento . Sindical, durante 60 días,
Foi patrocinado pelo Conselho Central dos Sindica
tos Soviéticos, junto com outros 23 brasileiros. Man':'
nes foi o único catarínense e liderou o grupo.

'

- Reflexo da greve dos metalúrgicos. Os de
mitidos da Weg e Kohlbach estão encontrando difi
culdades de colocação em outras empresas, que es

tabeleceram uma espécie de pacto, negando-lhes em

prego. São poucos Os que conseguem. O interessan
te é que estão aparecendo muitas carteiras novas, na

tentativa de esconder vínculos nas empresas anterio
res.

- Três delegadOs 40 Partido dos Trabalhado
res de Jaraguá do Sul participam nesta domingo, em

Florianópolis, de um encontro estadual, seguido de
convenção" onde os diretórios de Jaraguá e Guara.
mirim pretendem colocar nomes para integrá-lo. E
através do presidente' Luiz Hirschen, o PT local par
ticipou em S. Bernardo do Campo, do lançamento da
candidatura Lula.

- De cocheira: Na calada da noite, deputa
dos e senadores aprovaram na quarta-feira, o r·eajus
te dos seus vencimentos, retroativos a janeiro, para
NCz$ 7.787.33 Jllensais. Mas em contrapartida, adia
ram a votação do mísero salário mínimo. Triste País
o nosso.

CAI'í: SASS.
Energia com gosto de café.

.J

Com o patrocínio do
"Correíó do Povo"; den
tro das comemorações
dos 70 anos de fundação,
a Liga Regional de Volí-

1;>01 e Basquetebol reali
zará na quinta-feira. dia
22, a partir das 8 horas,
o I Torneio de Volibol
de Duplas, masculino e

feminino. nas dependên
cias do Ginásio' de Espor
tes Artur Müller. É um

torneio aberto. A promo
cão é qa Liga e- da As-'

sociação de Professeres
de Educação Física.

Aumenta a' expedição de carteiras
O SINElsc - Sisitema Na
cional de Empregos de Ja
raguá do Sul. expediu. de
janeiro a abrir deste ano.

1.809 carteiras de tra
balho, sendo 985 novas 'e

824 renovadas. Em ja
neiro foram expedidas
674 carteiras, .

das quais
452 novas e 222 renova-
das; em fevereiro 357
carteiras, 186 novas e

171 renovadas; em mar

ço, 367, sendo 165 cartei
ras' novas e 202 renova

das ·e em abril, 411 car

teiras profíssíonaís, das

quaís 229 revalidadas' e

182 novas.

Nos três últimos me

ses. pelos números, ob-
.serva-se o aumento de
carteiras renovadas, em

detrímento 'das novas,

,

.

Câmara homenageia Correio do Povo
Os setenta anos de

fundação do "Correio do
Povo" foram exaltados na

Câmara' de Viereadores
de Jaraguá do Sul.

.

pelo
vereador Balduino Rau:'
1ino, na sessão do <lia 12,
quando lembrou não ape
nas a data, "mas a im

portância histórica 'e cul
tural que este jornal re

presenta, registrando em

suas páginas os principais
acontecimentos. fato que'

orgulha a comunidade ja-'
raguaense"; O aniversá
rio do jornal foi destaca
do também pelos

_/
verea

do.res Luiz ZOJ1,ta (PDS),
José Gilberto Mene]
(PFL) e Mari121e Mar-

quardt (PMDB).
Uma moção da Ban

cada do PMDB. aprova
da. pede a. formulação
de votos de cop.grati:'ula'"
ções pelos _

7Ó
-

anos do
"correio do Povo".

A cons�rução de

abril em Jaraguá
Cinquenta e oito licen

ças para construção fo
ram solicitadas na Pre
feitura Municipal, no

mês de abril, para um

total de 6.814.67m2" de
área, dos qúais 5.184,94m2
residencial, 314,84m2 re

sídencíal/comercíat, 948,-'
44m2 comercial e 366,45-
m2 industríal, As licen
ças para habite-se (cons
truções concluídas), so

mam 37, para 4.395,09m2
de área total.
Em abril; expediu-se

11 licenças liberando Só'
lotes e uma nova rua à
comunidade. deram en

trada 37 processos de a

nálise prévia de parce
lamento do solo e 72
processos de anális,e pré
via de solicitação e saída
de 39 e 107 processos,
respectivamente, lígados
as análises especificas,

MUSEU DA MALwEE
O Museu do Parque

Malwee completou um

ano no dia 16. Neste pe
ríodo reéebeu a visitação
de mais de 11 mil pesso
as. Na próxima edição
reportagem sobre o as-
sunto:

.

A PEDIDO
Há reclamações quan

to-ao atendimento dado
por alguns funcionários
da Unidade Sanítãría de
Jaraguá do Sul, inclusive
extrapolando suas fun
ções profissionais. Em
bora ganhando pouco (o
que não justifi'ca), é im
perativo que qualquer
pessoa. independente ,de
posição so'C1äl ou profis
sional que lá se dirije pl
usufruir de um serviçó
público, seja cOmpreen
dido e tratado com o mí
nimo de educação e dig
nidad'e.
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