
EDIÇÄO 3.541 JARAGuA DO SUL (SC), DE 27, DE MAIO A 02 :OE JUNHO/89 NCz$ 0,30

No dia 17 de maio criou
se -o Fórum Regional de
Saúde (FRS) e para quin
ta-feira, 1.9 de junho, es

tá programada reunião pl
a fundação do Conselho
Regional Interinstitucio
nal de Saúde (CRIS). cl

. função de coordenar
.

OS

serviços de saúde em to
dos os seis municípios
do Vale do Jtapocu.

A instalação
.

estará
concluída até o final do
ano. O coordenador do
CARS é o Dr. Átomos
Benigno Galastrí e o su

pervísor de Jaraguá do
Sul (um por município) o

secretário da Saúde. Dr.
Amaro Xímenes

.

Júnior.
. Instalado deíínitivamen
ter a região ficará índe
pendente do 2.9 CARS
(Joínvílle) quanto ao sis
tema de vacinação. cOO-.

trela epidemiológico, fis

calização do exercício da
profissão ne área e toda

a programação de saúde
da microrregião, confor
me explicou ao "Correio
do Povo". o Dr. Amaro
Xímenes Júnior.

UTI ATE JULHO·
A Comíssão de Insta-.

lação e Supervisão da
Unidade de Terapia In
tensiva (UTI), realizou
encontro na última terça"
feira, para detalhar a

compra dos equipamen
tos. No dia 29, 'segun
da-feira. haverá exposí
ço dos materiais pelos di
retores da Je« Cirúrgica,
de Florianópolis. da qual
todos OS integrantes . da
comissão se farão pre
sentes. sendo eles: Alfeu
Garcia, da

. Associação
Comercial e Industrial:
Magda Rau, do Hospital
São José; Dr. Sebastião
Resende. diretor clinico
do Hospital Só José; Ro
berto Braz Nunes, repre-

sentante da comunidade
(Associação de Morado
res) e o Dr Amaro Xi
menes Júnior, secretário
municipal da saúde.

.

A ínauguraçuo

Diretor do DER/SC

ANO LXXI

Iniciadl' 'o processo de ilslalação do 11: CaRS em Jaraguá dI Sul
o 11.9 Centro Admí

nístratívo Regional de
SaÚde (CARS), criado no

ano passado, teve ínícía
do o processo de instala
ção em Jaraguã do Sul.

Concerto na SCAR
A Escola de Artes da

Sociedade Cultura Artís
tica de Jeraguê do Sul,
programou para sexta
feira, día 2 de junho. em

seu anfiteatro, o Concreto
de Clarineta e Piano, cl
'Maurício Soares Carnei
ro e Leilah Paiva. A pro
moção iniciará às 20h30
min. A pianista Leilah
Paiva se apresentou no

ano passado em Jaraguä
e Maurício virá

. pela pri
meira vez. O custo do

ingresso será de NCz$ ..
3,00.

Nos dias 03 e 04, na

SCAR, acontecerá o 2.9
Curso de Interpretação
Pianística, com a partici·
pação de Leílan Paiva, d

exemplo de 88.

Vacinação dia 10
A Campanha' de Va

cinação contra a Polio
mielite tem previsão de

vacinar, na regiãp de ba

se de Jaraguá do Sul,
13.349 crianças de O a 5

anos, no próximo dia 10

de junho. � A campanha
tem como slogan

' 'Gotinha.
gotinha, Tchaul Tchau!
Paralisia Infantil" e tem
como meta um total de
98� crianfas em Corupá.
1 .554 '

em Guaramirím.
8.660 em Jaraguá do'Sul,
1 .523 em Massaranduba

,

e 627 em Schroeder , Des

'tas; 2.916 menores de

':Unl ano e 10.433 de 1

[a 5 anos .

A coordenadora re

gional é a Dra. Ivone
Ursula Kínas Gonçalves
da Luz e o coordenador
municipal o Dr. Alfredo
Guenther. Em Jaraguá do

, Sul serão 76 postos fixos
e 3 de barreiras, mais 5

equipes volantes da Su
, cam.

o diretor geral .do
DER/SC, Luiz Gonzaga 1-

nácio e o engenheiro Mar
con, da Residência do
DER de Joínvílle, esti
veram em. Jaraguá do
Sul e Guaramirím, na

'quarta-feira, para contac
tos e visita a obras. co

mo a rodovia Jeraguä
Pomerode, em fase de e

xecução, a estrada Rio da
Luz - Seara que o mu

nicípio reivindicou a pa
vimentação, junto com o

revestimento asfáltico
desde a Ponte do Vai
latt i até a Barra do RiO
Cerro. A ligação Jara-

Atividades educativas -na Semana do Meio . Ambiente
,

A Semana do Meío- vre, mostrando as agres
.Ambíente em Jaraguá do sões a natureza em Ja
Sul' vai ser comemorada raguá: a' Crafipel colaca
'<ie 5 a 10 ,de julho . O Con- rá à venda cerca de vin
selho Municipal de De- te titulas sobre ecologia
fesa do Meio-Ambiente e far-se-é, igualmente, u

montará uma barraca de- ma' visita' a Estação de
fronte a Prefeitura, onde Tratamento de Efluentes
serão distribuídas mudas da Malwee ,

de espécies nativas pro-:
duzidas no Horto Muni

cipal, exposição de fo
tos em painéis ao ar li-

Um concurso de reda
ção Ie desenho sobre o

meio-ambiente, entre alu-

nos das três redes de en

sino está previsto. E no

dia 7, o ex-presidente da
Cetesb (São Paulo) e ex-.

secretáno. do Desenvol
vimento Urbano e Meio
Ambiente de Santa Cata
rina. Werner Zulauf, fa
rá uma palestra, aberta
à comunidade, no audi
tório do Sindicato do Ves
tuário.

Guaramirim cria Fundação- 'Cultural. e institui Hino
A Prefeitura Munici

pal vai instituir o Con
curso do Hino de Gua
ramírim. Projeto neste
sentido foi Encaminhado
pelo prefeito Antonio
Zimmermann para a Câ
mara de Vereadores, dan
do prazo até o dia 30 de

junho de 19813. às 17 ho

ras, na Secretaria de Ad

ministração, pare a a

presentação dos trabalhos
contendo letra e música.
O julgamento será feito

por uma comissão ssne-

ciai e ao autor
escolhido será
uma premiação
500.00.

Outro projeto no le
gislativo Guaramirense
cria a Fundação Cultural.
com o objetivo de incen
tivar, admínístrar e zelar
pelo patrimônio das ati
vidades artísticas Ei cul
turais, manter escolas de
arte e música, promover
cursos nos diversos ra

mos da arte e da cultura.
.
oromover e. patrocinar

do hino
conferida
de NCz$

pesquisas, receber e con

ceder bolsas de estudos,
instituir e regulamentar

, o tombamento artístico
cultural, histórico e pai
sagístico do município
de ' Guaramirim.

A Fundação terá a'\lto
nomia administrativa ê

financeira. Ela deverá
ser cadastrada no Minis
tério da Cultura � MinC,
posto que se buscará os

incentivos da Lei' Sar

ney.

IIRTaMA

da

UTI, se não houverem
contratempos, está pre
vista para a semana dos
festejos do .anrversãrío
de fundação de Jaraguá
do Sul.

A CIDADE {l SUA.

NÄO RECLAME... AJUDE.

visita a região
guá '(divisa) a Guarami
rim, via Dha da Figuei
ra, no trecho de pouco
maís de 2.5 km foi visi
tada. Pavimentado, abri
ria uma segunda saída,
desafogando o tráfego
urbano da BR�280, em

Jaragué .

O prefeito Ivo Ko-
nell. na Capital, terça-

- feira, tratou na Caixa E�

conômica sobre a trami

tação dos processos de

empréstimos solicitados.
No dia 7 de junho, o di
retor de operações da

CEF/SC, virá a cidade p!
verificar as condições de
endividamento de Jara

guá do Sul. Na Secreta
ria da Saúde, finalmente.
conseguíu-se

-

a liberação
de NCz$ 24 mil. parte da
verba do SUDS e na Se

cretaria de Segurança
Pública, o Prefeito discu
tiu a situação dos despa
chantes de trânsito, em'

vísta da polêmica exis
tente.

VARZEANO/89
Um total de 20 equí

pes confirmaram e· irão

participar do 7.9 Cam

peonato Varzeano de Fu
tebol, da DME, que co

meça em junho próximo.
Elas foram divididas em

quatro chaves. O espor
te de Jaraguá e' região
na :página 15. Confira!.

o Sabor que
Você mais Gosta

Expositores
Movimentação Jndustríal
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- A Profa. Ora. Ara

cy Witt de Pinho Spí
Rola, cujos pais, leitores
da coluna, residem em

Jaraguá,' acaba de ser

designada Diretora da
Faculdade de Saúde Pú
blica, pelo Prof. Dr. J0-
,sé Goldernberg. Magnífi
co Reitor da Uníversída

. de de São Paulo e já, to-
mou posse do referido
cargo, encontrando-se ao

inteirá dispor. . Felicita
ções à Ora. Aracyl .

....... Quem circulou por
Ja.raguá do Sul, esta se

mana, foi o ex,..vig'ário
Padre Elemar Scheíd, que
quinta-feira à' noite foi

homenageado em Florta.
nöpolís, durante a soleni
dade 'dos 15 anos dia A
CAFE, no Hotel Baia
N,()rté. Padre ElelIla'r foi

. o fundador da' FERJ e se

fez aeompanhar da. dire
tora Carla Schreiner.

� Os .gaúchos.catari
nenses. quê somente em

Jaraguá do Sul são cerca
de mil,· .realízarão no dia
9 de junho, no Baependi,.

,

Gente·
I,

& Informações
-

um fandenge com fIOS

Mílongueíros", de Porto

Alegre, A venda de me

sas está muito boa e o

patrão da comissão orga
nizadora pede

.

que, se

possível, venham todos
pilchados .

- A Escola de Artes
da SCAR programou pa
ra sexta-feira ,dia 2. Con
certo de Clarinete e Pia

no, às 2�h30. no anfítea
lIro da SCAR, com o ela
rínetísta Mauricio Soares
Carneiro e a consagrada
píarästa L;eilah Paiva. O.

Ingresse terá um custo

de NCz$ 3,00.
� Fundadoras, ex-in

tegrantes e o gnlpo atu-
.

al das terça-Ieírínas da
Ordem Aüxílíadora de
Senhoras Evangélicas
(OASE), são convidadas
para o culto festivo às.
15h 'do dia 30, no Salã6

.
Comunal, para marcar o

jubileu de prata: .

acon
tecido dia 25.
- Baependi Iníorman

da: dia 29 de julho. o

baile de férias com a es

colhia da Rainha dos' Es·
tudantes, COm música do

Moda infanto-juvenil para realçar a

elegAnda de seus filhos. Um carlnbo

especlal para o' seu bom gosto.
Na ldarechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul s, SC.

Jóias, relógios. pulseiras, anéis, alianças,
prataria, a11120s em ouro e tudo o maís para

presentes na

Relailaria
. Ivenida

Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n? 9

Loja
Mamãe Coruja
A melhor opção em artigos inm.nto·j'Uveni$.j',�

bebê p�ra a est�ção outono'inverno.
.
: �','

R. Rio Branca 168 - Fone 72-0695 - Jaraguá do _sw,:

Cal'invOSo'
A R�UPA INFANTIL

. ."

Aveai'da Ge�i() VaI:gàs. 97 _ Jaraguá do Sul

Grupo 4a. Redenção, de
. Itajaí- No dia .1 de ou

tubro acontecerá o Baile
das Debutantes e dia 11
de novembro, o baile do
cinquentenário;

- Nossas condolências
aos pais Ernesto (Etelvi
na) Silva, Irmãs, irmão,
cunhados, sobrinhos, tios
E) avós, pelo falecimento
de Neila Maria . Silva,

.

em Curitiba. O sepulta
mento deu-se' segunda- .

feira, no Cemitério da
Paz, da Capital Parana
en�. !

Completa quatro a�
ninhos no dia 1.'C,J de ju
nho, a sapequínha P:1-
trícía Andréia. filha de
Flávio José (Odila Pava
nello) Brugnago. A co

memoração . familiar da
data será sexta-feira, na

residência dos pais. Um
beijão â Pati�

-'-- Aniversaria no dia
28 Lilien Mendes dos
Santos (Sra. Dr. José
dos Santos Neto}. E dia
30, completa 18 anos, o

jovem Luiz Lanznaster
J·únior, filho de Luiz (Te
rezínha] Lanznaster, Os
nossos parabéns.

- O Rotary Club de
Jaraguä do Sul marcou

para 21 de junho, a trans-
.

missão de cargo do Con
selho Diretor. O Comp
Waldemar [Rosemary]
Behlíng passará a presl-

, dência para o Comp, vi.
tório Altair (Roseli) Laz
zaris.
-, A Adjori/SC, rea

lizará um encontro em Ja
guá, em junho, para ho
menagear o "Correio do
Povo", pelos 70 anos de
fundação, comemorados
dia 10. O presidente Dar
rv SchUl tz f'>:tá tratando

.�..

dos detalhes.
- O lançamento ofi

cial da Sa- Feira da Ma-
.

'lha será terça-feira, dia
30, no Itajam. durante
coquetel oíereeído à im
prensa, expositores e

convidados especiais. A
Feira acontecerá no mês
de julho (15 a '25).

� A Sra. Traudí Hens
chel recebeu

.

na tarde do
dia 18, as integrantes do
lanche das prímas e das

. comadres. Esta semana

quem recebeu foi a Sra.
Vera Marquardt Haake.

Osmar Martins,
Gerente de Compras da
Kohlbach, assumindo a

Delegacia da Associação
Brasileira de Admínís
tradores de Materiais
ABAM. Parabéns com

panheiro.
I Marco Antonio

Meus dos Santos, assu

mindo a diretoria social
do Beira Rio Clube . de

Campo, promete muitas

inovações para o quadro
associativo.
- Em visita a. seus

familiares .e amigos em

Jaraguâ do Sul, a bela
uníversítâría Marisa Ca
líssí, da sociedade de
São Carlos, São Paulo.
- Trocam ídade . dia

'31, a Dra. Rita de Cás
sia (Sra. Dr. Amaro x
men�s Jr.) e Sally Neil
zel·.Caropreso (Sra. Dr.
Vicente Caropreso). Nos
sos parabéns.

.

- Nunca é demats
lembrar o Concerto do
15.'C,J Antversâríe do Co
ral da SCAR, no día 9
de junho, às 20 horas,
nas dependências da. Re-'
creatíva Mansol-

� Cumprimentos &.0

Irmão Alddio e Comis�

RESTAURANTE IIIJIRI
Sob a direção de Carlinhos e Valdo

.

Aceitam:os·· festas' de 'casamentos, �conven
'ções e eventos especiais Atendemos diariamen
te de segunda à sábado. das l1h30 às 14h30 e

das 18h30 às 22 horas.'
. Rua. Exp. Gumercindo

.

da Silva, 237
Fone 72-3678 - Jaraguá do Sul

---------

TROCA�TROCA DE RELóGIOS.
, PRO'MQÇÄO DO TERCEIRO ANIVERSÄRIO'.

E' AGORA TAMB:eM' ÓCULOS DE SOL

R.ua Marechal Floriano n .
.<? 29 - Fone

'I

"

(

RELÓGIOS

são Organizadora. pe.la
bonita .ebertura das CO"

memorações do bicente
nário de nascimento de i

Champagnat. _

CASAMENTOS
------------------1

Na agenda branca -des-:
te sábado,' os casamentos'
de, Barra, às 11h3,P
Amaríldo Buti'k.e}Udia
Rodrigues e 18h ,:_ Sér
gio DalQélnalle/jcarmen I

Ropelatto, na Ma.triz, às;
11h15 - Lauríano Sartí/.
Cláudia Maller;' em" S.
Luiz Gonzaga, 20h - JQ- :

sé Gilberto' BatistajNan-;
cy Panstein e no Rio Mo-;
lha. às 20h15 Nilo.
Meinchein/1vone .Vavas- �

sorí, Ontem. día 26, . no;
Rio Molha. Milton Deret-.
u e Sandra Pereira de '

Lima. Na Igreja Evángé-'
Iíea Centro recebem as :
bênçãos Adenor . Koch,!.'
Merit Vivien Grützma- :

eher e Ricardo . -Míguel '

dos Santos j Mariane
'

Patsch.
.

O QUE VAI PELO UONS

o Líons Club€ .Iara-:
guá do Sul � Cidade In-·
dustríal, marcou para o'
dia 26 de junho, às 20h,
no Itajara, a posse dos i

novos dírigentes para o

ano leonístico 89/90." O;
casal presidente será Pe
dro

'

(Jurema Barbíj de ,

Almeida, secretärlo 'Ali-'
bert (Edeitraud) Ewald,
tesoureiro (Aryberto Léo ,

(Dalva] Bartuscheck. di-:
reter social Décio [Or-
leide) Mengarda e dir,e-!

Itor animador Antonio:
Carlos (Marcí ' Olgai ' ..

de!
.Olíveíra,

.

O CL V�l'l1ey Torres:
e Domadora, assume ai

presidência do Lions Clu-.
be Centro, dia 29 de ju-.
nho- E segunda-feíra, .dia-
29, às 2Gh, no 'Itajara,i
três novos leões serão:

empossados no Cícfade[
Industrial: Roberto (Alei);
Raposo de Oliveira, . A.!
derba.l J.erônimo (Maria/.
Lúcia) Tavare� e ,Jorge:

. Tereza) Camargo lnchaus1
te. i
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&,
,', �y C�lesc .,discule a caßse"açãa de eleraia 'la' Narle do,Esl'dl'
No próximo diá 3�, ra

-

todos os consumidores,' 'programa foi criado eII' Garuva). mida, embora" o núm"erd
t��ça.-feIrâ, a Centrais especialmente as indús- 1985 ,pelos mini.stérios O primeiro .grande al- de C;O)lS,Ui:n:id,ores '-seja 1)€-

"EI�tncas ?e Sant� . c.a- trías, comércios e serv.�-' rias. MI.nas e EnergIa, ,e vo dos seminários , ,de quenö, 'de .18.687 elripr:�'
tarína re�h�a. e� J.olI�vll- ços, dentro das propos- Indústria "e Comércio, conservação de energia sas. O comércio repre
Ie o semmaf!l� Técnicas tas do Programa Nacio- gan�aI_Id.? õ,,;)J:'ça com

_

a (serão quinze até o final senta apenas ,10% do
d� co�s�rv�çao de ener- nal de Conservação de �:StItUlçao. e�l 198.8 do d� 1990) é o setor índus- consumo, com 115.239 li-
gia elétrica", voltado pa- 'Energia, o Procel. O Ano Nacional da Con- tríal, que em Santa Ca- 'gações é as resídências

S
. ...

b d d
servação de Energia" e tarina representa 54% 20%, com um total de

eSI iniCia' o ras o SUP'ermerca o _

àeve proporcionar este de toda a energda consu- 7:;'6.9:;4 consumidores.
ano uma economia de
3,5 bilhões de quílowatts/
hora (KWHI em todo 0

País. Santa Catarina vai
economizar este ano cerca

de 45 milhões de «''''H,
correspondendo a O,8(}o
do mercado total.

O Seminário do Procel
será realizado na Expovil
Ie, envolvendo direta-

.

mente os escri tórios da
Celesc lígados ao Centro
Regional de Distribuição
de Joinville (Jeraguâ do
Sul, Corupâ, Schroeder
Cueramirim, São Fran
cisco dó Sul,

,

Arsquert e

Vereadores propõem e analisam· projetos do Executivo PT· discute a campanha de Lula· 8,9

A ,Construtora Stein, de Blumenau. está instalando
o canteiro de obras pare a construção do novo su

permercado do sesí em Jaraguá do "�ul, na rua Ba

rão do Rio,Branco e da cozinha indústrial, ne. rua

Marina Fructuoso. O supermercado terá 4.000m2 de
área construída e um estacionamento para 120 veí
culos, ao passo que a cozinha índustríal, inicial
mente atenderá como sete mil refeições/dia, mas

podendo atender até 15 mil ao dia, de acordo com

as necessidades das empresas.

As construções estão previstas para um prazo
de 10 a 12 meses. A construtora manterá um efetivo
de '80 a 120 homens nas obras, de acordo com o

coordenador do Centro de Atividades do Sesí. Leó
nidas Nora�
Nora' acrescentou que a farmácia do Ses:'i está

sendo ampliada (defronte o Colégio São Luís), deven
do funcionar junto o laboratório de análises clíni
cas, a partir das próximas semanas.

partamento de Transpor
tes e Termínaâs (Deter},
a Prefeitura busca auto

rízação do Legislative
para celebrar convênio
objetivando a coopera
ção financeira e técnica
entre as partes, para a·

quísição e instalação de

abrigos de passageiros
dE-: ônibus. E à Sociedade
Recreativa Amizade, a

municipalidade vai doar

{,rea de 720m2, para a

construção de uma can

cha polivalente, em ímó
vel contíguo à sede so

cial.
O vereador José Ramos

de Carvalho reivindicou
à Telesc- um telefone pú
blico na FERJ e Evandro
Tomazíni Liscano, ao

Samae. maior pressão na

distribuição da água no

Loteamento. Menezotbí

O ver�ador-presidente
da Câmara de Jaraguá
de Sul, Adernar Braz
Winter, apresentou pro
jeto-de-leí reconhecen
do de utilidade pública
a Associação de Senho
ras de Rotarienos de j a-

l aguá do Sul (Casa da

Amizade), fundada em

'1.'2 de setembro de 1981,
sendo a atual presiden
te. até 29 do junho. a sra.

Rosemary I C58 Behlmg.
1)c, vere,3,fÍ,';:a Marilze
Dombusch Marquardt.
projeto denominado de
"Maria Moser Grubbe"
à. ponte construída so

bre o rio Itapocu, li

gando a rua 4-Pres· E

pitécío Pessoa com a rua

97-Rio de Janeiro.
Com o Governo do

Estado, através do De-

Sérgio L. Pacheco
CIRURGIÃO DENTISTA

Atendimento com hora marcada das 17 às 21 hs-

Rua Bxp, Gumercindo da Silva, 72, Sala 4.

defronte a Caixa Econômica.

-I'zidoro. preside PFL
O ex-vereador e funda

dor do Partido da Frente
Liberal de Guaramírím,
Ademir Izidoro, foi elei
to por aclamação para
presidir a agremiação .

Foi no domingo, dia 21,
. durante as prévias qU€
escolheram o candidato
a do partido a presidên
cia da República. Dos
93 Iiliados, que votaram,
86 votos foram para Mar
co Maciel, 4 para Aurélí
ano Chaves, nenhum pa
ra Sandra Cavalcanti,
dois votos em branco e

'A estratéglcá da cam

panha da candidatura de
Lula foi discutida no

final-de-semana, na Ca-
pital, durante o Encon
tro Estadual do Partido
dos Trabalhadores, onde
analisou-se a conjuntura
internacional,

. nacional e

estadual. Estiveram pre
sentes 211 delegados, de
70 municípios, que ava

liaram Q crescimento do
PT no Estado· e as prio
ridades para 89/90, as

sim como as diretrizes
do PAGPrograma Alter-

PDS

em Guaramirim
um anulado,
Com a renúncia, do , ex

presidente Luiz Carlos
Pereira da presidência .Po
PFL em vista da n-ecessi
dade de não, ferir ,

.

os

princípios estatutários
da Assocíação Oomercí
da Associação Comercial,
Industríal e Agríc-ola de
Guaramírím, que presi
de, Ademir Izidoro aca
bou sendo aclamado para
o cargo; que já -ocupara
quando o partido foi fun
dado no município,

nativo de Governo da
"Frente Brasil Popular".
Desta Frente (pT, PC do
B, pSB e PV) deve sair
o candidato das -esquer-·
das à vice-presidência, na

chapa de Lula.
No encontro, elegeu-se

o novo Diretório Esta
dual, composto por ses

senta membros, do qual
fazem parte Luiz Hirs
chen, de Jaraguá do Sul
ê Valmir de Amorim, de
Guaramirím. Na direção
do diretório estadual
continua Vilson Santim.

decide futuro dia 9. de'
-

junho
Os vereadores Reno

Schwarz, Alido Pavanel
lo e Luiz Zonta, do PDS
de Jaraguá do Sul, jun
ta Com outros partidários
da microrregião, parti
clparam na �egunda-fe:ra,
dia 22, no Clube 12 de
Agosto, em Florianópo
lis, do enc�:mtro em que
se buscou um norte pa
ra a agremiação, após a,

derrota de Esperidião A
mim na conven:ção na,
cional para escolha do
candidato a presidência
da República. A decisão
quanto ao futuro da s':
nla foi protelada para o

d'a 9 d2 junho.
'

�('gundo Reno Schwarz,
três tendênc'é1s foram L
radas do en:::ontro � ift:ar

no PDS e aderir a, cam

panha de Paulo Maluf.
sair para mudar de sigla
e permanecer para resis
tir. Esta última foi i1

que obteve maior apoio,
observa o vereador, que
considera a união im

portante, permanecendo
o grupo no PDS, libera,
do para apoiar o qmd'
dato desejado. Há ten
dências malufistas, br{-
70listas e ,simpaUzant€s
de Collor' o mais çota,do.
Na próxima semana, o

PDS de Jaraguá do Sul
deVerá reuntr-se para tc"

ma.r a sua posição a ser

levada no dia 9, qúandn
as lideranças, vão decidir
de :-uma ve:z; por todas· se
permanececem ou não no

PDS;
,

VO' 72-0091
,

_.
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lARAGUÁ DO SUL, 1)E 27 DE MÄlO A 02 DE JUNHO DE' 1989 C O R ! E I O; fjO''·, 9+' O : p,l.lDNA. \ �'O.

Edlta� 16.63.2 ��. '16.05.�9 J�raguá-E�querdo, nest� PI'
. na de ftlUm Saba

::::_�o�.�.� �='e_�:_��Oc __

nc a.as de &asa.elils ��árlmililêi"ro. so':ro"
Ele, .brasíleíro... _�soltei:r;o, nell '.

.

-.--- !P_J _lQ, .. n.a.NraL de.. .lUo
. ".

", "f
-

'-r- d
-

Ji- EI b '1' 1
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oficial dos Cedros, neste Esta-

oper.r�� ns- fT8a � � ;r�� "
a,

á ' ras];'�lra'l so te�a, do Registro Civil do 1«] Di.ltrlto. da Comarca de Jara- do, domícíhado e resí-

fdagua, �'d' ut' "o�c��a ��g.e�t� n� �ra cl
de, 'l,a. guá do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil, faZ saber dente na Rua Oscar

.

o ,� resa en e na .'
é e sídent O[mCRlla, 'que compareceram em Cartório exibindo os decumen- Schneider, 646, nesta ci-

o
.

Loa. Br Stll�n-_ e ns

J
ua tos exigido,s pela lei, a fim de se habilitarem' dade, fÜho de Amoldo

, ' UlS ar o 1m, em ara-
para " ,

ANIVeRSARIANTES guá-Esquerdo; neste dis-
casar, os seguintes: Pormígarí e Ohmpía For-

o

trtto. filha de Domingos Ber�ha Wee,ge, 1,.320, em ta cidade, filha Ide Do- migan
"

0ctavio' Parma e Rosa Barra do RIO. cerro, nes- mingas da Silva e Leb-
Ela" ?rasIlena, solteira,

Helena Duarte Parma te distrito, filho de Egon poldína da Silva
. operaria, natural de Ca

Edital '16.633 de 16.05.89 Marguardt e Ils� Butzke Edital' 16.637 de 17.05.89 nOIn��s: nesta Estaoo,

'Wolnel. Marguardt e Rê- Marguardt, '

Cópia recebida do cartõ-
domícilíada e resid�nte

sane Oesteretch Ela, brasíleíra. solteira, Ilio de Guammillim, n�'
na Rua Oscar Schneider,

Ele, brasileiro, solteiro, oper�ria, natural, de Ja- . te Estad�, ,1.11\
646, nes�a, 'cidade, filha

índustnárío, natural de ragua do Sul, domiciliada Jair M'atias Pellense e
de Herc111,()' Sabatke "e

Jara�á. do Sul, domici- �� r�side�te em Estrada Maril1ze Carvalho Brandt
Helmí Waldmann Sabat

líado e residente na Rua IJanbaldl, nesto distrito, Ele, brasíleíro, solteiro,
ke

Iilha de Renato Oeste- mecânico, natural de Gua- Edltal 16.640 de 22.05.89
reich e Érica Karsten 0- ramírím, neste Es'tado.

h
Ademar da. Cruz e Eliane

, estereic domiciliado e residente T�toni
Edital 16.634 de Hl.u5.89 na Rua João Pereira' de
R ld Mil TEle, brasileiro, solteiro,

Wl'l-
ona o lnítz e' ere- Lima, 290, em Guarami-
i h d

' comerciário, natural de
z n -a e Fatima Concal- rim, neste Estado, filho Itaió, Itaiópolis. rieste
ves de Alíndío Pellense e Estado, domiciliado e re-

Va- Ele, brasileiro, solteiro, Bernardete Kníss Pellen-
pedreiro, natural de Co- se

sidente na Rua Adão No-

rupá ne t E t d d
' roschny, 240" em Vua

, ses a 0, 0- Ela, brasileira, solteira, Lenzí, neste distrito, fi-
mícãliado e residente na índustríáría, natural de
R R h

lho de Manoel João da
ua íc ard Píske. 14G, Mafra" neste Estado,' do-

d'
Cruz e Mama Madalena

nesta cida e, filho de Ar- miciliada e residente na da Cruz
[iího tur Míllnítz 'e Ursula Rua Joinville, nesta cí-

M'll it
Ela, brasíleíra. solteira,

(I' 1 UI Z dade, filha de Getúliorlrtl.' EI b I' 1
do lar, natural de Blume-

a, rq_si ena, so teira, Brandt e Maria Madale-
,

d t'"
nau, neste Estado, domi-

In us nana, natural de na Carvalho Brandt
Apiúna, neste Estado,

ciliado e residente na Rua
de

domiCiliada e residente Edital 16.638 de 17.05.89
Adão Notoschny, 240, em

na Rua Richard Pis�e, João Valmir Nunes e tVila Lenzi, neste distri-

146, nesta cidade, filha Leila de Lourdes Gou-
o, filha de José Alv,ino

de João Gqnçalves e Mil- lart
' Testoni Ei Bernadete Ro-

rl'a Gonçalves EI
dermel Testoni

e, brasileiro, solteiro,
Edital 16.635 de 16.05,39 pintor, natural de Itaió
João Luis de Souza e Ar- polis, neste Estado, do
lete' Ehlert miciliado e residente na

Ele, brasileiro, divon':ld- Rua Procópio Gomes de
do, industriário, natural Oliveira, 696, nesta ei
de Porto União, neste Es- dade, filho de João Nu
tado, domiciliado e resj- nes e Maria Darci Nu
dente na Rua José Em
mendoerfer, 1,704, nesta

cidade, filho de Sebasti�
ão João de Souza e 00-
ralina Cabral de Sou
za

,Ela, brasileira, solteira,
industriária, natural de

; Joinvílle, neste Estado,
domicil-iada e residente
na Rua Frederico Curt
Alberto Vasel, 100, nes-'

ta cidade, filha de Adal
berto Ehiert e Iracema
Hildegard Liermann Eh
lert
Edital 16.636 1.e 16.05.89
Cópia recebida do cartó
rio de Guaramirim, neste
Estado
Josenir Nicocelli e Rosa
ne da Silva
Ele, brasileiro,' solteiro,
motorista, natural de Dou

tor Pedrinho, neste Esta
do, domiciliado e resi-.
dente em Bairro AvaL em

Guaraniifim, neste Esta
do, filho de Almir For

tunato N:icocelli e Ma
ria NicoceUi
Ela, brasileira, solt�ira,
do lar" natural de Jt,�
ges, neste Estado, d9nü-
ciliada e residente na lia14à
Epitácio Pessoa, 69, 'hes--

Fazem; anos tioj'e: 21
Sr. Ernaldó Bartel. Sra,

Irene Lafin. ,Nilsa Maria

Lippins'ki, ,Marilúdé'i. pe"

drí, Marilu Pedri. Maria

Iris Prestíní. . Sra. . EIsa
Harbs. . Áureâ.c' 'Luzia. .dos

Santas, Marlo ·Souza _,Jú

níor- .'
_ .. :.' i:: .. 5 ,; >: ' �'l.I,1

Fäzem anos domingo .:
•.

, Sr. Sêrgio "Mur,Ho '. da

Silva,' Sr, Mário José de
Almeida (Làpa � PR), sra.
,Edit l;emke Franke, sr.

Marcos., DêQla, Sr.' Ger
vásio da 'Silva, Sr. Os

mar Villwock, .Ozflda Te
reza Raa, Sra. Ires
Terhorst. Rochelle Piske,
Andersen Gíovanl Bar-

tel
Dia 29 de maio

'

Sra. Lídia Stein Mar- Luis Henrique,
tíns, Sr. Lúcio Adriano, de Luís , Carlos
Sr. Vitória Bonomini, Chaves
Sr. Jaime B. Correia, O'j de Main
Sra.

,
E,'lzira Brey Horst, Alexandr'3, filho

Srta; Madalena da Silva, Osni> (Ivone) Kureck
Luiz Carlos Schwartz, Da- 07 de Maio
nilo Balsanelli Júnior, Jonas, filho de Hel-
Iolanda S. Radtke, Ri- bert (Renilda) Goetz
cardo FÇ>'ntes Schramm 10 de Maio

J(J.nior e Luiz Echlardo Paulo André, fHho de

Casas (Blumenau)·, Paulo Sérgio _
(Elenice)

Dia 30 de maio Leszkiewicz: James, f;i-
, Sr. Roberto Luiz Z�hn- lho de R03a!vo (lraci)

der, Sra. Edil' Schmöckel OhlweiIler; Renan, filho

(Curitiba), Sra, Helena Bar· de Adilson (Maria) de
dini Bortolini, Sra, Li- Souza; Guilherme, filho

liane Müller Schmitt, de Ivo (Isolde) Kuhn
Marília Pereira, Rachell 11 de Maio
Gramkow, Helena Maris- .

Alexandre, fIlho de

tela Franzner, Gi.lberto Sergio (Vanir) Fagun·
Kassnel. ' ôeS

'

Dia 31 de maio 12 de Maio
Ora. Rita de Cássla. Ana CecíLia, filha de

Zonta Ximenes, Sra. Ingo (Alba) Piske: Jack

'Sally Neitzel Caropres(), san, filho de Gilberto

Sra. Linda Bornschein, (Marcia) Wunderlich
Sr. Frederico Witt, Sr, t3 de Maio

Adernar Krügel, Sr. Iná- Antonio, filho de Lau-

cio Vieira, sr. VlaldemaJ ro (Maria) Radtke

Rove, Alzira Lemke, 15 de Malo

Dia 1.� de junho Suelen, filha de Re-

Patrícia Andréia, fj- nato (Rosanir) Lehnert:

lha Flávio José (Odila Francieli, filha de WH

Pavanéllo) Brugnago, Ma- san (Maria) E.lizio; Jona

riana - filha joão Car- tas, filha de Daniel (Mô-
los (Sônia) Marcatto, l- nica) Ribeiro

'

gor - 'filho Nélson '(Ceci- 16, de Maio

lia) ,Tarnawski, Sr. Ger-, Robson e Rodrigo, fi

hard Henn, Sra. Irma }hos de Germano (Sônia)
Gaedke, Sra. Jane Simo- Martins; Wilian, filho de

ne do Santos, Sra. Ivone Airton (Solange) Fagun

Enke Machado, Leonita des; (Daniel, filho de E,

Rosa L, Elrke gon (Laurita) Müller'

Dla 02 de junho, 11 de Maio

Sra, Wanda Nicoluzzi, Sra, Jucelis, filha de Lau-

Trene Hamann (Blumenau), ro (Marlene) HeineFl; So�,

Sra, Irene Voigt' Schroe- lang,e, fHha de' Ralf (E"
deI' (Mafra), Virg11i?ÇltJi- nertraud) Zimmer

C'olini, Wan:derlei R�é- t8.'de 'Malo
. "

,
' .

rio Penes, 'Thótri-âs;. ,�àz- , Frandeli, 'tilhäilClê, ·Hel-
mierski, Marcelo :Miifmdl- muth '(Ed�rtía-úthl' 'leh-
mayer

v
•

NASCIMENTOS

25 de Abril
Heloíse, filha de

son (Roseane) Nort
27 de Abril

Nayara, filha de
nío (Roselí) Floriani
30 de Abril

Barbara, fill::l de E1l>
ma r (Zai-de) Zoz
0·1 de Maio

nert

nes

Ela, brasileira, divorcia
da, funcionária pública,
natural de Herval D Oes
.te, neste Estado, dom;cl-
�iada e residente na Rua

Procópio Gomes de Oli
veira, 696, nesta cidade,
filha de João Ribas Cou
lart e Irma Maria Bel
trame Gaulart

Fdital 16,639 de 19,05.89
Jurandir Miguel e EU
zabete Coelho
Eie, brasileiró, solteiro,
operador de máqUina, na

tural ,de Tnibih.iba, neste

Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Minas
Gerais,

.

em Vila Lenzl,
neste distrito, filho de

. An_gel0 Miguel e Santi
hila Domingos Miguel
Elá, brasileira, solteira,
opel>ári'a,· .nél-tural de' Ita

pocu, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua
. Paraiba, eJ;ll Vila

Lenzi, neste distr.ito, fi

lha de Roberto João Coe
lho e Benta da Rocha Co
',lho

\

-Edital 16.640 de 22.05.89
Alceu Formigarl e SJlva-

EdUal 16.642 de 22.05.89
Vaideeir Silva e Marlene
Pereira

J

dos Santos
Ele, brasileiro, solteiro,
pintor, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na R. José Theo--
. doro Ribeiro, 6.860, nes
ta oidade, filho de Se
bastião Silva e Bernarde
te Silva
Ela, brasileira, solteira,
servente, natural de A

piúna, neste Estado, 'do
miciliada e· residente na

Rua José Theodoro Ri-
',beiro, nesta cidade, filha
de Joaquim Per'ei-ra dos
Santos e Tereza Carvd
lho Pereira dos Santos

Edital 16.643 de 22.05.69
Valdeeir �onçalves Fer
nandes e Sandra Schwir
kowsky
Ele, brasileiro, solteiro,
operador de máquIna, na.-

tural de Monte Castelo,
neste Estado, domicilia
do e residente em Estra
da Gari.bàldi, neste dis
trito, filho de Antônio
Valmor Gonçalves Fer
nandes e FlorentJina Pie
troski Fernandes
Ela� brasileira, soltejra,
Ca')tureira, natural de Ja

raguá do SuL domici�ia'
da e residente em Estra-
da Garibaldi, neste ,dis
\trito., filha. de )Ma.rtinho
schwírkowsky 'e" Clara
Finta SchWiirkowsky

�'.
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Com recursos pró-
prios� a muniCipalidade
schro€dens'� - constrói u

ma ponte 'em concreto
na localidade; de Braço
do SuL que substitui a

ponte provisÓria, posto
que a existente havia si
do destruida pelas en

chentes ,do início da a

no. No Bracinho, a PIe-
,

-feitura reconstrói lima

ponte mista 'de 9 metros
de extenstio e na última

,

O Projeto Turismo tas.' oferecendo além dos C:e�tr? 'de I�onnaçaes- ,; MELHO�lAS NOS nado a 6uaramirifil. pos-
Flert"oviário, idealizado brindes tradícíonaís, ca- TunstIcas, localízado lia SINAIS DE TV to que atualmente a íma-
pela Secretaria de Edu- mísetas cedidas pelas ma- Praça do Imigrante, re- gero. é imperfeita e

cação, Cultura, Esporte lhanas, uma vez que pro- gístrou .
219.603 {urig; O vereador 'Alfonso priva' os telespectadores

e Turismo de Jaraguã do cura-se divulgar o cog- tas. Wiek, de Guaramírim, so- das boas progrämações
Suí, em 1983, trouxe um nome de "Capital da Ma- Destes, 264.0.71 vie- lícitou na Câmara, a in- .daRede �anchete;. ,Ouw
grupo ,de trinta turistas, lha", como a cidade já é ram embarcados em ".

tercessão do Executivo' tro. vereador, nSoh Gi-
,que desembarcaram ter- conhecida. 13.329 ônibus e 15:526 junto a TV Barriga Ver"

.

rofla; ',teivÍndiêou ao

,ça-feira na estação e Por via rodoviária, no turistas em 5.157 veícu- de, com o objetivo de DNE,R, a' 'construção, de
cumpriram, no decurso ano passado, Jaraguá do los particulares. Os es- qu� seja instalado um es- l.r[�a � pas;B�rela próxima

. da semana, o roteiro pré- Sul recebeu /80.515 turis- 'trangeíros somaram, 1.28� p;lho no �orro onde es- . d� �:r.�vo_d� BR-�80, que
estabelecido. A Assesso- tas, sendo 75.903 em """'" alemães, paraguaios, t?o' localIzadas, as repe- .

da acesso a Messarsndu
ria de Turismo, segundo 1.888 ônibus e 4.099 em uruguaios, altgentinos, su- tídoras de teleVlsã�, �m , ba: � vísta dq perigo
José Carlos Ferreira, es-: 1.392 automóveis. O iços, portugueses, fran- Jaraguá do Sul, dírecío- eXlstepte .nequele JÓca1, .

.
tá inovando ,no .aspecto mês de maior fluxo tu- 'ceses. belgas, norte-ame-

"

"

.: , - ','

da recepção aos' turís- rístíco foi dezembro. De ricanos,' poloneses, espa- , MS·' inaugura condomínio' de· arroz
, S'urge nova' ba'nda 20' de janeiro de 1986 a nhôís, chineses, [apone-

11 de maio de 1989, o ses e ingleses. Está prevista para as, para construír-se. eondo-

na C·ldad'e ' Melhoria,s às escolas do municfpio �ia ��a� in����ra���addo� �!��O:�,e�n�:a��miri%s:
Condomínio de Armaze- embrionária.

A Esco�a: jMU1lIÍ\Ci(pal A secretária Rosemeire. nagem São João, -na Co-

de I.'? Grau Renato Pra- Vasel, dá Educação, a- munídads Braço do Nor- EXPOSIÇÄO
di (ex-1'9 de Abril), no crescentou à informação, te. no município de Mas- DE BANANA

Jaraguá Esquerdo, está que o prefeito Ivo Ko- saranduba. Trata-se 'do Produtores e extensío
sendo ampliada em maís nell autorizou a contra- primeiro condomínio do nístas rurais retiniram-se

duas salas de aula para tação de uma psicóloga, gênero no Vale do Ita- terça-feira à noite, no

atender a' demanda de pera 20 :horas semanais pocu. que possui três só- Agropecuário, pal'a dis

alunos existente. Em [u- acompanhar nas 'escolas' cios, com uma capacida- cutír soere a .conveniên-
000 ou julho outras am- munícípãís oS aluriös" "C/' .•de . armazenadora de '5 (cia ou não de se realí

pliações estão previstas detíciêricía de aprendíza-
. mil sacas' de arroz, sen- zar uma exposição de

e uma nova escola deve gemo A Escola Alberto' do que o mesmo foi fi- banana paralelamente à

ser criada, na Tífa Blae- Bauer vai ser contem- nancíado . pelo Banco do' 3a. Feira' da Malha, de
se, haja vísta que num plada com um gabinete Brasil a um custo corres- 15 a 25 de julho. Objetí
levantamento preliminar" dentário e tdênticp me- pondente a 3.488 sacas, va-se mostrar a qualida
constatou-se existir nas lhoría, futuramente, ga- no prazo de cinco anos, ,de da fruta produzida na

imediações 150' crianças nharä a comunidade da Ele vai possíbílítar a região, além de divulgar
como clientela' a ser a- Escola Cristina Marcat- limpeza e secagem do o trabalho da Acaresc e

tendida. to.
'

cereal, permitindo aos de estimular Q plantio,
produtores um melhor dentro das técnicas reco-

Cacex programa curso para: Jara-guá-' ::)J:ec:� .. Existem projetos men��d.as. ••

A Carteira de Comér- trativo da' exPP.r�açã.o�··SN·' Investe na sua mdustrlallzação
, cio Exterior do Banco do transporte íntemacíonal.

,

Brasil, com apoio das aspectos .cémbíaís da :It Companhia de Má-" OBRAS NO MUNICIPIO
Associações Comerciais exportação, ünancíemen- quinas Famac. fabrtcan
e Industriaís de Jaraguá to à exportação, íncén-." ts d� moto-bombas, em

do Sul e Guaramirim rea- tívos fiscais e drawback presa' do Grupo KOhl
'lizará nos dias 13 e 14 e formação de preços: d: badi, de Jaraguá do Sul,
de junho; o Curso Bási-

.
curso será gratuito, com ini�,i? nos próximos me

co de Comércio Exterior, di�ribuição de a,postilas ses a construção da s\,la
direcionado a funcioná- ê material didático,.

," ,,"

tl'liiä'ade industrial em

flOS e empresários que'
' , .

Sch'rbeder. A Prefeitura

negociam ou pretendem > Inscriçõe,s junto a Ca- , daquele municípi,o, em

negociar com o .mercado cex de Jaraguá do Sul continuidade ao incenti
externo, na área de ex- (Banco do Brasil), c<?m. �-o para a implantação
portação. ' Hélio Rengel.

'

Tr1a.tél;-:se' ,oe' novas :ndústrias, rea

O programa constará de um curso inédito, mi- lizou os serviços de ter

de promoção da exporta- nistrado por palestrantes raplenagem de uma á

ção, tratamento adminis- J altamente qualificados. rea onde a empresa se

. localizará e que VIra
.. IIIIIiI... proporcionar a Schroe-

dér 'novos' empregos, pro
movendo,

,

em
S

consequên
era,' o desenvolvimentc
'sóCio-econômico.

Os -terceíranistas do
curso cientifico do Cole
g:�iQ São Unis :programa
ram para o día 17 de
junho, às 21 horas, no

Ginásio de Esportes Ar
tur Müller, o Rock, "ín

, Concert". com a Vlad V
-

a banda revelação de
Santa Catarina, da cida
de de ,Blumenau, com a

, estréia ,e partícípação es·,

pecíal da "Recurso Ime-
diato", banda jaraguaen
se formada há seis .me

ses, integrada por Luiz
Lanznaster Júnior (gui
tarra), Fabiano Peixoto
(bateria), Paulo Klitzke
(baixo e vocalista) e AI
tamír de Souza (vocalís-

, ta). ;, �'!
Os ingressos, a NCz$

;,S,60; estão sendo vendi
.' 'dos' na Relojoaria Lanz

•.
'

na�� 'e no Colégio São
. "

Luis," assim' como
"

pelos
próprios alunos.

, "

"Coral comemora 15

anos cl concerto
Para, marcar o seu dé

, -cimo-quinto aniVêrsário,
que se comemora no dia

,

'6 de junho, ó Coral da

Sociedade Cultura Artís
tica de Jaraguá do Sul

programou um concerto
'par.a sexta-feira. dia 9

de junho, na Sede Espor-
tiva e Recreativa Mari:-

.

sol, 'sob a regência ?O
maestro Luiz Fernando
Melara. O repertório -
informa o presidente do
Coral, Luiz Lenznaster -

, constará de dez canções.
O Coral tem 43 compo-

, :aentes. Lanznaster' a-

gradece antecipadamen
te a Marisol, pela ces

são das depenaências da
'sua recreativa, e a Mal-
wee Malhas, pelo patro
cínio dos programas ao
concerto.

semana, executou 'me

lhorias em Schroed'er I,
implantação de 7 novos

bueiros, abrindo valas e

revestindo' parcialmente
as estradas.Jano

790 - Apto. 34

Jair�:lÍá. do Sul - SC.

. " ...... '

,In$tifuto de Psicllog,i_
$lPl.one A. MattediATENDIMENTO Á. CRIANÇAS,'

r'.,.

ADOi�sCENTES E APlJLTOS

pskotei'étpi� ,;'�n�,llvidual,' psicoterapia de grupo.

psicodiagnósHco. psicoterapia fanüliar.
l

Travessa,� Garibaldi n·'? 101, lateral da E

pit�cio PPSSO�1 telefones 72-20'93 e 72-0252.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.
. 1!STADO DE-SANTA CATARINA' ,

. .: ..... "�PREFEr.rÍlRA --�N�Ç��At� ))�., ,�.�!t.�Q�--�;�Y.f__.__�_.,.�_�_:_
DECRE�O" Nt' lo86Si89 '."�- =:>

. l',

Altera o valer das tarifas, taxas e demals serviços �0 SAMAE, estípulado
pelo Decreto n9 1.691/88. \ ,

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA" DO SUL. no USo de suas' 'àtribuições
e' de acordo com o ítem' XXIX do artigo 70,' da Lei Complementar n9 5, de 26 de
novembro de 1975, e 'com base no Parägra fo Único do artigo 10 da Lei,Complemen-
ter N9 919/83;

'"

'.

D E C R E T A:
Art. 19 _ Ficam alterados os valores das, tarifas, taxas e. demaís serviços do

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Agua e' E'sgo.to, estipulado pelo.Decre
to NI? 1.691/88 de 16 de 'junho de 198�; 'na-ordem dos valores constantes da Tabe-.
'la anexa que é parte íntegrann, do Decreto:

.
.

. Art. 29 _ Fica revogado o artigo 29 do Decreto, .N9 .1.691/86:, de 26 de novem-.
bro de 1988. ,

.

... ._. ..

Art. "sç _

.

Este Decreto entrará em vígor com efeito -. reroatívo a partir de 02

'de maio de 1989, incidindo sobre.' as contas emitidas a partir de 1� de maio de 1989,
r�v:.ogaäas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 10 de maio de 1989.

. IVO KONELL
Prefeito Municipal

. ANnNOR GALVAN
.

Secretário de Administração e. Finanças
-

TABELA DE TARIFAS E DEMAIS SERVIÇOS DO SAMAE
.

I - ESTIiMATIVA DE CONSUMO POR ECONOMIA/MBS--ARTIGO 3'1

Até 50 m2' de área construída o oo .. oo
,

:
..

De 51 até 100· m2 de área construída. 00·00.0 •• •••• .�., ' •••••• , ••�: ••••••••

Acima de 100 m2 de área construída o � -

•••• oo ..

.
.' .

.

10 rn:3
15 m3
20 m3

n _ TARIFAS DE CONSUMQ-ARTIGO 38 e 39 _ CONSUMO BÁSICO VAL/MES
1 _ Categoria "A"
1.1 - Sem limitador de Consumo
2 - Categoria "B"

10 J;il�'
20 m3

1,50
5,40

,IR - CONSUMO EXCEDENTE :00 CONSUMO BASlCO ."

Preço por m3 na faixa de consumo indicada
. 1 _; CATEGORIA "A"

1.1 - De 11 a 15 m3 .. o :0.' •••.•.•••• o.·· •• ,
0

• 0,2!:i
1.2 - De' 16 a 20 m3 ...............•.•••................................ 0,30
1.3 - De 21 a 25 m3 .: - -.- oo 0,42

1.4 ;__ De 26 a :;'0 m3 ...............••.•........ --; .. ' ', .
. .

.. 0,60
Acima de 30 mß " .••.

"

• o:' ••• ;.... • • • • • •.•
• •

• • • • • • • . .• 0,82

2 _. CATEGORIA "B"
.

.

.

.

2.1 - De 21. a 25 m3 ................• " o •••• o •• o.·· •••••••• ""' ••••
'

•••••• 0,43
i 2.2 _ De 26 a 30 m3 : :oo oo o ; ••• ,

.. ': 0,11
j.

2.3·- De 31 a 60 m� ' 0,86
, : 2.4 - De 61 a 100 Irl3 ................••.......................... ' . 0,92'

2.5 _ De 101 a 1.000 m3 o
oo '.•

oo
.. ,.' ; ••.:

.

.- 0,97
2.6 - De 1001 a 10.000 m3 � ...•.... ; .. '''' :'.' .. '.... 1,00.

2:1. _ Acima de 10.000 m3 ; oo �.:;"""""'" 1,02

IV _. l.IGAÇÃO DE AGUA _ ARTIGOS 24' 'e �5
1 - Com ramal predial até 20 mm de diâmetro

.

'A Vista ...•..... o ••••••••••••••••• H':' •••• ' ••••••••••••• • ..•••..•••••.••• 45,00

3 x 1710 Tot a I "

oo 51,30
'6 x 1031 T ot a I ; , 61186

2 - CO� r���i ';��di�l acima de 20nim. de diâmetro sob consulta de material.

! Vi - TAXA' >DE SERVIÇOS - ARTIGOS' 31, .

32 e 51·
.

Mudança de' Ligação até 2m .......•................................... 9;00

Religação de Agua a Pedido � ,. .
.. 8,85

Aferição de Hidrômetro '................•........... '. 5,30'

Religação por Corte o ••• S' ••
•••••••••• ••'................. 8,10,

Mudança çie Ligação na Rua . . . . . . . . .
. . . . . . .. 3�:00

Conserto de Hidrômetro ..........••.................................... J,60

Desligamento a Pedido ;
'

�'.
5,00

Violação do Lacre em Ligação Corta da •............•.................. : 33,58
'Consertos Diversos

o

•••••••••••• o •••••••• .- ••••• '.' ••• '.' •••• :••• : 3,6�
Violação no Hidrômetro-Virar Hidrômetro .... ··.'· .. ···· .. ······

·· 34,58

Vistoria nas Instalações ..............•................ ;..... "
"

'

:. . . 4,50

( *) _ Este valor mais o ya10r da� peças
.

.

( **) _ Em caso de reincidencia sera
.

cobrada. em dohro

A pres�nte tahela é parte lintegrante do Decreto N9 1.868/89.
'

de' 10 de maio

a� 1.989�

� IVO KONELL
.

Prefeito Municipal

0.'- 'I,'i a '-OJ I
J

s
--_#._- ----- .._ .. _ ....._ .... _- -- .... --� .. --.' ... - ...

-,'._

A FEUCIDADE ETERNA
"E lhes enxugará dps olhos toda . lágrima,

e a morte já não existirá, Já não haverá
luto, nem pranto, nem dor, ppi'qlJe 'as prí
meíras coisas passaram. O vencedor her
dará estas coisas, e eu lhe serei Deus e ele
me será filho" (Apocalipse' 21 :4). Esta�' pa
lavras vieram do trono de Deus para

l.
. os

cristãos perseguidos do primeiro século.
A esperança de sobreviver ou de viver em
hberdade � justiça era pequena. Os que
abraçavam a fé cristã optevem em sofrer

. pelo SenllOr Jesus, ,a que -dobrarem-se .'.

. ao
.

senher imperador ou queimar incenso aos

deuses. Éstes crlstäos encontraram Uma
-. esperança viva e eterna nas palavras. pro
féticas do Apocalipse. Eles poderiam sofrer
por breve tempo e até perder' a' vída: físi
ca, mas garantiriam a salvação, isto é: vi
veriam num império de. verdadeira alegrí
â:, paz e liberdade na presença do Deus
Uníco e ,Eterno (ver Apoc. 21 e 22), Deus
diz qu� somente o vencedor herdará a feli
cidade eterna. Vencedor é o que faz de
Crísto seu salvador e o serve dta a día. é
o que procura confiar em Deus' mesmo . que
pareça que'o mundo vá desabar, é o que
procura agradar a Deus e não aos homens,

.

é o' que vence as tentações das facilidades
'e atrações pecaminosas. O céu não

. .se_rá de
todos, pois "os covardes, os incrédulos, os

abomináveis, os assassinos, OS' i,mpuros,
os feítíceíros, os rdólatras e todos os

mentirosos, .

a parte que lhes cabere será no

lago de sofrímento, a segunda morte" (A
poc, '21:8). Estes não terão direito ao triunfo
e à festa da vitória, enquanto permanecerem
teimosamente nestes pecados. Mas a feli
cidade eterna é certa para os da fé (Rom.
8:1), para os obedientes (Jo 15:14), e. vi
ver nesta expectativa constante é dever do
cristão (Fil 1 :21-23). Elso Carlos Madke

FISCHER RELATA A VIAGEM A EUROPA
O Presidente da APREMA/SC, Engenhei

ro Gert Fischer, reuniu dírígentes munici
pais e empresários da região, na Associação
Comercial e Industríal de Jaraguá,: 40 Sul,
semana passada, ".

para relatar os contactos
mantidos com organizações ecologistas da
Alemanha Ocidental e Dinamarca, visita a

projetos e empresas fabricantes de equipa
mentos de controle da poluição. entre
outros. A ida do engenheiro foi patrocina
da por 17 empresas e duas Prefeituras, den
tre as quais a Weg e a de Jaragué do' Sul.

Fischer detalhou sobre o movimento e

cológico na Europa, queima do lixo e des
pejos industriaís tóxicos, repassando infor
mações e sugestões que poderão. contribuir
à questão ambiental do Vale do Itapocu.
REVIStA CACEX OEST ACA PREMIOAWEG

A Revista Cacex, edição n9. 1.095, com

data do dia 17 de abril, circulou inteiramen
te dedicada à primeira concessão do Prê
mio Cacex, idealizado há cerca de um ano,

como paÍ'te do" programa de comemorações
pelos 35 anos da Carteira de Comércio Ex
terior do Banco' do Brasil, completados em

dezembro último; O Prêmio Cacex contem

plou oito categoriás, déntre as quaisl a

"conquista de mercado externo''',
. conferido

a Weg Motores S. A., de Jaraguá do Sul.
A publicação traz o histórico do Prêmio

Cacex e d�dica a página doze integralmente
à empresa jaraguaense,' fundada há 27 a

nos e com capital cem por cento brasileiro.
Tão. importante quanto o Prêmio fOi colocar

_

Jaraguá do Sul em destaque nacional, atra
vés de. umä emprêsa d5em �d:ministrada e

bem sucedida -tanto 'no mercado '-interno co-

rno· no e:;{te.fno.
'

"

.,..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,questionar os direitos au
'torais usurpados por es

t� Sindicato ao. 'viläpen
díar o edítorfaí do Jot"
nal Kohlbach tamanha â
ingenuidade do seu ,. ditô

,

Assessor de. Imprensa.
.

Se o Sind. dos Metalúr
gicos pretende lFavat ti�
ma "batalha '( 'intelectual
com mais suceSso ;dö' que
suas frustradas; 'batalhas
campaís.. pelo-menos que
respeite à· !é'_e .se .arme
à altura, -contratandn -pro
físsíonaís de V'erdad'é';"�;'�
JANDIRA D;"FEUé,,-""

Reg. Prof. 418�
Assessoría. de' �iD,l>l"ensa ,

KOIitBACH
'

.

�éoMüNlCAOO CoMDEMA ,(j30··-

- ... -

,,' : ...: -, ..... '-.... �,',' '.. . Lições, _e",_",Jornalis'mo & Ci'dadani,a
(A despeUo de" matéria paga pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Jaraga1á do Sul)

Desde o 'advento 'ao: CÓdigo de Caça ,(U�i Fe
derai 5.197/67),' em' 1961, a' caça está_proibida'
no Brasil. Ano passado, o Governo baIXOU no

va lei (Lei Federal' 1.635/88) considerando
.

a

caça crime inafiançável, isto é, dando cadela,
com pena que varia de 2 a 5 anos d� reclusão
além' da, apreensão do produto da caça e dos
instrumentos utilizados.
Para proteger a fauna remanescenta jaraguaen
se, o COMDEMA vem a público comunicar que,
períôdícamente. acionará a fiscalização do IBMA

, (ex- IBDF)
-

para a realização d� ':b�itz" �urpre
sas no território de nosso mumcipio., Visando
o 'cumprimento da' legislação anteriormente
citada.

"

laraguá do Sul (SC) I maio de 1989.
O COMDEMA.

A contratação de pes
soas que não estejam le

galmente habilitadas pa
ra exercer: profissões re

gulamentadas em lei é
inconstitucional e dt=- "

monstra total desconside
ração à uma categoria
organizada. Além do
maís, abre espaço para
a produção de um traba
lho indigno de confiança
e tira do mercado de
trabalho pessoas com

qualificação legal para
exercer função para a

qual foram preparadas.
CONSELHO DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE, Apesar destas consta-

'COMUNICADq COMDEMA 2/89 {ações - óbvias esp.eci-.

almerite para quem pre-Em torno de nascentes, margens de cursos d'á�ua, ga um sindicalismo de-
topos de morros e encostas são .locais consíde-

cente - o Sindicato dos
rados áreas de preservação permanente e re-

Trabalhadores nas Indús-servas ecológicas pela legislação, federal. . trias Metalúrgicas, Me-Neles não é recomendável a realização de quel- cãnícas e do Material E-madas, desmetamentos. loteamentos, terraple-
létrico de Jaraguá do Sul

nagens e ocupação, causas de graves problemas resolveu afrontar a le-ambientais. ". _ gíslação que assegura oOs Infratores também ficam sujeitos à aplícaçäo direito do exercício dade penalidades previstas nas leis ex;>- Vigor
profissão de jornalista.[Leis Federais 4.171/65; 6.766/19 e 6.938/8.1, e
Através de uma atitude

Decretos Federais 88.351/83 e 89.336/84), ínclu-
arbitrária e ínconsequen-sive de reclusão.

.' '. te, o Sindicato transgre-Além disso poderão sofrerem Ação Cr�Tll Púbhi díu o decreto-lei 83.284
ca, a cargo do Ministério Público �LeI federa

(de 13 de março de 1979),6.453/87 e Constituição), par ínícíetíva de qual-
ao menosprezar o. fat�quer pessoa da comunidade.

,de que 0 cargo de as"
Para proteger o meio ambíents -jar�guaense, o

sessor de imprensa' é a-
COMDEMA vem a público: comunicar ,que se

tríbuição exclusiva de
evite por em prática atos lesivos _à nossa eco-

jornalistas profissionais,logia, pois as conseqüências poderao ser desas-
'e aviltando, assim, toda

trosas, especialmente ao cansadpr.
uma categoria.Jaraguá do Sul ,(SC), maío de 1989.

Lamentavelmente, o

...�O;..;C;;O;M;;;D;.E�MA�.;.. ���::==? golpe sujo, através do

ESTADO DE SANTA CATARINA Bauer pede pontepODER JUDICIARIO O deputado estadualCOMARCA DE. J:ARAGUÁ DO. SUL' 'constituinte Paulo Rober-JUIZO DE DIRErrO DA 2a. VARA DA co-
to Bauer, encaminhouMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
mensagem telegráfica ao

'

EDITAL DE PRAÇA governador em exercícioO Doutor Iríneu Bíanchí, Juiz de Direito da! 2a.
Casíldo Maldauer. ao se-

Vara da' Comarca de Jaraguá do Sul, �o
cretârio des Transportesde Santa ,Catarina, na forma da Lei, etc .. �

e Obras Arnaldo Severi-
'

FAZ SABER (em resumo art. 681 do cPC),
ano de ,Oliveira e ao

o seguinte: ---' Venda em l,a. praça: 13.6.89,
diretor geral do DER/SC

às' Ú :30 horas, por: valor superíor ao da aval-
Luiz Gonzaga Inácio,

liação. - Venda em 2a. p�aça: Dia 28.6.89,
reivindicando a viabili-

às 1'1::)0 horas, por .quem maI� de�" �esde qu: zação da construção de
o preço não seja vil. LOCAL· Edifício do F

ponte sobre o rio Ita-
rum desta Comarca. - EXECUÇf\? N

., 2.81�._ pocu, na localidade co-
Exequente: MERIDIONAL' - Crédito, Pínancía

nhecida como "Salto",
mento e Investimentos S.A. - Executado: ALl-

beneflciandoc-vos municí-
BERT EWALD. - BEM À SER PRACEADO: -

pios de Guaramírím (Gua-1) Um apartamento, identificado pelo [!.� 144,
mírangal- Araquari (La-localizado 110 n.? 11.�. pavimento ou 16.' �ndar, goa Nova do Itaum}, a-

do Edifício ':1araguá, situado à rue Pre�lde?-te lém dos municípios de
Epitácio Pessoa, n.<? 111, com a área prlVa�lva Barra Velha (Santa Lu-
de 66,98m2" avaliado em NCz$ 5

..00?,O� \�m�s� zia) e Massaranduba.mil cruzados novos). O presen te ImOve J
_ Para o parlamentartá penhorado em outra a1ito. ,Nos, autos nao

a obra permitirá a de-
consta nenhum ônus ou recurs.o pend:nte. Da-

sativação da balsa quedo e passado nesta cidade de j Jaragua do Sul,
liga' as comunidades de

aos 16 dias do mês de maio do ano de 1989.
Santa Luzia com a LagoaPor este edital, fica intimado o� �:x;ecutado A�I- Nova do Itaum, possibiE-BERT EWALD, caso o mesmo não seja encon-
tando o escoamento da

trado pelo Sr. Oficial' de Justiçai. ,Eu, (�ma� 'produção n?-quela re�ião:dElus Mahfud), Escrivão,iJudicial\, o, subscreVI. como tambem incentlvara
, IRINEU BIANCHI \ - 1

seu deSenvolvimento sO-'• I

t �

. Juiz de Dir�ito
�r.,.......�__��,;,_._..ci�-ec;onômico.

desrespeito 'à Constitui
ção, parte de um Sindi
cato de Trabalhadores
que se diz democrata. O
exercício írregular de U·

ma profissão é condená
vel em qualquer catego
ria, mas o exercício ir

regular praticado por u

ma entidade sindical que
patrocina o ultraje à
companheiros de outra

categoria, é por dernais
vergonhoso. '

A atuação da Assesso
ria de Imprensa da Kohl
bach vem sendo pautada
pela honestidade e cum

primento da lei e não
pretende, de : momento,

em todos os Estaaos.

Jaraguá do Sul, por
tradição, sempre parti
cipou da Campanha. No
ano passado, o eleito foi'
Haroldo Wolski, da
Kohlbach. que represen-
'tau o município e a em

presa à .nível estadual.
Para este ano, as inscri
ções vão até 30 de ju
nho, em julho acontece
rá a eleição dos repre
sentantes das empresas e

do município, em setem
bro a eleição à nível es

tadual e em outubro, a

eleição do "Operário Na
cional", no Rio de Ja
neíro ,

Sesi inscreve
�
ao Operário' Brasil· 89

o Sesi ,- .Centro de
Atividades 'de Jaraguá
do Sul está iniciando a

Campanha Operário Bra
sil - 1989, a nível mu

nicipal, encaminhando o

regulamento, inscrições,
cronograma e informa
ções' às empresas. A

Campanha foi criada c/
a finalidace de consa

grar o trabalho anônimo
dos que constroem a ba
se do desenvolvimento
do Brasil. Com o pas
sar dos anos acabou se

transformando numa ver

dadeira festa de
'

confra
ternização nacional, com

a participação de 'mil
lhões da trabalhadores

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
JUIZO DE DIRErrO DA 2a. VARA DA. CO
MARCA DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE PRAÇA
O Doutor Iríneu Bíanchí, Juiz de Direito da 2a.
Vara da Comarca de Jaraguá do Sul, Esitado
de Santa Catarina, na forma, da Lei, etc ...

FAZ SABER (em resumo art. 681 do CPC),
o seguinte: - Venda, em la. praça: 13.6.89,
,às 10:30 horas, por valer superior ao da ava

liação. - Venda em 2a. praça: Dia 28.6. 89,
às 10:;)'0 horas, por quem mais der, desde que
o 'preço não seja vil. LOCAL: Edifício do Fó
rum desta Comarca. � EXBCUÇÄO N. 2.852.
._ Exequente: UNIBANCO - UNIÄO DE BAN
COS' BRASILEIROS S.A. - Executado: ALl
BERT EWALD. - BEM À SER PRACEADO: -

1) Um apartamento, ,identificado pelo n;<? 144',
localizado no n.? 11.9, pavimento ou 16.9 andar,
do Edifício Jaraguá, situado à rua Presidente
Epitácio Pessoa, n.<? 111, com a área privativa
de 66. 98ms2 . Avaliado em NCz$ 5.000,00. :-"'"

O imÓvel já se encontra penhorado em outra
ação. Nos autos não consta nenhum ônus ou

recurso pendente. Dado e passado nesta
�

cida
de' de Jaraguá do Sul, aos 16 dias do mes de
maio do ano de 1989. Por este edital; fica inti
mado o exec1,l(ado ALlBéRT EWALD, caso <?
niesmd -'não $,�j�:,�hêontrado pelo Sr,� Ofióll -de
Justiça. EM, .,*,(:Amadeus Mahfudj Escrivão
JudIcial o s:u�Yá. -

I�N. 'BI.ANCHI
Juiz d'e' t:>freito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HO .

VIAÇAO c:ANARINHQ-tTElA, .

Pro'grame :bem as suas viagens de férias e '

recreação. A "C..arlDho" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota;' Venha conversar conosco.

Av. Mal. �oro, 987 _ Fone 12-1422 '

eia. Lida.spézia: &
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

. Madeiras' pq_.ra construção e serviços de trator
com . profissionais, altamente especializados.
Rua lo,ão Januãrío. Ayroso, 112 -:- Jeraguá Es

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

.

. Escritório Contábil Garcia
ac-sc .ob Df 0015

, Escribas ,ftscals e contábeis

Impo.to de Renda
..:;_ Re«"ti� ide�·J Micro-Empresa .'_

Confira a eficiência de nOllOI servíços,
Rua Bario do 'Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

Ortopedia· .

e Traumatolouia
DR. MARCOS F. SUBtIL

Urgências _ consultas _ ortopedia infan.

til e adulto. Membro titular da soe. Brasíleí

ra ,eie Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.512 _ Fone 12.2218

E'D I T A L
-----

AUREA MüLLER'GRUBBA, Tabeliã e Oficial de

Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem

que se acham neste Cartório para protesto os

títulos centra:

IND. COM. IMPL. AGRIC. FRANKOWIAK
LTDA - Estrada Itapocuzínho - NESTA
ESTOFADOS ESTRELA LTDA - Rua José Teo

doro Ribeiro. 1400 - NESTA - LAURO

SOUZA DE MORAES - Rua Manoel R. de Li

ma, 15 - NESTA - LORIVAL GUMZ - Rua

:;.,Felipe Schmidt, 181 - CORUPÀ - NILTON
DALI>IAZ - Rua João Planinscheck. 126

NESTA. -

E, como os dítos devedores não foram en

centrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por íntermédto do presente edital.

para que os mesmos compareçam neste Cartório

na Rua Artur Müller. 18. no prazo da Lei. a fim

de liquidar'o seu débito. ou então dar razão por

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

protestados na forma da Lei, etc-

IH/Jaraguá do Sul. 24 de maio de 1989.

AUREA MüLLER'ÁEUBBA .�Tabeliã e Oficial de

Protesto de Tit,ulQ�.

Tubos de PCV [eletrodutos), Tubos de Concreto•

t -Tubos de Polietileno (mangueira preta).
Fábrier.-:' Rua Jolnvllle, 1016 _ Fone 72·1101
Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes,. 99

,
f(\'Ile 12·0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

'

M-----......:;;;;;;;;;;;;;================�,.,
.Confecções Sueli '. Lldd

----------- -�-- ------ ---------

....

Clínica: Velerinária
.SCHWEITZER

Dr. ''Y�LDEMAR SCHWElTZER '

Clínica de pequenos e grandes animais. círúrgias, vacinações
\ ...

rali? x. internamentos, boutlque- .

Rua Join_�!, n� 1.178 (em frente ao Supermercado ßreithall'pt)
. Pone, 72"32611.' - 1araguá do Sul - Santa Catatina

- \''-'.'(JJc

MS" quer preserv�r
folclore

Numa iniciativa', do

.
Centro de Arte e .Aptíca
ção, apoio da Secretaria
de Educação da Prefeitu
ra de Massaranduba e

Comunidade, . estä-sendo.
formado o Grupo Fol
clórico de Tradições Ger- .

mênícas, que tem' por ob
jetivo manter as tradi
ções dos imigrantes ale
mães que colonizaram o

município. A criação do
grupo visa também res

saltar a importância do
conhecimento da origem
do povo pela dança. o

canto coral em idioma
alemão e trajes típ.cos
como valorização social
das nossas etnias.

Com vistas a partici -
!

pação nas comemorações
do Dia do Colono, a se�

rem realizadas em julho
e o "1 de setembro, a

coordenadora do Grupo,
Alice Freitas e a Prof.
Annegret Monika Gothe,
responsável pela parte
coral, estão iniciando OS

contactos, para os
. en

saios que acontecerão no

Ginásio de Esportes de
Massaranduba .

II

Atenção professores do
2.9 grau!
A devastação das· nos
sas ma tas' é um assun

to que preocupa e in

teressa a todos nós.
Por isso, a revista sa
latde Aula de junho é
toda dedicada a Ama
zônia, onde você vai
encontrar onze lições
sohre o tema, para vo

cê trabalhar Com seus

.

alunos em classe.
A revista Sala de Au
la já está na GRAF!
pEL. Não perca.

-IEDnYL "�E" cON�oeA:çiô�"'"
"'" .I'r'

.e.Ó:

O Presidente do Sindicato des' Trabalha
deres nas' Indústrias M�talurgicéis, Mecânicas
e do"Máterial Elétrico d�' Jaraguä do Sul, con-
voes t?dos Os companheírós Iiu�tal\ÍrgkóS de

'

Jaragua 'do Sul;' pará' se "reunirem ém Assem
bléía . geral Extraordínãría fio próxímo dia 4 de
junho 'de'"1989', na: sede localízada na Rua:' João

Plahi�sche�k. -151 nesta' cida:âé de Jaraguä do
Sul. as 9:00 horas em prlmeíra' chamada ou em
segunda' chamada uma hora 'após" no mesmo '10-'
cal, para deliberarem sobre' sobre a seguinte
ordem' do dia:

- 'Alteração -

dos ' Estatutos Sociais. para
adequação à Nova ConstítuíçãóPederal.

'

Jara'guá"do' Sul; 24 de mato de 1989:
-Óc

LUIZ CARLOS BUSANA
PRESIDENTE "

lIélena Ltda�

II
II

.,".'

-.__
-_ � ... �-'��------

ESTADo DE' SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO'·
SUL'

DECRETO 'Nt? 1.855/89 -,

Altera e acrescenta parágrafo ao Decre-' I

·_tp 1.549/81 ,

.

, ,O Prefeito Municipéll de Jeraguá do Sul,
no uso de suas; atribuições,.

.

.
DECRETA: :

Art'. 19 - O art- 29 do Decreto Munici-
..

pal 1.�49/81, de 22.�9.,87'I passa a. vigorar com
a seguinte redação:

"
. " sinais de televisão.' rádio. outros

meios de comunicação e equipamentos acessó
rios, com ... ". .

Art. 29 - Fica acresentado &0 art. 29
do Decreto, em pauta o seguinte parägrafo:

§ uníeo - Para empreendimentos da
iniciativa privada, cabe decisão final ao Chefe
do Poder Executivo Municipal, ouvido previa
ment� o CO�DEMA --:- Conselho Municipal de
Defesa .do MelO .Ambiente.

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor
n,a _data de sua publicação. revogadas aS dispo-
sl'çoes em contrario.

.

Jaraguá do Sul.-fSC). 21. de marco de 1989
IVO KONELL

..

Prefeito Municipal
'ANTENOR GALVAN
Secretário de �dmlnistração e Finanças

Tubos'. Santa

ARTIGOS ·PROPRIA,DE FABRICAÇÃO

'A PREÇOS Dr CUSTO. ,

Postos de Vendas na l\'Iàlechal Deodoro, !.085 e na

Rua Reínoldo Rau, 530 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_ Cob�r_s &: Lagartas
ao in�ê�, de água -esguichava· gás· as
fíxiante dos chuveiros; Asssn, sem

sangue, sem tiros e sem gritos os -na

zistas se Iívrarem de milhares de -bo
cas (fàmintas de criaturas humanas

: "inferiores" segundo', o julgamento
dos ,:Jla:Qsti).s; Os fomos crematórios

,completávam a macabra tarefa.

A existência dos campos de ex

termínío nos quais os nazistas assas
sinaram friamente. nas câmaras de
gás e fornos crematórios, milhões ..

de
.

seres huma�s durante a Segunda
Guerra Mundial, é fato tão solida
mente comprovado, que negá-lo' é

tão. absurdamente ridículo como pre
tender�se convencer' a Humanidade
qu� o Sol nãq existe e a claridade plga . Benarío Prestei, alemã' de

do dia é mera Ilusão ótica. A partir nascimento, casada com o -Iíder .co-.

! de maio de. 1945, Iílmes. íotograítas, muniste: brasileiro Luís Carlos Prestes,

réportagens rIusfradàs' em jornais � foi presa junto com. Q. marido depois.
revistas, desfilaram diante dos olhos da fracassada Intentona' Comunista
da Humanidade chocada, estarrêcí-' de '1935. Plira .vergonha nossa. por
da e até envéigonhada por haver to- determínação do então presidente
lerado que em seu seio medrasse a Getúlio Vargas, Olga foi, entregue
dlabóli'ca' tdeologíá nazista.' à temível Gestapo de Hitler e levada

pata a Alemanha. Es,tava grávida de

Sobre essas instalações infernais, sete . meses e num dos campos de

de extermínio'
.

em'massa, falaram' ,concentração nasceu sua filha, Anita,
milhares de sobrevíveraes libertados que a mãe de Prestes conseguiu res

pelos aliados; elas foram vistas por gatar depois de muitas negociações.
milhares de combatentes: . centenas Anita vive hoje no Rio de Janeiro,

d� correspondentes: de guerra,
.

de COm seu pai.
outros tantos órgãos da -imprensa em

todo mundo, registraram sua exís

têncía: nos Tribunais que julgaram
os criminosos nazistas, milhares, de
volumosos processos estão arquiva
dos, e todo eSSe enorme acervo de

provas äo.cu�ntâis está à . disp'osi
ção de quem queira consultê-Io, em

Arquivos Públíces. Institutos Histó
ricos e Bibliotecas.

Ora, seria possível que tantos
milhares de pessoas tramaram um

conluio para impingir tamanha men

tira à Humanidade, como sustentam
os neonezístas de hoje? Não cons

tituiria isto a mais colossal e tan

tást'ica mistificação da História?
Não, semelhante tese faz maís violên
clã à razão do que a existência dos

campos. Aliás, eles foram' preserva
dos tal como foram sendo encontra-
dos pelos aliados , em seu avanço
Alemanha adentro. Logo, quem
ainda duvidar, é SÓ ir ver com os

próprios olhes, " � )

Há, ainda incontáveiS livros que
toram .escrttos ao longo destes anos ...

todos. alguns virando filme, COmO

':Holocaus�o", "Fuga de Sobiborg"
.

e

"QB VII" que todos viram recente
mente na Televisão Brasileira. Não

Se trata de . romanees do tipo "qual
quer 's�melhança terä sido mera coín-
eídênoía". Trata-se de obras escri-.

tas com base em depoimentos e re

gistros mantidos pelos próprios car

rascos. em depoimentos de vítimas

libertadas e da população civil alemã.

:., E para vergonha do Brasil e dos
Brasileiros, ii mulher de um concida

dãb nosso foi ,executada nas câmaras
der gás de Bernburg, situada a cerca

de; 100 km de Berlim. Ali os carras

co� aplicavam a mais moderna "trc

nologia'" para eliminar pessoas inde

sejáveis. Hitler. Himmler et catervá
mandaram construir uma série de
"chuveiros" no subsolo do campo.
A.ll as mulheres eram reunidas, po

ré� qUando as torneiras eram apertas,

Prestes c soube da execução de
sua mulher anos depoiS"'CJuando já
fora libertado' no Brasil, graças à.
anistia. Um telegrama da' United
Press dizia; "Berlim -. As autoridades
aliadas acabam de Informar que en

tre as 200 mulheres executadas na

câmara de gás de Bernburg, na Pás
coa de .1942,:estava a senhora Olga
Benérío Prestes. esposa do dirigente
comunista brasileiro Luís Carlos Pres-

.

tes", O crime de Olga: era judia e

comunista.

Em seu UvrQI. "OLGA" (temos
um exemplar da ip\l edição], � jorna-.
lista Fernando Morais descreve a

tumultuada vida do casai Prestes e

a caminhada de ,Olga para a morte..
'Trata-se de um documento valioso pa
ra estudiosos, pela riqueza de deta
lhes e a amplítude dos depoimentos
e

.

fontes idôneas consultadas pelo
autor. Não é por menos que o livro
abocanhou os Prêmios "Pirandello de
Literatura" e "perro Nova", além
de ter' sido conSIderado o "Livro do
AfI.1) de 1985".

. Quando ouviu, seu nome entre os

,das outras. mulheres que seriam "re
movidas dó, campo de concentração

, de "Ravensbrück'' para outro campo,
Olga, apressou-se .ern escrever a 'úl
tima carta ao marido e à filha. Al
guns trechos da comovente missiva:

"
... Amanhã vou predsar de to

da minha. força e de toda minha von

tade. . . É precisamente por isso que
. csforcoeme..... pp,Ja ..despedir-ma. de
YOCêS apora para não ter de fazê-lo
nas últimas e difíceis horas... Agora
'tou dormir para ser mais forte ama

nhã. Beijo-os peJa última vez. Olga."

RepeHIl).os : Todos os nazistas e-
.

ram ddfl,9�oS alemães; mas nein .todos
. ,

OS alemães: eJ,"am n�zis�, pois sabe-
se

. .q\l�., a êsmagadoifa maioria do po
vo alemão abo:riljnava a; nefanda

id��lo�ia de Adolf Hitler.-
'

,i

,

,

:,

�

I, -, Funilaria Jaragüá Ltda.

Calhas e. AquecedQr Solar

Rua Felipe Schmidt, 279 • Fone 72-0448
.

.

,

Relojoaria AVENIDA
• I' I

As maís finas sugestões para presentes,
Jóias, relógios, violões, troféus,

..

medalhas e artigos' de pratari� estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas
• te

Ferro, I' Velho Marechal
DE ENGELMANN & elA. LTDA.

Comércio de· veículos usados
Peças para veículos

Compramos automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 72-0874
Jaraguá do Sul -= ,$C ."":'7"

.-..;, .

-------

CHAVES EM DOIS MINUTOS
Abertura de portas, cofres e au

tomóveis, conserto de fechaduras,
venda de cadeados, tampas com-
bustível, olho-mágico e ignição.

Atendimento a domicilio, à qualquer hora.
Mal. Deodoro 325 (Fone 72-2467) e na José'
Emmendoerfer 862.

.

'" .

- -_
---- - --- �------

ClíO'C8· Ey
PSIQUIATRIA CUNICA PSICOTERAPIA
TERAPIA OCUPACIONA.L E DE FAMlUA.
PRONTO SOCORRO DE DIST(JRBIOS NERVO
SOS. com atendimento de urgência noi�e e dia.

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

UM NOVO CONCEITO ACABA ,DE NASCER

Ag.ora em Jaraguá! do �ul �

KI�UXO

Móveis e Deconrçües ltda.··
ria ruá João Piccoli 57, ab lado da Farmácia
Catarinense.

'.' _Fique. Cp!? � �n�}J:l(?r: nq., q�q!idade, ..no preço
�. e Ana garantIa. ValorlZ� a,inda mais a sua resi-
.:.J. dencia.

. ;'1'" ;• .1'.\ !
, "

VENHA," ;NO� .·,ÇQ�HECER •

..I.l.Ú - �r.l't'� [..;� j lf..'! t}
.

I �.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Pelas divulgaçõªs neste
grande jornal, já 50m
setenta anos de circula
ção. nesta maravilhosa
região de Santa Catarí

na,. quero expressar. pe
los gaúchos catarinenses
nossos maís e{uSi:vps. cum
primentos pela passa
gem de maís um aniver
sário e esperam. como

muitos, o -Centenário 'do
nosso

..

CÓRREIO·· 00
flOVO.

.,

"

, Sá no seu distribuidor FORD, você tem a orientação adequada para a

compra dQ seu FORD. Fora dele, o risco é seu.
8g'.� �il)Uiaor'Fºrd v:ocê é recebido por gente formada na Ford. São vendedores com respostas
seguras � informações objetivas' sobr� o USo" do

'.
seu Ford,,' I

Você sente a qualidad,e. i�! ,', .;

,

� � '(
Jaraguá d.o SuI/SC" --::- Deodoro, n,Q 158 - Fones: 7:i-1771, 72-1995 e 72-26.14,

trado neste intento,' levo
ao conhecimento de todos
que solicitei o meu a�
fastamento, Não fui bem
compreendido pelos meus
companheiros. Minha hu
mildade e meu trabalho

E. F. V.

IliIEIIIO'EI5
Intermediária de
Ilíveis' Ltda�

JiARAGUA DO SUL, DE 21 DE �AlO � 02 DE JUNHO D� 1989, ".,� ?,�,',R:E �?, J�,?A &, � ,v�. '.�'- ,-:', ' , PA�Ajr ,tR ...,
,�A,PEDló9," � GGU.êhOS:·:·;� -catarlDenses�:�'--:"� ·.· ... ,:.1:11Ulâ::.. .' .'",,' '=����,n�����â�' s:;

Evange'll·ca alegra, ç(}m. "a injustiça,
mas se alegra com a ver

--__.....-.....__ dade , l Co. ,13.6. O a-,
mor é sofredor, .é benig
no; o amor não ê invejo
so, O· amor lião se 'van

gloria,' não' se erisoberbe
ce. r. ,,13:4. LEMA DA
SEMANA: Cristo diz:
Quem de vós der ouvi
dos, ouve-me a mim. e

quem vos rejeitar, a mim
me rejeita: Lucas 10.16.

ta "OS ROL!N" da" cida
de de Ijuí-Râ. Neste' en
contro, continuei sendo
o "PATRÃO RAUL".
Foi

,

com tristeza: , que
recebi a notícia de ter,
a comissão organizadora
dos dois encontros, . em em organizar estes en

reunião dia 25.04, no
"

centros, j� deram as, a

Beira, Rio Clube de Cam- legrías que' eu tanto de- ,

po, ter resolvido me e- sejei. Espero '. a comissão
leger, entre' os partícípan- consiga luevar adiante o

tes daquela reunião,
'.
sem que realizamos, "

minha 'presença, :"PA- O novo PATRÃO merece

Aproveito, depois desta' l,"RAQ OB HONRA". . a confiança de todos. Es-,"
-

mensagem, para comu- Quero levar ao conhe- pero que.faça .ume ges�ã.o
nicar a todos ·que sem-': cimento' 'de todos, que de acordo e não fique
pre tiveram a .oportuní- Patrão de Honra é a por apenas .sessenta días,
dade;: de', ler ,por -mtermé-

' .

meSlha 'coisa "que SÓCio como eu.
.

dio deste jornal, a co- benemérito. Não tem di- Esta nota deveria tel' sido
luna dos . IIGA'ÚCHOS reito a 'voto. Tolhe-se puhlicada 'na edição pas
CATARINENSES" escrí- 'as iniciativas de quem ,Sa4a e que não o foi por
to por .mím, Raul Hexsel, é tomado do desejo de . ,falta J absoluta de espaço,
vendedor da'" Artama não ficar apenas como pelo que pedimos desout
Metalmednica Ltda-, des- mero espectador. Frus- .pas pelo ocorrido.
,ta cidade. Ouando. .'. ,em • ---- IIIIIIiI .....

fevereiro deste ano, ínici- ORAÇÃO A SANTO E){_PEDITO
ei o chamamento

.

dos Meu poderoso advogado, Santo Expedito,
gaúchos radicados. nesta cuja proteção humíldementes imploro como séli-

região; pensei na época, .do fundamento da minha esperança, fazei que,

que viriam ou menos 25 por vossa intercessão, eu sinta os suaves efei-
.

pessoas, então pelo " tos da divina clemência no benigno perdão de
.

"CORREIO".
'

oomuníqueí meus pecados e de todos os! erros e culpas da
minha vida.

. ,�''''.!iqu� faria o el)contro' em .

minha
'

residência. Com Tomai, pois, 'por Vossa: conta, alcançar de
as adesões' foram muitas, nosso Salvador" ' .N. S. 'Jesus Cristo, a graça

apareceram para ajudar- (diz-se O> que deseja) que �plic'ito com toda a

me sete gaúchos radica- submissão a 'sua divina vontade; e consegui
dos aqui há bastante também que o mesmo Senhor, deferindo esta

tempo. Nos conhecemos e súplica, me conceda o perdão e as graças de que

pegamos juntos nesta necessito, para que nunca mais o ofenda e me

minha iniciativa e or- conserve sempre fiel à sua Santa Lei enquanto

ganízador. Todos apoí- viver, e depois de uma boa morte, convosco o

aram: 'Quàndô de nosso
.... .louve.ipor todos os séculos, amém. Em- agrade-

"Primeiro :Encontro" de cimento a uma grande g�aça.'
"Gaúchos Catarínenses", . 1 ''f ' I

I

em 19.03.89, fui eleito
"pATRÃO", por aclama

ção. Valorizaram-me pe
la iniciativa de reunír

gaúchos .
e catarineBses.

Naquela 'oportunidade foi

por votação, o novo n()
me, "SOCIEDADE TRA
DICIONALISTA DE GA·
ÚCHOS E CATAR1NEN
SES". No segundo en

contro, dia 23.04.89, tive
mos a satisfação de reu

nir mais ou menos 250
pessoas, vindas de várias
cidades de Santa Catari
na e representándo 40
municípios do Rio Gran
de do Sul, bem como.

catarinenses de 10 mu

nicip�os. Para alegrar
a todos, trouxemos o

conJunto Tra(l!icionalis-·

R. Jeão Píccoli"I<M - fone 12-2111- Jaraguá do Sul

_ CRBCI 6"3-J.

IMÓVEIS A VENDA

1 casa em alvenaria, 140m2, px. Etsul

1 casa, alvenaria, 160m2, na rUa Equador
1 casa, alvenar:ia, 350m2, rua Eusébio Depoy
1 casa, alvenaria, 190m2, rua Adélia Fischer
1 casa, alvenaria, 270m2, nova, rua Júlio Pedfi
1 casa mista no Jardim São Luiz, J, Esquerdo.

CULTOS: Domingo, às
8h em alemão e às 9h30
em português. PREMIA
DOS DA FESTA: Gustavo
Leewen n.? 716; Ana Lou-

.

ra Becker n.? 5Ól; Nél
son Schwarz n.? 388; Ira
ci Görl n.? 552; Egon Klu
ge n.? 598. e Carlos Bràn-.

;F .. ,Ch'alé
!J!m;nl'-' .

IMOBWÀlUA E
, v ,

,
'
... REPRESENTAÇOES LTDA.

Rua Reinaldo Rau 61 - Fones 72-1390 e 72-1500
, 'VENDE: Apartamento com 73,90m2," 9."
andar, EdU. Jaraguá.· Apto, E,d. Jaraguâ, de 95
m2, entrada mais financ. BNH. Casas em alve
naría: .com 94 m2. e terreno 260 m2 Lot. Mene
gotti, com 150 m2 e terreno 360 m2 rua Padre
Mírandtnha, coro 140 m2' e terreno 525 1Ô.2 R.
Adolto ,A. Ziemann, com ,186 m2 e terreno, de
470 m2 R. Emilio J?azera, com 177 m2 e terre
no 338 m2' R. José Emmendoerfer, com 145 Jó.2
e terreno 1.600 m2 Rua .Albano KamleJ. Casas
mistas: com 100 m2 e terreno 540 m2 Lot. Jar
dim Flávlo D, com 100 m2 e terreno 344 m2
Lot. Menegotti e com área' 100 m2 e terreno
286 m2" Rua Frederico Barg 156. Casas em ma

deira: COm 80 m2 e terreno 367 m2 próximo
Malwee e com 70, m2. e terreno 360 m2 na Rua
paraiba 36",

.'
. � . " ,

Verifique os 'terreD�S, resídencíaís e., co
'merciais que ,temos para venda, entre outros

.

imóveis.

,

!..
• ����!i�FO����7�& R. Bxp. Antonío C. Ferreira, n' 6R

V VENDE
Casa de praias em Itajuba, alvenaria, 220m2, 2

pisos, Casa alvenaria nova cl 146m2, na Vila,
Nova, NCz$ 45.000,00, Casas mistas na Vila Lenzi

e 'rua Piçarras (centro). Terreno, de l.360m2 rua

Bernardo Dornbusch, Apartamento em constru

ção Cond. Ath�nas, na Mal. Deodoro. Apto.
EdU. Miner c/ 3 quartos, frente' pl Prefeitura e

Besc (NCz$ 22 mil de poupança e assumi.r saldo
na CEF). ,Oasa em alvenaria finíssima no laTa

guá Esquerdo, Sitio em Nereu R�mos cl '

casa

enxaimel. galpões, Tobatta, cavalo, gado e

5 mil pés de banana,. Te.rrenos Dá E-pitácio Pes
soa (3.060m2) e no laraguá Esquerdo (700m2).
Temos imóveis para venda/permuta em S, Pau

lo, Cutitiba, Blumenau, Joinville, São Bento' e

Itajuba.
ALUGA: salas comerciais na rua José Emmen
doerfer. Troca�se telelfone de Joinville por um

de Guararnirim.

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o gue ,preocupa a Cidade'?'
.CASO DE POUÇIA
1. - A falta de seguran
.ça pública está sendo
posta em risco, com os

constantes atentados às

propriedades e o, desres
peito ao uso das calça
das que são ínvadâdas
pelos ciclistas, quando
para eles existe uma ci

clovia que corta a cida
de de leste a oeste.
Ainda na primeira hore
da madrugada de sábado,
a Agência da VARIG so

freu um atentado, destru
indo um luminoso que
se encontra' ínstelado
na Rua 6 Proc. Gomes de
Oliveira - n9 290, atin

gido por diversas pedras
de regular tamanho, co

lhidas no leito da estra

da de Ierro. dan,ifican
do-o completamente e

tentativa de atingir a

placa publicitária deste
semanário. Tão logo
constatado o lamentáve.1
fato, solicitou-se o com

parecimento da polícia
para constatar a ver�a
de do acontecido, tendo
sido registrada a "queixa
e solicitado providên
cias para descobrir OS

autores de depredação.
O que causa espéci� .

é

que a polícia tem VIatu

ras fazendo rondas no

turma e uma guarda ur

bana também exerce a

vigílêncía das proprie
dades e, assim me5;mO,
continuam a aconte
cer fatos lamentáveis
para desespero da popu-

. lação que se sente des

protegida da ação ma- .

léfíca de desordeiros que

costumam agir na calada
da noite, sem que se

possa por as mãos em

cima desses meliantes..
2. � No domingo, ainda.
defronte da Drogaria
Catarínense. cerca das
4 horas, alegres bebuns
causavam a maior ba-

.

gunça, pondo em polvo
rosa a Rua 4 - Pres. E

pítécío Pessoa -, em

pleno centro da cidade,
causando vordadetro mal
estar aos moradores da

quela importante artér a

da. cidade.
1. - Na madrugada de

oomíngo, ainda, cerca

das 5 horas, na Rua 6 .

Proc, Gomes do O!j\'t�)a
,-, entre a Loja Tottal e

o trevo da Rua hl - Rei
noldo Rau - rerrou tam
bém a maior estrepolía
(seria a mesma turma dos
itens 1 e' 2?) que deram
vasão aos seus instintos
de bestas humanas para
fazer terra arrasada nas

imediações do Restauran
te e Lanchonete O CA
NAL, levando placas pu
blicitárias pela rua e jo
gando-as nas proximi
dades do jornal A Gaze·

ta, acordando os morado'
res que foram ver o que
acontecia de anormal
naquela hora -lU3.tutina,
que vieram qu�ixar-se.
da falta de seRUIança
de seus patrímôníos e, di
reito ao sossego, assegu
rado em leí-
Está na hOI3 de polícia e

a guarda noturna escla
reçam à população o que
podem fazer para que
volte a reinar a tranqüí-

Defenda o Seu patrlmôQlo contra siDIstros, pre-
venindo-se. Estamos as suai orileMl

lidade na cidade, que
tem sido apontada co·

mo pacata e ordeira.
CASO DE SAÚDE

4. :- A Saúde Pública
também está sendo bas
tante questionada. O·

brigada a zelar pela
saúde da populecão. di
I',=!.i·io assegurado na Cons
tituição, de uns tempos
a esta parte tem se veri-

.

ficado um surto de Rlar'
dia, o terrível parasita
que se instala no apare
lho digestivo do homem
...; produz em geral) för
tes diarreias Como o

tratamento deve ser p.s-

pecíüco. o tratamento d
. custa de chás de ervas

em nada resolve e com-

promete o estado de
ssúde do paciente e

,).:'r:lente um exame la
;j, ....e tortal é que vai
constatar a necessidade
de um tratamento ade
do-
Assim sendo, serãa de
todo interessante que
o Departamento de Saúde
Pública, que agora tem

a direção de um médico
competente, venha a pú
blíc,o para comentar o

,assunto que é preocupan
te entre a população de
menor renda para expli-·
car como se contrai esse

parasita, como se trata

e como se pôde evi
tar o incômodo des
se desarranjos intestinais,
obrigando muitos opt>rá.
rios a faltar, a serviço,
além do que comprome
te o

.

rendimentb Iísico
da pessoa.
Unia boa explicação pala
o caso ajuôará a esclare
cer o povo de como pro
ceder em casos tais.
E a família agradece!

Ao arrojado industrial
da regia.o, Cl manifestação
de apreço e cumprimen
tos do SENAI - Centro
de Treinamento de Jara-.
guá. do S.·

SeniCls

Jarag�á vai, ter nova casa. noturna
o empresário da noí

te, César da Silva, anun

ClOU para o dia 9 de ju
nho, a reabertura da bo
ate Caesar's Club, na

Marechal Floriano Pei
xoto, a nova casa com

cerca de 700 metros qua
drados de área construí
da, onde funcionarão dois
bares e garçons para a

tender' as 73 mesas do

pavimento térreo e as

50 mesas do mesanínc ,

Um moderno sistema de

iluminação, pista lumíno
sa,

I cascata Interna, sis
tema de exaustão, apa
relhagens modernas' com-

.

pletam a reestruturação
do novo espaço que a

cidade ganhará, sem es'

quecer o' aspecto seguran
ça,

.

com dispositívos de
prevenção centra incên
díos: e saídas de emer
gência, como explica Cê·
saro

A casa noturna rece
be Os detalhes finais pa
ra .a sua reabertura no

dia 9. Dois días antes,
as novas instalações se
rão mostradas para a im
prensa e convidados es-'
peciais. Na semana pas
sada César apresentou
as novidades pera a im
prensa, durante encontro
na chácara de Bibe Kohl
bach.

Empreendimentos Imobiliários'
Mareatto' Ltda. CRECI 093

Av. Mal. Deodoro, 1.179�F9ng 72-,1136 Jaraguá
do Sul - SC. ',' ,; \.i:� �,

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS A VENDA
Terreno esquina cl 682,40m2 - Rua Lourenço
Kanzler , � NCz$ 10.000,00
Terreno esquina cl 537,75m2.Rua 387 - Px.
Arte Laje NCz$ 13.000,00
Terreno na Rua Venâncio da Silva Porto cl
1.521,OOm2 "NCz$ 25.000,00-"
Terreno Lot. Ana Paula II ". NCz$ 4,000,00
Terreno Lot- Ana Paula II (lote n? 37) com

íundamento de 60,00m2 e murro no lado. direito
do terreno NCz$ 4.000,00
Terrenos Lot. Ana Paula II a partir de ...•.
· . . . . . . . . . . . . . .

. .
. . .

. . . . . ..
.
.. NCz$ 3.600,00.

Lote n? 166 no Jardim São Luiz NCz$ 5.500,00
Terreno Ilha da Figueira frente para calçamen-
to NCz$ 6.000,00

CASAS
Casa de alvenaria c/ 95,OOm2 Rio Molha .....

·

'

'. NCz$ 16.000,00
Casa mista (bonita casa) perto da Escola Cnistína
Marcatto-Jaraguá Esquerdo ..• NCz$ 23.000�00
Casa de alvenaria cl 140,OOm2- Bairro São Luiz
• •••••••••.• n. • • • • • • • • • • • • ... •

•• NCz$ 25.000,00
Casa de alvenaria cl 190,OOm2 - Bairro São Luiz
....... : ....• ; ..... � ....• " .. '. NCz$ 50.000,00 I,

��������.��
I
I

I

Segurança
no trânsito,
uma questão.
de todos

ANO BRASILEIRO DE

SEGURAN·ÇA �"'"" '
. t�

NO TRÂNSIIO '�

II

I:
I

(,
I'';
f.
l.
�{ ,

�
I'

\,
:1
11
I' ,i·

I

Ex,linbrás
C�mércl� � recarga d� �ttntor... leral

Rua Jeínvíllé n.9 2.116 - Fon� n-I826
jaraguá do SullSC.

Para R'ÓS, s.eluro não é só ,lar�ltil �e riscas

Segu.ro é

Pre.slação de

Consulte - nas

S e II r I S A;,,:',)�,:�,�' G a r c i I.'
.u.c ... a. Riet Iranc6116"��· F••��'1:Z-t7á8 - J.'r�lAá ti. �l.

..... "',f

I'

,

I

I

,

I tp I MENEGOTTI VEicUL '.1(6))
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JARAGUX DO sut, DE 21 'DE MAIO A ('2 DE JUNHO' DE 1989

,.Al?YOGADA '-'o

Dra.
-

Aurilene M. Buzzi
Questões de terras ., acídentes de trânSito
inventários . cobranças e. advocacia em geral.

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

Wal,ter Luiz Ribeirl
Alexaldre Dellagiustina Barbosa

I"

ADVOGADOS
Rua João Marcatto nO. 13, '29 andar - sala 206,
Fone 12-2875 - Edifício Domingos Chiodini -

Jaraguá do Sul _ SC.

SÁVlO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZ�VEDO

ADVOGADOS
- ..te ClY.u .:.... Criminal - Comercial

- Trabalhista - Esportivo -

Av. Marechal Deodoro da Ponseca, 91 - Sala
Fone -72-0188 - Jaraguä do Sul - SC

� - - - -------�------ - - -- ----

FI'SIOMED
�

FJsic:»terapia � Reablli tação Médica Ltda.

.
Atendimento especializado em recuperação

de fraturas, paralisias. reumatismo, problemas de

eoluna, doenças neurológicas, asma e bronquite.
CO�NlOS. Unímed. Banco do Brasil, caixa
Econômica, lpesc, Inamps e Acidente de Traba-

lho -,

CORPO CL1NI�O': Í>r�. ßi1B - Fisioterapêuta,
Ora. Joice - Físíoterapêuta. Dr. Francisco - '

Méd,ico Písíatra. .

Rua Dr. Wjl].demiro Mazureehen s!n(}, anexo ao

.
Hospital São José - Fone 12-1877 - Jaraguä do

SuJ-Sç.
-

-tnltmne ,Paroquial': .

_ ParóqUia Sio _ Sebastião

NOSSA MENSAGEM:
No Evangelho deste do
mingo, São Lucas afirma
que as relações numa so

ciedade nova não de
vem ser je julgamento
e

.

condenação ma's de per
dão, amor e justiça. "Só
Deus pode julgar". "Por
que você olha o cisco no

olho do seu irmão e nem

percebe a trave que há
no seu?" - adverte Je
sus. E deixa seu impor
tante recado para as mu

lheres e os homens . de

hoje:. assim COIl',O as ár
vores. são conheci-las pe
los frutos, do mesmo mo

dc os homens são conhe-
cídos pelas suas atitu-
des!. Para você refle-
tir: E nós, como estamos I.nos comprometendo com
o projeto de Deus .reali
zado em .Iesus Cristo?
Julgamos

.

e condenarp:of
.ou perdoamos e amamos

nossos irmãos? Avalíe
mos as pessoas pelas a

ções 'ou pelas bonitas pa
lavras? .

MISSAS: Neste sábado
'às 18h em S. João, 18h30

Perpétuo Socorro; 19h
na Matriz, S. Luiz Gon·

zaga, S. Judas Tadeu e

S. Francisco; 19h30
São José. Domingo às
7, 9 e 19h na Matriz; 8h
- S. Judas Tadeu, 'N.
'Sra. de Fátima; 9h30'
Santa Luzia, !'.J. Sra. A

parecida e Rainha da
Paz; l1h ---: Encontro de
Jovens; I1h - Cohab e

111130 � Cursílho .

'. ,.,' ,

FURGOES CARGA SECA, ISOTBRMICOS, PRIGORJIIICOS
. E CARRETAS DE 1, 2 e 3 mos

Jaraguá Esiiu�do Rua Dr. Enrlco Fermi, Íl3 - F"De 72-1077

·Dê mais vida ao. Rotary: Viva·o intensamente

ROTARY CLUB FLORIANÚPOLIS-ESTREITO

0, segundo :mais antigo clube da grande Floria
nöpolís reelízou no -día 15 uma reunião festiva,
dedicada ao "Dias das Mães", multo concorrida
na Casa da Amizade, no Estreito, contando com

as presenças de rotarianos do ,RC de Suo José,
do �C de Florianópolis,' RC' Florianópolis-Leste
e RC Florianópolis Trindade e do Governador'
do D-�65, Luiz Roberto franco. Além das.. apre
sentaçõas do Rotaract Desterro e .dos Iílhos de
rotarianos, o Governador do Distrito fez entrega.
de um bonito 'troféu, de atendimento à freqüên-
cia, aumento do quadro socíat e trabalho na

comunidade .

.

ROTARY
.

CLUB FLORlANÚpOLIS-LESTE'
No dia 12 do corrente, o Re Fpolis-Leste come

morou o seu 209 ano de existência. Fundado no

dia 13 de maio de 1969, é o terceiro clube ro

tário de Florianópolis com um ap;�ciá'Vel núme-

'1ro de realizações em favor da comunidade. A.
efeméride foi assinalada COm uma' reunião íes- ,

tiva, a que compareceram 99% de seus sócios, .

deixando o presi�ente .

.E;1isiário Ferreira e
_

Q..
.

Claudete muito a vontade nas comemorecoes
que consistiram na colocação de uma plaoa no

marco rotário, nas proximidades da Penitencrá-
ria do Estado, oferta de placas de prata come

morativas aos sócios fundadores e' sorteios de

brindes. entre os presentes. 0, Governador Luiz
Roberto Franco assístín a todas as solenidades.
ROTARY CLUB FLORlANÚPOUS
O segundo mais antigo clube do Distrito 465

p�estou significativa homenagem na reunião do
dia 1 � do corrente ao "Correto do, Povo",' - pe
la passagem do 109 ano de existência, tendo' si
do aprov�d� moção congratulatóna .

à ." direção
do semanarío maís antigo de Santa Catarina.
O RC Florianópolis, por sua vez está dando a

tendimento ao intercâmbio de grupo de estudos,
com a presença de um grupo de jovens do Es
tado de Alabama em nosso meio, hospedados
em casas de rotarianos, já tendo visitado diver
sas cidades catarinense. Por sua vez, o comp.
Walter Celso de Lima está chefiando um grupo.
de c�n�o jovens (1 médico, 1 advogado e -3 em

presanos do:' interior eetarínense). que perma
necerão por 1 mês no Estado da Alabama,. , hos- �.

pedados em casas de rotarianos, realizando es

tudos - costumes locais. história e aperfeiçoe-
"

mento profissional - um programa que está
dando certo! .

.

(Da Comissão de Relações . Públk;las do Distrito

465" Ano 1988/89)

Chapéus, bon�, vísetras, camisas, sltQrts,
.

bermudas e cordas. '

'

Em frente à fábrica" - Amplo estacionamento.
.

t \

Posto -dt 'Vendas ;MartaHo
i,'

.
Jai'a[Juá-doSul I.-J
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Jóias, semi.jóias e relógios com o carinho da

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391- Fone 72-1267, em Jara�uá

�t.- pará as lQies, para elerDlzar seu amor

_� e�Jn a
- .-

__ _ _ _. ._

-- '. __ . ··L�änznaster

'Pedras Trevo
PEDRAS PARA PISO, PISCINA
E REVES'IlMENTO � GERAL

r •

... ;.

As melhores pedras naturaIS para sua casa.'
Pedr. p/plsos, piscinas, paredes e

revestimento em geral.
Rua OUokar Doerffel. 1.951 - Trevo BR-10l

Fone 22-895Q - Joinville.

SUBA NA HoNDA

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. CO
MÉRCIO DE MOTOS, ASSISTt:NCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTII
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUAMAQUINA.
Rua Adélia Fischer, 239 (Rodovia BR-280)
Fone 72·2999

_ Jaraguá do Sul _ SC.

CORREIO DO' POVO
Fundação: 10 de Maio de 1919

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

,

Jorn, Prof. DRT-SC n.? 729· e Dir. Empresa
Jornalística n.? 20. Membro Efetivo do Inst.
Histórico e Geográfico de SC. Redator: Flâvío

. José Brugnago - DRT/SC n.? 214. Repórter:
Yvonne A. S. Gonçalves' - DRT/SC n,? 219.
Redacãe, Admínístraçãn e Publicidade: Rua
CeI. Procópio Gomes de Oliveira n.? - 290
CE:aixa Postal 19 - Telefone �0473) 72 0091 -

89.250 - Jaraguá do Sul Santa Catarina.
Impresso Das

.

oficinas da Organização Contábll
"A Comercial" S/C Uda.

_

Número avulso NCz$ 0,3C
Número atrasado NCz$ 0,40
Assinatura semestral (local) NCz$ 5,00
Assinatura anual (local) NCz$ 10,00

.

Assinatura anual outras cidades . NCz$ 12,00

Representantes Credenciados: Bruvê Veíc, Co

municaç.ão (Fpolísl, Tábula Veíc- Comunicação
(S. Paulo), Propal Prop, Representações (P. A

legre) .

ASSOCIADO A ADJORljSC E ABRAJORI

Os artigos assinados não refletem a opinião
do semanário. As cartas devem ser legiveis
com assinatura, nome, endereço, telefone l' p9
da Céd. de Identidade. A publicação depeß�e
do critério da redação, que se reserva o dire,ito
de resumi-las' e a matéria não publicada não se

rá devolvida.

C(lNFIRA A HIST()RIAsu Datâo de ltapocu

acessõrios''.: Daí " i �ra;
o rápido crescimento,

:t-9:
HA 70 ANOS res, cabos e
Em .1919, assumia o cargo de frente deu-se

Superintendente Municipal de Joín- índustríal
ville o dr. Gercino de Oliveira. Feli- - Neste ano SÓ se falava de' -ca- '

citava-se ao dr. Abdon Baptista pela es- rêncía de energia elétrica. O diretor
colha de seu segundo suplente, asse- presidente da "Empresul", de .Joínvíl
gurando-se que "não podia ser maís Ie, comunicava a vínda: de mais uma
acertada". base de um dos 4 motores diesel, em
- Po que tinha feito o Governo de fase de montagem da 'tlsina da rua

Santa Caearína 'para a, lPacificação: Max Colín. O maquinário' a, ser monta
do sertão do Contestado, dava o dr. do pelo eng. alemão qa�ka:, iria melho-:
Gil Costa. Chefe de Polícia Cio Estadoe .

,_ rar a situação do fornecimento de
uma ligeira impressão: "Não se tra-

'"

energia elétrica, representando uma
ta de uma obra concluída, mas pode- potência adicional de 5:000' xw, Com
se já avaliar o muito que tem sido isso melhoravam as condições çle Ja
feito para a boa realização de uma raguá do Sul, no acionamento de suas
obra que, uma vez concluída, será da índústrlas, sob racionamento.
mais alta importância para o

.

Esta. ..' HA lO ANOS
.

do e para a União. Segundo o dr. ou: - Em 1-969, o Juiz da 11a.· Zona
a zona do ex-Contestado que coube Eleitoral, dr. Heliodoro Franzoí publí
ao Estado de Santa Catarina, como, cava edital n? 1, de 13.05.1969; fazen
aliás, toda a região conhecida por do saber a. toda a população dos mu-"
aquela designação, estava desprovida nícípíos de Jaraguá do Sul e Corupá,
de tudo: policiamento, higiene, es- que as pessoas do sexo feminino maí
colas, estradas, etc. Além do. mais a ores de 18 anos e menores de 70, são

população, era na sua maioria infecta obrigados a se alistarem como e

à penetração das autoridades. As leitores, de acordo com o art. 6'? do
hordas -de bandoleiros, dirigidas por Código Eleitoral, que diz: ' 'O alista
cabecilhas mais ou menos astutos, mente e o voto são obrigatórios para

,dominavam J
o Estado. e se opunham es brasileiros de um e de outro sexo.

em defesa desse regime que lhes a- - O prefeito Victor Bauer apoia
proveitava a qualquer tentativa "de va o dest'aqu�· de incentivos fiscais
Introdução de ordem." em. favor da C1MENVALE -"", Mine-
. .' HA 40

-

ANOS ração e Cimento do Vale do Jtajaí
l'- Em 1949, reconhecia-se a imi- -S/A., sediada em Brusque, dentro dos

gração como uma necessidade, a fim critérios da) Lei n? 4.225, de 18-10-68,
de se modificar os quadros demogrâ- que criava '''Zonas de Desenvolvimen
ficas do nosso país, com seu imenso

-

to Prioritário", abertamente �ncam
território, onde falta tudo, do trans-' pada pelo '''Correio do Povo", numa,
porte ao braço humano. Lembrava-se a campanha tendente a criar em Santa
cristalização de uma mentalidade, Catarina umai empresa g�nui.p.amente;
que vem da preagem do índio e barriga-verde, para produsír címen
da escravatura do negro, perturban- to. Os tampos pass ..aram, os goveT
do por vezes, o desenvolvimento na- nos mudaram, Interesses superiores
tural do senso lógico, transferindo falaram maís alto e 'não se falou

flagelados de uma região para
.

a maís no assunto. O calC�reo ainda es

outra, esquecendo-se- que foram OS tá em estado natural na mina ..
imigrantes estrangeiros, num síste
ma unitário de área cultivada, que
deram ao Brasil uma dais 'maiores
organizações agrícolas do universo,
com a lavoura do café. A Comissão
Mista Brasil OIR (Organização In-
ternacional de Refugiados), em no-

tável trabalho de valor econômico e

social, encaminhava para .
o Brasil,

em contingentes de 2 mil mensais,
cerca de 30. mil imigrantes, represen
tando para o país a vinda desses imi

grantes, indices de excelente quali
ficação, tanto de saúde, como de
técnicose pessoal q! os coloca muito a

cima dos que até então tínhamos re

cebido.
... HA 30 ANOS
� Em 1959, dava-se muita ênfase

à construção da nova linha de
transmissão Cepívart+.Jeragua do
Sul. O "Correio do Povo" que luta
va para a tndustrializecão de Jarag1Já,
recebia informação do corresponden
te, na Capital do Estado, dizendo
que 'Dev€rá chegar em breve ao

,porto de Imbituba um naviQ traps
portando o material de montaQ(3m da
nova linha de transmissão Céliptvari-

. FlOrianõpolis'Jaraguá do Sul. Esse
material procede da Dinamarca, cons
'tando de

...

isoladores, estrutura de tor-

••• HÁ 10 ANOS
- Em 1979. no dia 20 de maio, rea

lizava-se às 12 horas, nas dependên
cias do' C. A. Baependí. um .almoço
.de 25'0 talheres, com viStas a a19_resen
tar. as despedidas ao Rev. ,Pastor Eg
berto Schwanz, que 'por longos 11 -;a

nos serviu com dedicação 'exclusiva
a numerosa Comunidade. Ewangélica
Luterana de Jaragué. dó . Sul,' e via

java para a Alemanha! com o obje
tivo de 1á servír a sua I-gre jao
- O prefeito Victor Baucer tdivul�

gava com.unicado para . aquu lição de
uma área, na periferia, da ..

cida:de, não
inferior a, So..Ooo :in2, mesmo de pro-.
prietârios,

.

para a' côn�:rti.ç�o ,d� um

cerni térío. tendo em vista ii. exigüi
dade do espaço físico .dísponível no

"Cemitério Mrmícípal". Passaram-se
dez anos e,' a e xigü.i.dad-..,� .ficou cada
vez maís exígr Ia até que se comprou
uma grande ár ea em Três Rios

.

do

Norte. Enche? ates do rio Itagocu pro
varam não se � prestar a' área ,;para �s

, sepultamentos. onde os corpos POSSI
velmente fi, taiiam boia.ndo �, oficial
mente não f,Pi"ihau.:gurado nen�lUm ce

mitérip ��, :}':�9.ições de, receber ,

os

�����tos l�� ;������e. Ate que -esta na

, ....---�----------------,...�·�.. ,,:'!�,A;a!�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Ferdinando
.

Piske ( II )
É muito feio que negues o sangue germâ

níco que acredito correr em tuas veias, repetin
do mentiras e as defenâendo, mentiras essas

jogadas contra a povo alemão, para denegrí-Io.
também é estranho que o faças numa cidade que
foi construída com o trabalho e o suor desse

mes�o povo alemão sempre laborioso, , decente
é ainda alegre, que ,contribui multo para a

grandeza
. do nosso Brasil, quem sabe não te

sentirias melhor morando em Israel ...
Então é isso: maluco é aquele que não sabe.

o que fala, e não prova o que fala, pois não
tem conhecimento de causa. " Esse não é nosso

. caso, mas sim o teu, pois o qus q�eres' provar
como verdade histórica, é uma grande farsa que'
foi derrubada na própria Alemanha ocupada já
em 1960, e quase trinta anos depois, aí está você
a repetir asneiras ...

Blumenau, 3 de
'

maio de 1989

(Wandercy Pugliesi-Rua Henrique Manoel de
Azevedo 91,· Jtoupava Norte, Blumenau-Sr",
RG n9 13208600 SP).

José Alberto Barbosa
DEFESAS ClVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL -

II

Rua João Marcatto n.? 13 - 02.9 andar

sala 204 - telefone: 72-1869

Jaraguá
.

do Sul - SC

o�PU'SVíDEO
CLU�E E LOCADORA

LANÇAMENTOS DA SEMANA

· ALAMO-13. DIAS pl A GLÚRIA (werstern)
AVENTURAS NO PARAISO (comédia)

· COMANDO DE RESGATE, (guerra)
SPLASCH-UMA SEREIA EM ... (comédia)

· ATIRANDO ,PARA MATAR (aventura)
O HOMEM INDESTRUTÍVEL (aventura)

• 20.000 UGUAS SUBMARINAS (aventura)
· O ANIVERSÁRIO DE MICKEI (desenho)
" EXCAUBUR (aventura)
\ PERVI!."RSA PAIXÃO (policial)
· REBEUÇÄO EM MILAGRO (drama)
" CROCODILO Dl,JNDEE II (aventura)
HOTEL DOS PRAZERES (comédia)

OPPU'S Videomania sem Pirataria.

j(' FaToR· AVDMal. Deodoro, 252

.
plAZt� .

Fone 72'()261

,

C e R R E I o :' �JJ o ' p o v o �.

" 'PAGINA '11

C'Ll�primelitos eelos 70' emos
Dr. Abelardo .

F.',�ónte- compromisso C9m a ver- 49 poder da rewJ,Qlica nQ,
negro Pl'of. Emento da dade e com a região. conceito dos verdadeiros

Unlv�l'Slda�e Federal do Muito se tem feito. Mui- democratas, Por isso são
cea�a, --,- Prezado .

dr. to se tem dito. nossos votos que o traba
Eugêmo, qUE,:ua -,--aceItar M?-�to Se te� elogiado e lho de 70 -anos

-

perdure,
meus parabe�s pela I?B:s- crítícado. E .e graças a continue firme e resolu

sage.� do .10' amversar�? esta força da imprensa to. Sucesso continuado é
do . C?rrelO .

do Povo, que tantos e tantos as- o que desejamos".
extenSlV?S a todos os suntos tem slido trazido Dr. Aldo Píazera - Di

q�e _0 ajudam n�- nobre à discussão pública cu- tor Geral CODESC -I

.

mIss.ao de bem mfor��r jo resultado e certamen- Florianópolis - "Para-
e on�ntar. De Artu7 M�l- te, quase sempre, demo- bemzamos .

- conceitu-
ler a sua _dlfe�a_o, cratico, A imprensa é ado meio de comunica-

? b r a v o sernanano. luz, disse-o no passado ção, passagem 70 anos

jaraguaenss .

. relevan- um ilustre homem pú- fundação e �ontribuiçã'o
tes .serviços tem prestado blico. A imprensa é o sociedade catarínense".
à comunidade e à regi-
Receba o abraço cordial
do amigo e admirador'.
Celso Vicenzi - Presi
dente do Sindicato dos
Jornalistas Pro Iíssíonaís
de Sbl. Catarina - "Sin
dicato Jornalístas, cum

primenta companheiros
CORREIO DO POVO co

memoração 70 anos. Jor
nal é exemplo dedicação,
trabalho, capacidade : e

orgulha catarinenses".
Victor Antonio PelusoJr.
- Prese Instituto Histó
rico e Geográfico de Sta.
Catarina - "Apraz-nos co

municar-lhe nossa última

reuníão Instituto aprovou

proposta consórcio Jali

Meirinho, voto congra
tulações passagem seten
ta anos conceituado COR
REIO DO pOVO".
Dr. Carmelo Parace

Florianópolis - ''Felici

tando prezado amigo 10

anos nosso estimado e

criterioso jornal, peço
transmitir todos OS seus

colaboradores meu abra

ço e votos de futuro bri
lhante defesa comunída

de Vale Itapocu".
Eggon João da Silva
Preso Cons. Adm. do Gru

po WEG � "Desejamos
através da simplicidade
desta ca-rta, apresentar
lhe os nossos mais since
ros parabéns pelos 10
anos do nosso Correio do
Povo, .

e o nosso reco·

nhecimento e'special pelo
trabalho pessoal do Ami

go à frente do jornal,
sem o qual, temos certe

za, não estaria mantida
com tanta fidelidade o

Ag�i{!! 'iii s também aces söríos para computadores, mesinhas

para Jmpresso�as, Ait�s, dísquets. formulários contínuos e outros.

.

Rua V�ânci()' da Silva Porto n.? �'5� - Fone 04n - 72-1492

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

pORTARIA � 275
ADEMAR pISKE, Prefeito Municipal de

Shroeder. Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições,
RESOLVE

DES I G N A R:
Helmuth Moritz Germano Hertel, Wilson

José Mondini e Hari Zerbin. para avaliarem 'o
.

Caminhão Basculante, CHRY/DODGE D-700, ano

de fabricação 1974, Chassi n? TO-16138, recebi
do do Departamento de Estradas de Rodagem de
Santa Catarina e o automôvel V:W:/Brasília, a
no de fabricação 1971, Chassi n? BA495299, re
cebida da Secretaria da Educação e Cultura do
Estado de Santa Catarina,

REGISTRE-SB, PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE.
Schroeder (sq, 03 de março de 1989·

ADEMAR PISKE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data,
CARMELO PASQUALLI

Encarregado do Expediente

Ur. Alfredo Guenlber
(CIRURGIÃO-DENTISTA)

Clínica Geral

_ Atendimento com hora marcada

Marechal Deodoro 333 (Fone 72-0846)
Jaraguá .

do Sul
�-----

-- .

Dr. Luiz Fernando Gonçalves
GINECOLpGIA - OBSTETRICIA

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

Jaraguá do Sul.
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A Liga Jaraguaense de
Futebol abriu no final
de-semana passado, os

Campeonatos Seniors (A
Gazeta) e Infantil (Bretz
ke

.

- 25 Anos). No sába
do, <lia 20, pelas Chaves
A e B dos veteranos, Rio
Molha Oxl Cruz de Mal
ta;· Alvorada Ixt Vidra-

./'
.

carta Barão, Francisco de
Paulo OxO Estrada Nova
e Garíbeldí Ox3 Paraná;
no .ínfenül, dia 21, Nova

Floresta x Botafogo e Rio
Molha x Alvorada.

Pela la. Divisão, ter
ceira rodada. Garibaldi
OxO Botafogo, Cruz de
Malta 3xl América e

Malvice 3x5, Alvorada;
nos juvenis - Caríbaldí
Ox5 Botafogo, C. de Mal·
ta 5xO América e Malvi
ce 3xl Alvorada. Jogam
no domingo América x

Gar'ibaldi,) Alvorada x

Botafogo e Malvícs x

Cruz de Malta.

SEGUNDONA
O Campeonato da 23.

Divisão vai iniciar no

dia 13 de agosto. Os
clubes, no entanto, de
vem desde já encaminhar
a documentação para o

registro de atletas à Lí

ga. No dia 1 t.. de junho,
começa um quadrangular
entre clubes' desta Divi
são, envolvendo Pinhei
ros (o maís novo filiado),
Floresta, Aliança e Pa
raná.

No dia 12 de junho, a

LJF realiza' assembléia pl

eleição da nova direto-' tra-se sob intervenção, a
ria, uma vez que encon- segunda deste ano.

Aliança Ox3 Botafogo,
Alvorada Oxl Cruz ele
Malta e Rio Molha Ox1
Floresta.
A segunda rodada dos

Seniors, .hoje, marca as

partidas entre Floresta x

Alvorada, Rio Molha x

Vidraçaria Barão, Bota

fogo x Paraná e Francis
co de Paulo x Garíbaldí.
Na categoria infantil de
frontam-se no domingo
Cruz de Malta x Aliança,

c. Bolão 81 disputa em Joinville
o Clubs de Bolão 81,

da Soe Vieirense, obte
ve a segunda colocação
no 3<'> Torneio da SER
Tigre do Bolão Masculi
no-Cheias e Limpas, dis
putado no sábado e do
mingo" em Joinville.:
Ainda assim, Wolfgang
Ríedtmann fez a melhor
média e o segundo maior
ponto 'e Aroldo Kars
ten a terceira melhor mé
dia. A equipe [arague-

ense volta à Manchester
para as disputas do Tor
neio da A. A. Tupy Bo
Ja Iêcm Masculino, aberto
na noite' do día 26. Os
seus 'jogö�, '

na fase de
c1àss1f.i:ca�ã.o, serão es

tes: 'i A1v<)rada x Víeíren
se, 'Yi'eirense x Tupy
Víeirense x Ti'gre;' GlÓ-'
ria x Vieirense, Viei-
rense x Urca e Vieirense
x Floresta.

Interbáirros já define finalistas
O, 19 Torneio Inter

baírros de Futebol de
Salão, .em sua primeira
fase, chega no estágio
decisivo. NOs dias 19 e

20, os resultados foram
S.' Luiz, 4x4 Região Oes
te, Nova Brasília '2x2
Vila Nova, Região Sul
Ox5 Vila Lenzí, Nereu
Ramos OxO Bulla do Rio
Cerro, Jorge Czerniewlcz
OxW João Pessoa e Re-

. gião Norte 2x2 Rio Mo
lha. Excetuando-se a ro

dada do (dia 26, pela
Chaye ß,' a 'liderança es-

tava com a Região Norte
c/ 9 pontos, Rio Molha
cl 7: e Barra el 6 e, na

Chave A, Vila Lenzi e

Região Sul tem 8 e S.
Luzia 7: pontos. municípios virão aos .. R,egionais21
Na sexta-tetra aconte

ceu a sexte rodada da
Chave B. Pelo Grupo A,
neste dia 21-S. Luzia x

V. Lenzi, N. Brasília x

S. Luiz e V. Nova x Re

gião Oeste er no dia 02,
S. Luiz x V. Nova, Regi-

'

ão Oeste' x V. Lenzi e

Rezíão Sul x Santa Luzia.

Serão vinte e um OS

municípios que partící-
, parão em Jaraguá do
Sul, de 28 de junho ,1

02 de julho, dos Jogos
Regionais Leste - Nor
te, classifícatóríos aos

Jogos Abertos de San
ta Catarina, que acon

tecerão em Rio do
Sul. Virão disputar os

Regionais os municí
pios de Balneário Cam
boriú, Barra Velha, Be
nedito Novo. !<lume·
nau, Brusque. Garuva,
Gaspar, ilhota, Indai
aI, Itajal, Itapema. Ja-

raguá do Sul, Joín
vílle. Nova Trento, -Pi
cerras, Rio Negrinho,
Rodeio, São Bento do
Sul, São João Batista,
Tímbó e São Francis
co do Sul.

As modalidades se

rão o basquetebol," ho
cha, bolão, futebol de
salão, handebol, tênis,
tênis de mesa, volí
bol e xadrez. Jaragua
do Sul pertíoípara .da ,

bocha, bolão femInina,
,

futebol de salão. e
, xadrez.

Troféu RBS'
�,Atletismo' terá, seus jogos abertos A segunda fase do

'

19 Troféu RBS de Fute ..

bol Suíço encerrada no

dia 20, com a classifi
cação das oito equipes
qUe já iniciaram a nova

fase. Na quinta-feira,
dia 25, jogaram Urbaní
tos x Polisolda, AABB
x Ofic. Tibério, ARG x

Sup. Lenzi e Kítoke ,x

Papp Sport. Sábado, dia

27, a partir das 15h30-

Papp Sport x ARG, Kíto
ke x Sup. Lenzi, Ofie. Ti
bério x Urbanitos e

AABB x Polisolda; no dia
28, domingo, às 9h15-

Sup. Lenzí x Papp Sport,
ARG x Kitoke e 10h15-
Polisolda x Oííc. Tibério
e Urbanitos x Af.BB.

Gazeta.
As proves iníctarão

ás 8 horas e serão as

seguintes -

-

lOO, 200
e

'

400m rasos, 800,
1 .500 e '5. OOOrn rasos,

arremesso
'

de peso,
lançamento ,d\� dardo
e, de 'disco, salto em

altura e' salto em ex-.

tensão. Cada atleta

poderá participar em

,até três provas e os

federados em uma so

mente. Ü's objetivos
desta comoetícêo. den
tre outros, é a desce
-berta de noVOS való�
res para o atletismo
jaraguaense.

A Divisão Municí-
.'

pal 'de Esportes, atra
vés da Assessoría de
Cultura, Esporte e Tu
rismo, realizará no dia
3 de junho, no Clu

be Atlético .Baependí
os Jogos Ab�.Itos de
Jaraguá do Sul � A-

�-ltêtisifio; 'em duas '--ca

tegortas: 'até 16, anos

completos no ano de
ll[ é maiores de 16 a

nos, masculino e femi
nino. As inscrições,
abertas a atI e tas

:' .de. toda' à' mícrorrégi-
ãô, encerram-se- no dia

:3'1, 'na PME; Baependi,
Correio do Povo e A

I.

(·.T®PICOSJ
- Os 1 t] e 29 anos do curso de Administração

da Feri decidem o campeonato de futebol de salão
promovido pelo DAPES. A partida acontece às 16
horas deste sábado, .no Ginásio de ·Esportes da Me

negotti. . A equipe favorita é a' do 29 lIluó de Adsm
nístração, que tem o artilheiro EU (9 gols) e o go·
leiro menos vazado, o Botelho (10 tentos]. A quín
ta e última rodada definirá neste sábado também
as demals posições, entre os 39 e 49 anos de Admí

nístração e os 29 e 39 anos de Ciências Contábeis.

O Beira Rio Chlb� de Campo: abriu no sá
bado, dia 20, a Copa Marisol e Papp Sport de Fute
bol Suíço e já realizou rodadas também dias 2�' e 25
de maio. Terça-feira, dia 30, irão jogar Leixões x

Espinho, Setúbal x Braga e Boavista x Benfica; dia
1.9 de junho -- Boavista x Sporting, Setúbal x Porto
e Leixões x Benfica.

Comercial vence' turno em SH e Palestra lidera em MS
ca neste domingo.
PALESTRA
J,IDERA -EM MS
O Palestra Itália, com

9 pontos, Palmeirinhas cl
8, Butucà.- é Patrimônió cl
7 sã'o os, atu,ais lideres
do Campeonatö 'Munici
pàl de Futebol de Cam

po de Massaranduba, que
, apresentou, na rodada de

domingo, os' resultados
Pomil Ox2, Patrimôrlió,
Butuca lxl Pq.lmeirinhas
e Asa Branca OxO 'Pales
tra Itália. Nest.e, dia '28

jogam Batuca x Glórià',
Cachoeira x Asa Branca

e Pomil x Palmeiri
nhas.

Amízade, neste sábado,
Veteranos x Juventude e

Polisolda x Poderoso e

domingo - Amizade Jr:.
,

x Ç'aiJÇ_a_ 1.)'Agua ,� B�hf
Rio, FC x Comerei<".l,
COMERCIAL CAMPEÃO

O Comercial foi o ven

cedor do primeiro turno

(�Q "Taça Jubileu de Pra

ta Cdade de Schroeder",
encerrada d;a 21. Nos, ti
tulares Olímpico lx3 Cd
merc:al e Aliannça ,

OxO

Grê,m:o Tomaselli e,
,

I»Os
aspirantes Olímpico 2xl
Comercial e Aliança lxi
Tcmaselli .

O OHmpico
foi o campeão dos, âspi
rantes. O returno come-

'Pela segunda rodada
tdo Campeonato Munici
'PÇlJ Varzeano de Guara-.

:,h:iltiro, chaves "A" e "B",

J::,omérdal ;)xO Amizad�
'(Júnior, "Veteranos lxl

}Poderoso, 'Caixa D'Água
�lxO polisolda, Juventude
f'Ox:l Beira Rio FC, Barro

tiB'ranco lxl Engenho,
r�cÄG 2x4 Beira Rio EC,
;,Corticeira lxl Nutrimen
;t�l e Cruzeiro lx7 Ami

;zade. No Estádio Muni-

,:cipal jogam dia 27 -:- En-

"genho x Beira Rio EC e

Amizade x Barro Branco
e dia 28 - CAG x Corti
ceira e Cruzeiro x Nu

trimental. No EStádio do

'- A Liga Regional de Volibol' e Basquetebol
e a Associaçjio de Professores de Educação Física,
realizaram quinta,-feira, o 1.'9, Torneio de Volibol de

Duplas "Correio do Povo ..,... 70 Anos,r, no' Artur Mül
ler. Para ,julho, dilaS '17 :e, 18, está previsto lorneio

categoria infantil e em j,ulho a Copa Malwee.
\ n.l .. ,

- A Seleção V;)�/ ."';'}, de Jaraguá do Sul yai

jogar em Araquari no
r: .,;�' de junho, às 15h30min,

diante do Juventude, é'-ãmpe�o municipal da presente
temporada. Será no Estádio Marcos Tomaselli, do 7:
de Setembro.
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e dias 20 e 21, a Feira
de - Ciências.' Ainda em

outubro, dies :;'0 e 31. o

show. de talentos.
A. presença- dos Ir

mãos Marfstas está dís
semínada em 72 países,
com 740 mil alunos. No
Brasil, estão desde 1897

e em Jaraguá- do Sul,
particularmente. desde
1940, portanto, no ano

que vem, farão cínquenta
anos de ação educadora
cristã em nosso meio.

""�
,

, • , .. f'(' � �. Jf ".

: �!� "" r r.r : .... ,.,,�
....... ;...

i: t.·, .. •· .� .. -,.,
·

. .,"':·I, .. ·�

�
._

"

_

" ... - .....

Is Anotações de
-

Flávio. Jo'sé� ·,-.0" Maristas' festejam '''o··' bic'entenario' _'. de Champagßät·
-.- Foi baixo o índice de participação dos nu. As comemorações do

ados do. PFL nés eleiçõ'ês' prévias' de- dömti'fgö; .

""que:'
. bi"ê'entená'riõ 'dé .nascímen

escolheram o candidato pera as disputas da Presí- to . do Padre Marcelino
dêncta da República, E..'m Jaraguá do Sul, de um .uní-: José Champagnat, funda

verso de 590 filiados. 83 votaram em Marco Maciel, dor" da Congregação dos

4 em Aureliano Chaves, 2 em Sandra Cavalcanti e Irmãos Maristas - .íoram
um voto anulado.

-

Em--Corupá, dos 82 que . votaram, abertas. em, Jaraguá do

56 foram para Maciel, 14 a Aureliano, 7 para
-

Sendra Sul no sábado, día 20,
Cavalcanti, 4 nulos e Um voto em branco. Em Mas' com míssa na Igreja Ma

saranduba. Marco Maciel recebeu 118 votos, contra triz São Sebastião dirigi-
22 de Aurelíano e 4 de Sandra. da especialmente à data,

seguida de show pirotéc
nico no pátio do

.

Colé-:
gio São Luís. Dentro, da

programação geral dis
tribuída pelo tradicional
educandário, está a inau

guração oficial do giná
sio de esportes, às 19h30

-.- O PMDB rea,lizou reunião na terça-feira e entre os

'assuntos, o presídente-preteíto
-

Ivo KoneU "passou o

sabão" em alguns correlegionários deslumbrados c�m
o candidato Fernand,o Collor d;e Melle, à ,Pll'�iden�,
cía, A temperatura chegou a. subir. Uma .rota da co

cía, A temperatura chegou a. subir. Uma, nota da ce
luna; de que tinha, ,ver€Ad9r com. intenção de "CQllo
rit" influenciou e Kon�ll quer afastar a idéia:. .

'

-. - Não será estranho se houver defecção na

bancada do PMDB na Câma:ra de Vereadores. Hoje
.a maioria é folgada (9 a 6), mas existem -muítos inte

resses que poderão afastar essa maioria. O tempo
dirá. É certo que existem vereadores não muito �fi·
nados com o Executivo, mas que, por enquanto, tem

se mantido
.

fiéis ao partido, apoiando em bloco as

suas ações-
.

-.- ParUdo da Reconstrução Nacional. Guardem
. Eßt� nome, cuja sigia é PRN. !É o' partido do lider das'

pesquisas Ferna,ndQ Collor de Mello. Já está haven
do artículaçêes em Jaraguá do Sul e nos pröxtmos
días o grupo s� reúne para as delíberações iniciais,'
Mas já existe intenção de trazer Collor a Jaragua,
quando da sua vísíte pröxíma a .J�inv1lle.
-.

- Em Guaremirim, o movimento está mais a

diantado. Na última sexta-feire, aconteceu a primei
ra reunião, envolvendo' ex-vereador, ex-presidente
do PMDB, empresários e simpatizantes. O adesivo

"Collor" está sendo vendido e para �poiar a cam:
panha, o grupo formador do PRN de 'Guaramirim, ja
conta com mais de NCz$ 200,00 em caixa, consegui-
'do em poucos dias.'

,
. .

-,_ Os vereadores Luiz Zonta, Alido Pavanello

e Reno Schwarz, únicos da Unha de frente do PDS

local- participaram do encontro estadual, dia 22,

quando díscutíu-se o futuro do par�ido. Agora, vai

ser realizado uma reunião do diretorio sobre qual o
rumo a tomar, para ser levado ao . encontro decisi

vo, programa(io para 9 de
_

junho, na Capital. O PDS

.expía.
-.- Pelas informações, a idéia seria de se man

ter a unidade em torno da sigla, liberando pare a

poiar Maluf OU Collor.. Collor, aliás, é bastante sim

pát�co nos meios pedessistas, depois da malograda
convenção que afastou Esperidião Amin da �andi�Çl
tura à presidência. A continuidade da. sigla e apOIa
da em toda a região, "Resistir é preciso", diz-se ..

-.- Encontram.se abertas 'as ,inscrições para o
.

concurso seletivo ao Curso de Formação de Soldados
PM Combatentes para Jaraguá do Sul e região. Os

interessados deverão procurar o ,1.� Pelotão da Poli,

cia Militar, próximo da Weg I ou, o 8.4! Batalhão da

PM, em Jóinville, munidos de document�s pessoais.

-.- A fiscalização deveria ag'ir para coibir os

abusos de certos bares e restaurantes da cidade, que

exploram na "cara dura" o diente, principalmente à

noite. Tem casa que consegue o feito de colocar

"algo mais" na conta .. Se o neguiilho bobear, dan

ça. Tem mUitas reclamações. Vamos fiscaliiar?

CAl'iSASSB
...

Energiät8fn gosto de :café. .

.

do dia ·2 de junho, sexta
feira -e;' oe 3 'a 9 dó pró
ximo mês, acontece, a Se-.
mana: Champagnat, com

torneios esportivos. No
día 4 vindouro, às 8h,
pel'a RCE, a .míssa do bi
centenário para todo o

Estado.
Para setembro, de 1.<;>

a 06, como atividade in
terna, o Concurso de re

dação e poesia, mês em

que também virá a Jara

guá do Sul a imagem pe-
.

regrina de Champagnaf.
Em outubro, de 06 a 09,
a OLlMACA - Olimpía
da Marista Catarinense

Recape começa na· semana·que·vem
A Prefeitura Munici

pal de Jaraguá do Stil
resgatou as quatro últi
mas parcelas devidas à
Construtora Mama, no

valor de NCz$ .

183.719;00, referente a

construção da Ponte "Ma
ria Moser Grubba" , cons
truída sobre o río Ita
pocu e que liga a rua

Pres, Epit. Pessoa à R. Rio
de Janeiro, com 102 me

tros de extensão. Os re

cursos aplicados foram
integrais do mumcipio,
como disse o prefeito I

vo Konell, que anunciou

Repercute· a

para a próxima semana o

início dos trabalhos de

recapeamento da rua Rei
noldo Rau, ao longo dos
seus 840 metros de ex

tensão.

A execução será da
Construtora Malaquías .

Durante as obras (em tur

nos) o trânsito será in
terditado e desviado pe
la Barão do

-

Rio Branco
e Procõpío Gomes. O cus

to deverá. superar OS

NCz$ 100 mil e vai ser

repassado para os lindei
ros·

ação de Massaranduba
Está tendo uma boa

repercussão" a medida a�
dotada pela Prefeitura

Municipal e Câmara de
Vereadores de Massaren
duba. de suspender to

dos os desmatamentos .
e

xístentes naquele muni

cípio, principalmente o

da Agro-Bnergétíca Tu

py, em função dos pro
blemas ecológicos que
iriam causar no futuro.
Foi estabelecido, tam
bém, que não serão, ad
quiridas novas áreas, pa
nHizando, desta forma, o

reflorestamento, em Mas
saranduba.

A administração Dá
vio Leu/Raimund Zim-

Delegacia

dars, concluiu a reforma \

da Hscola Municipal Lau
ro Carneiro de Loyola,
na localidade de Baixo
1,Ç Braço do Norte. O
custo total atingiu o

montaute de NCz$
6.000,00.

'

E nos dias 11 e 12 de
maio; a Dra. Sonía Mar
tini, diretora do Departa
mento de Saúde e Bem
Estar participou de um

curso sobre meningite no

2.Çl CARS, em J'oinvi1le,
com o objetivo de re

passar os conhecimentos
para a. eqtiipe de enfer
magem que atúa' no mu

nicípio.

Cai o retorno

do ICMS
O "bolão" do ICMS,

rateado entre os muni

cípios catarínensea no

dia 25 de maio, referen
te a segunda quínzena,
foi de NCz$ ,

.

2.370.899,12, decrescen
do 13,3% em relação à

quinzena correspondente
do mês de abril.. · Contu
do, os valores repassa
dos aos municípios em

maio foram 71,3% supe
riores aos de abril, se

gundo a secretaria-exe
cutiva da AMVALI. Nes
ta quinzena, Barra Velha'
teve um retorno de NCz$
2.719,00, Corupá

.

NCz$
5.639,00,

'

Guaramirim
NCz$ 8.644,00, Jaraguã
lo Sul NCz$ 91.329,00,
Massaranduba NCz$ ....

6 . 640,00 e Schroeder
NCz$ 2.483,00.

Escolas

Evangélicas
Professeres de seis 'es

colas evangélicas, ligadas
a IECLB, do Paraná e

Santa Catarina, estão

participando no Centro,
Educacional EvangélicO,
em Jaraguá do Sul, de
um -encontro de alfabe
zadores, para troca de

experiências e subsídios
para a renovação pedagó
gica. �ncerra-.se neste

do Trabal.ho divulga a SPAT· 89 na região
o Ministério do Trq.� em Jaraguá do Sul e rê- dentes de trabalho, dos

balho, através
.

da Dele- gião, div�lgando a_ SPAT quais 47.234 típicos,
gacia Regional de Santa e a 'cartUha "A Consti- 3.545 de trajeto, 191 cau

Catarina e Divisão de tu�ção Federal e a Se- sados pOr doenças pro
Segurança e Medicina do gurança e Saúde para o fissionais e 2.446 com

Trabalho, desenvolve q. Trabalhador", que apre- perda de tempo, a�ém
"Semana de Prevenção senta também dados es- de 261 mortes a lamen.,
de Acidentes de Traba- tatísticos atuais. tar.
lho - SPAT/89". O Chefe ,Em Santa Catarina, de
:da Seção de Programas 82.583 empresas com Este ano, no primelro
de Acidentes do. TFaba- graus de riscos distintos trimestre aconteceram' no

Ibo da' DRT/SÇ, Fran�j $:'. ,e 598. 177 empregados, ,Estado 12.773 acidentes

co José da Mata, 'esi�;;:;-e. '�acontecerarr., em 1988, de trabalho, com 38 mor'

no decorrer da .sep;l.�?a 'um total de 53.416 ad teso '
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