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Foi produtiva a VISI�
ta do Diretor Geral e do
Diretor de Obras do De

partamento de Estradas,
de Rodagem de Santa
Catarina, na última se

mana, a Jaraguä do Sul,
para visita as obras ' da
rodovia Jaraguá-Pomero
de, cujo cronograma es

tá adiantado vários me

ses e, também, a rodo
vias municipais, as quais
o município reívíndrca
recapeamento, como ;1<;

ruas Walter Marquatdt
e Angelo Ruoini e o a-

'direção ao litoral, sem
a necessidade de tran
sítar pelo centro da ci
dade.

cesso à Seara. no Rio da
Luz. O DER!SC fará os

projetos técnicos.
Existem planos para

o recapeamento das ruas
25 de 'Julho (a partir do
Posto Mime) e José Theo
daro Ribeiro, até o fi
nal do calçamento e pos
terior asfaltamento do
trecho de 2.700 mstros.
até a SC-413, em Guara
mirim. Estas vias são

opcionais para o escoa
mento do fluxo do trá
fego a partir da abertura
da Jaraguâ-Pomeroda em

técnicos e custos, ' para,
a construção de uma .no
va ponte sobre o rio Ja
raguá, a montante da.
Ponte do Vailatti, na con-

,

tinuidade da rua João
Planinscheck .

Cllarca
,juízanova Na Ilha da Figueira -

trecho guaIiamirense
o DER fará o Ievantamen-.
to topográfico. Esta se

mana, a Construtora Ma
laquías. vencedora da
concorrência, realizou o

recapeamento da rua Rei
naldo 'Rau e quinta-feira
efetivou-se um levanta
mento inicial de dados

A Comarca de Jara
guá do : Sul conta desde
o dia 29 de maio com u

ma nova magistrada, a

ora. Maria de Lourdes
Simas Porto Vieira, que
'responderá como JUIza-
cooperadora, atendendo
na área de processos
crâminaís e execução, o

qua agilizará os traba
lhos forenses. Ela respon
de também, pela, 7a. Cir
cunscrição Judiciária, que
atende as Comarcas de

Jaraguá e Guaramírim ,

E nos próximos dias,
a Ponte Pênsil "Maria
Crubba", com a abertura
ao tráfego da nova pon
te, será transíerida para
a rua José Bauer, ligan
do a Vila Rau ao Bairro"
Amizade.

Gilcala do IgasalhoRolar, lançou a 38. Feira da Ma,lha'
A Associação dos Mo

redores dos Bairros Vila
Lenzt/Nova Brasília pro
gramou para o día 10 de
junho, a Gincana do A
gasalho. cuja tarefa úni
ca será o recolhimento
de agasalhos, valendo
roupas, calçados e cober
tores, a cuja quantidade
valerão pontos. A ginca
na será aberta a toda a

comunidade, tendo ponto

de recepção a Escola Al
'bano Kanzler, onde as

informações, poderão ser,
tomadas. Troféus e me-:

dalhas serão as premia
ções,

No local, na data, se
rá realizada uma mim

festa junína e todo o a

gasalho arrecadado vai
ser distribuído às famí-
lias 'carentes daqueles
populosos bairros.

'

empresas que estarão
vendendo ao consumidor
produtos de sua fabrica
ção nos 2.100m2 do Cen
tro de Exposições do A

gropecuário.
A Feira."permanecerá

aberta diariamentte das
9 às 21 horas. Integrante
dos festejos dos 113 anos

da cidade, é organizada
pelo Rotary Club que

,

tem parte na renda e que
a reverte para as crian

ças carentes. A Feira da
Malha tem o apoio da
Prefeitura Municipal e

está inserida no calendá
rio estadual de even

tos.

Com a realização do

Rotary Club de Jaraguá
do Sul, foi lançada ter

ça-feira à noite a 3a. Fei
ra da Malha, durante re

cepção oferecida pela
Comissão Organizadora,
no Restaurarite Itajara .

Além de autoridades, ex

positores e convidados,
compareceu o diretor-pre
sidente da Santur, Osmar
Nunes Filho e a COR
Comunicação apresentou
o cartaz oficial da Feira.
Os organizadores aguar- 1

dem cem mil pessoas du
rante o período de 15 a

25 de julho para visita
rem os estandes das �-;7

O Tribunal de Justiça,
conformo informações do
assessor jurídico' da Pre
feitura, Leonel Pradí Flo
ríaní, reatívou a comis
são de· reorganização jU
dícíärta, que analísa os

pleitos de todas as Co
marcas do Estado, nos

quais se inclui a reivin
dícação de Jaraguá· do
Sul para a criação de du
as novas Varas e a ele
vação para 4a. entrância.
A desembargadora Te
reza Tang preside esta
comissão.

Carlório já prepara eleições de 89
Vai até o día 6 de a

gosto, o prazo para qua
lificação eleitoral - tH
tulos novos e transfe
rênciag -- segundo o Che
fe do Cartório da 17a.
Zona Eleitoral. Luciano
d€: Oliveira, qUe abrange
os municípios Qe Jaraguá
do Sul e Corupâ . Lucia
no informou o contingen
te eleitoral deverá ser

elevado substancialmen
te este ano em relação
as eleições de 88, pelas
estimativas, a considerar
o número de jovens que
deverão se cadastrar e

outros eleitores novos e

ou transferidos à Comar
ca.

O número de secções
eleitorais foi aumentado,
Sete novas foram aber
tas, no Sindicato da Ali
mentação, no Sindicato
do Vestuário, no Sindica-

to do Comércio, no Pos
to de Saúde da Vila Len
zí, na Escola Ana Töwe
Nagel, na Cohab e no

Salão da Comunidade Ca
tólica do Rio Molha. Em
contrapartida, as seis ur

nas que funcionavam na

Prefeitura foram transte
nuas para os Colégios
São Luís e Divina Pro
vidência, em vísta dos
transtornos que causa

vam à administracão mu

nicipal.

Corupá prepara o programa festivo de aniversário
o trem tracionado a

vapor de lenha, com

quatro vagões, que
transporterá crianças e

adultos entre Corupá
e Jaraguä, nos dias 8
e 9 de julho. O trans

porte 'será gratuito,
uma vez 'que a Rede
Ferroviária Federal ce

deu a Maria Fumaça
a pedido da mumci

palidade corupaense.
Outtos atrativos cul

turais, sociais e espor
tivos estão previstos
pará a semana de CÜ·

memorações do aniver
sário de fundação e de

emancipação de Coru
pá.

á,O vice-prefeito José
Norberto Müller preside
a comissão organtzadora
dos festejos do aniver
sário de Corupä, cuja
programação serã de
senvolvída de 1.9 a 09
de julho. O prefeito
Ernesto Felipe Blunk
adiantou que deverá a

contecer a 2a. Expo
sição Indústrial e Co
mercial e, paralelamen
te, a Exposição da Ba
nana e Derivados, jun
to com a inauguração
do galpão junto ao

camping municipal, no

Rio Novo Alto, a cer

ca de dez quilômetros
do centro; próximo da

primeira queda de
gua.

No dia 8 de julho
vai ser inaugurado o

Monumento dos Pra
cinhas, na Praça do 1-

migrante, com !a ins

crição do nome dos 23
pracinhas corupaenses
que lutaram na 2a.
Guerra Mundiál; no

día 5, está programa
do jantar-dançante no

Salão Novo (Ano Bom)
e dia 6, jantar em ho

menagem aos ex-pre
feitos.

. O Sabor que
Você mais Gosta

Uma outra atração
será a Maria Fumaça, Passagens e cargas é com VARIG

� .

.

Rua CeI. Proc. Gomes',(ie Oliveira n".) 290 • Fone 12-0091

A CIDADE· 'É'. SUA'

NÃO DESTRUA... CONSTRUA

, Expositores
MOVimentação IndustrialIRTIMI

;. �'L. ,-,O,,;
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'GenteKADRI
PU/Ul.�...

representada pela Srta.
Sibelly Cordeiro, no día

.A Recreativa' Fruet, 17 de junho, na festa da
de Guaramirim, foi pe- Glamour Girl de Santa
quena para receber uma Catarina, no Paula Ra
.multíâão 'de

.

parentes, mos
.

Esporte Clube, nà
funcionários, amigos .

e ..
' Capital. Sibelly concor-

·

admiradores que 'ali. -com- -Jerá a três títulos: Gla-
· pareceram para cumprí- mour Girl Garota Fotoge
rrrentar os aniversarian- nía e Garota Simpatia.
tes Arí Carolino e Tb-' Participarão 40 de todo
maz César Fruet;

. .pelos o Estado.
i 70 e 40 anos

'.

de .ídade. • Próxima sexta-feira,
; completados há pouco, dia 9 de junho, no C. A.

: onde' {<>ram perfeitos an-
.

Baependí, o fandango da

,
fítriões. ' Até o prefeito Sociedade Tradícíonalts

·

Antonio Zimmermann foi ta de Gaúchos e Catarí
.Ievar o abraço aos bem nenses, com "Os Milön-
sucedidos .:' empresários. gueíros", de Porto Ale
Valeu, amigÕ's!. Parabéns gre. O patrão Ciro Coz
desta coluna. zarín solicita que os·

.A Rede I1emh�in:a die írequentaríores venham,
,

Combate ao Câncer pro- se possível, devídameu
gramou pará 21 de ju- te pílchados (vestidos à

, nho.a tarde com jogos e moda Gaúcha).
.
lanche, a partir das 13

. A Campanha de Doa-
horas, no C. A. Baepen- ção de Córneas ao Ban
di. Haverá sorteio de co de Olhos de Joinville,
prêmios. O cartão custa que o Rotary Club ds
NCz$ 12,00 e toda, a ren- senvolverä em Jaraguä
da será revertida ínte- do Sul, vai ser realizada
gralmente para as obras de 14 a 19 de agosto. Ha
da sua sede, em. fase verá vári49s po�tos; para·

de construção. inscrição. Devolver a

. Esta entidade estará visão para um cego é um

"

00-0 J' · Jfl',$
O' a. e)VlOlua.��

Moda Infanto·juvenll para realçar a .:

elegância de seus fUhos. Um carinho

especial para o seu bom gosto. ,

Na Marechal Deodoro. 819 _ Jaraguá do Sul - SC.

II

I'

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças,

prataria, artigos em ouro e tudo o maís para

presentes na

Relojaaria Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n? 9

II

Loja í

Mamãe Coruja
A melhor opção em artigos tníanto-juvenís e II

bebê para a estação outono-Inverno.

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

A ROUPA INFANTIL

Avenida Getúlio Vargas, 97 _ Jaraguá .do Sul II

&. 'Informações
milagre que você tam-
bém pode fazer

· Hoje, às 2Ôh15, na

Capeta do Rio Molha,
o casamento de Acyr
'Seleme e Karl.l.a·Beatrí-'
ce Kaufmann. Na Ilha da
Figueira, na Comunidade
Evangélica, recebem às
19h deste sábado as
bênçãos pelos 25 anos

de casamento,' Norberto
e Edite Dancker e domtn
g;o, o casal Lotar e

.

Mo
desta �,mchen, no cen

tro..

za-substttata da 7a. Ciro
cunscríeão Judiciária,
que

.

abrange as Comar
cas de Ja·raguá do Sul e
Guaramirim, ii Dra. Ma
ria . de Lourdes Simas
Porto Vieira. Ela atuará
em Jaraguä como juiza
cooperadora. Seja ben-
vinda.

.

· Dentro das comemo

rações do bicentenário
de Champagnat, na área
esportiva, no envolvi
mento de ex-alunos,' pais
e professores, estará na

noite deste sábado, no

gináSio de esportes do

Colégio S. Luís, o jogador
Nardela. do JEC, pare
uma mensagem aos ja
raguaenses.
.Os casais Marlo [Jan

dlra] Souza e Victor

(Barthira) Zimmermann,
este de Piçarras, embar
caram para um giro aos

estados do Norte/Nordes
te brastteíro, de onde
'te!tornar'ã.'o na segunda,
quinzena de junho.

· O Colégio E'stadual
Heleodoro Borges. . pro
gramou a sua festa juni
na para 10 de junho .

Haverá
.
muitas atra

ções, inclusive o casa

mento caipira, com des

file, a partir da Matriz
até o pátio do estabele
cimento.

· Também o Colégio
Divina Providência, este

ano comemorando 10

anos; reaHzará fes�vid\a!-'
des [unínas no día lO,
a partir das' 14 horas,

nara as. quais convida
toda, a comunídade a

participar.
· Recebe Os cumprimen

tos neste sábado, pela
idade nova. o prefeito

· O Pastor Elso Carlos
Madke, da Igreja Batis
ta, que assina a coluna

"Diálogo' s", deixa a

cidade em breve.. Ele
presenteou a coluna, com

bonita dedicatória, com

o livro ''Honestidade,
Moralidade e Consciên
cia", do escritor norte
americano Jerry White.
Agradecemcs.

.

· Foi concorridíssimo
na terça-feira, o lança
mento da 3a. Feira da
Malha, no Itajara; com

a presença, dentre ou

tras, do prefeito. Ivo Ko
nelI, do preSidente da
Santur Osmar Nunes Fi
lho, rotarianos, exposí
tores, imprensa e da
comissão organizadora.

· Completa seis anos no
dia 5, a Rafaella, filha do
casal José (Rita de Cás
sía) Grossl e neta de Ja
SP (Senízia Mafra) Pinto,
ele nosso colaborador. U
ma recepção para suas

amiguinhas e Iamilíares
acontece ' neste sábado,
regada a doces e refri
gerentes,

· Assumiu no dia 29, se

gunda-feira, como [uí-

RESTAURANTE ITAJARI
Sob a. direção de Carlinhos' e Valdo

Aceitamos festas de casamentos, conven
ções e eventos especiais Atendemos diariamen

te de segunda
I

à sábado, das l1h30 às .14h30 e

das 18h30 às 22, horas.'

Rua Bxp, Gumercindo da SÜva, 237
Fone 72-367� h Jaraguá do Sul

.
UEM :ESQUECE

RELÓGIOS
PRESENTES

JÓIAS, RELÓGIOS, ÓCULOS DE SOL
E PRESENTES.

Rua Marechal Floriano n.? 29 - Fone 72-1911"

pAGlNA, Ol'·: .. ,

Ivo Konell, de Jaraguá do
Sul � a Sra. Carla Haake
Mayer, esposa de prefei
to Hans Gerhard Mayer.

OS SCHMITZ NA
EUROPA

De Paris, França, ó··

odontólogo Nélson Luiz
Schmitz. e' esposa' Odete
mandam notícias aos ami

gos jaraguaenses, com

saudades da terrínha- O
Dr. Nélson participou.
de um congresso interna
cional na Université de
Paris VII, na "Faculte
de Chirurgie Dentaire",
a maior taculâade de

odontologia do mundo"
onde. foram passadas in

formações e atualizações
inéditas. Da França. se

guiu para Portugel, onde,
a convite da Câmara

Municipal de Lisboa

participou de maís um

.evento .Científico-cultu
ral e após passeio à Es

panha, Bélgica, Inglaterra
(Londres) e Tel Aviv

(Terra Santa), no Orien-
te Médio. O casal retorna
a Jaraguá em junho.

O QUE VAI PELO LlONS

O Lions Clube de Co

rupá �

realizou na sexta
feira, día 2, no Restau
rente "Gruta Verde", a

posse da nova diretoria
para o ano leonístico
1989/90. Assumiu a pre
sidência o vice-prefeito
José Norberto Müller e

nos demaís cargos estão:

ex-presidente imediato
Alcides Cardoso, 19, 29
e 39 vice Paulo Malheiro,
Alfredo Angelo Moretti
e Orlando Zancanella.
secretário Donato Seidel,
29 secr- Oto Ernesto We�
ber, tesoureiro Edega:r"
Mafli, 29. teso Enos Klug;
diretor social Ortwin
Georg Hermann. diretor

animador Luiz Beleti. e

vogais para um e dois
anos - Oscar Mé!x Sei

del, Teodorio Werner,
Jorandir Siqueira e Ivo
Tuseck.
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16 e 17 anos. que 't�m
dado grandes contríbúi
ções IÍo processo de
desenvolvimento, políkt
co, econômico e social
do Estado e esta campa
nha vísa atingir os jo-.
vens nesta faixa etária e

tem como objetivos prin-
cipais a informação' e

conscientização da ju-
ventude catarinense -so

bre o cadestramento e-,
Ieítoral e a importêncía
do direito' do voto a

..'fÍIIiÍI"�iiiI�iiill;IÍIIiNIiíiAIIIIi-'_DO.'IIIIIÍ'·'.S_.'tliiifLÍIIIIIIiI,03_'\."Ä..-_,:.__
·

".Di..·: ....i_.·".""'_'íIi·'iii'DI_.'"_,-'1iI'-ii,_....._'-_-_'·_,;-__C_G_·_ailiil,liiiliiil,'_:J-_"_,:_.0-..
'

o.
..�,'...P..0ÍIIV....D...', ,_PA.ClNiii'�'A.-'...;rr'""

Vale da IIa.acl' iltelra-se à calUpa.hi dJ > vbla alts t6 a.8s
>

A Subsecretaria da
Casa Civil para Assun
tos da Juventude lan
çou 'ofidalm�nte segun
da-feira, día 29; no audi
tório do Palácio Santa
Catarina, com a presen
ça do governador em

exerCICIO Casíldo Mal
daner, a campanha do

voto aos, 16 anos, Esta
campanha tem o apoio
.das Secretarias da, E

ducação e Comunicação
Social e' empresas pri
vadas, está sendo reali
zada em duas etapas. A
primeira, de 29, de maio
a 2 de junho, com in

S€rções veiculadas na

Guaramirim pede 150 casas a 'Cohab
A Admínístração Municipal de Guaraminm

encaminhou para a Compenhía de Habltação de
Santa Catarina (Cohab/SC), uma solicitação de
cento e cinquenta casas, para .serem construídas pelo
regime de mutirão e à Fundação de Assistência ao

Estudante (F:AE), um pedido de recursos para fi' aqui
sição de um odontomövel, para atender, principal
mente, as críanças das comunidades do interior. Es
te pedido já se encontra em Brasília.

A Secretaria Especial de Ação Comunitária
(SEAC) está�se encaminhando um processo para a

obtenção de recursos destinados ao equipamento das
escolas municipais com bibliotecas. O Governo
Gueremírense- também, reuniu na última _ semana

.

pais e mães crecheiras das sete creches do
ciliares, para definir, o valor a ser pago por cada

família às crecheíras, fäxadc em NCz$ 15,00, a

partir de maiº. Um total de 40 crianças são atendi-

da5t

rádio e televisão, dístn
buíção de panfletos -

e

cartazes. aulas sobre o

voto aos .16 anos. em to

das, as escolas da' rede
estadual de ensino e co

locação de postos de
cadestramento em pon
tos estratégicos em todo
o Bstado de Santa Cata
rtna A segunda etapa
da campanha 'Jetá -pros
seguimento até o dia 6
de agosto, -através da
mídia, panfletos, carta-:
zes.• debates e palestras
em todas as regiões do
Estado,

Na terça-feira, dia :;'0,
a campanha. foi lançada
em Jaraguá do Sul, pare
todo o Vale' do Itapocu,
coordenada pela 19a.
UCRE, com a presesça do
Subsecretário da Juven
tude Amaríldo Passos e

representantes de todos
os municípios. Segundo
Amaríldo Passos, San
ta Catatrina tem aproxi
madamente 150 mil je
v�ns'-na faixa,�taria de

MENSAGEM oos LOJISTAS CATARINENSES

(9 FEDERAÇÁÖ pos DI'RETORES LOJISTAS
,

,
DI&: SANTA CATARINA .

,
I'

"
"

partir' dos. 16 anos,' no '.

ano' e� 'q\:)e
.

se escolherá' i
diretáÍhente ,I Ó Presidente �

dä1 .. 'R�pública, apôs trino'
ta ànos.'

.

, 'O "CartÓrio Eleltoral
'

d'tf :178.: Zona já está 're-
'

aíízande junto as esco

las: tä'ínpatihà para es

timular' os
.

jovens entre
16 e is áhOS á: se cadas
trarern, "ínclusíve

.

faéili·
tandö na própria escola
evítando as filas no Fó-,.
rum.

Jaraguaenses ,participam da' 'Fie�c, ;

No próximo dia 16 de
junho será realizada as

eleições junto a Federa
ção das Indústrias do
Estado de Santa Catarina
(FfESÇ). Como foi a

presentada chapa única,
num 'consensó estadual,
é certa a participação dos
empresários Wilson
Kohlbach (Kohlbach S.A.)
e Rudolfo Francisco
Hufenuessler (Indústrias
Reunidas) aliados a já Sem dúvidas a 'pa_xti
participação de José Car- cípação de ',três jaragu�a
.los Neves (Momfort S, A.) enses na di�ßtoria, da
este o veterano dos Federação d�� '�d1l!stii
empresários junto a as do EstadQ, de, SaDta,
FIESC, posto que é .a Catarina é o� reéonbé'
terceira admínístração cimento da potência in-
que participa. dustríal que é hoje Jara-
Neves adiantou ao gUá do Sul.

o Progresso da criatura humana não se mede somente através do�rescimento
econômico. mas também da harmonia que se obtem na vida em sociedade.

Diflcil epor vezes sinuoso é o caminho, mas todo o esforço deve ser dedicado ao

bom conoioio, sem o qual, todas as demais conquistas são irrelevantes.

Buscar a harmonia dos cidadãos; passa necessariamente 'pela procura da

harmonia entre as classes: Entidade8"Produtores, Consumidores; Governo,
Religiões, Associações, enfim, todas asformas emque aspessoas se agregam ou

se classificam.
No momento em que é veiculada peLos ôrgõos de comunicação uma campanha
de incentivo à arrecadação do ICMS, osEmpresários Lojistas tJeêm com tristeza,
que mais uma vez os ôrgãos Públicos se utilizam de um recurso tãoprimârio que
é o de denegrira imagem de uma classe,paraestimular uma determinada reação
da populaçilo.

.

Inadequada e injusta a imagem central da Campanha do ICMS em Santa

Catarina, não apenas éprimária na sua concepçilo, à Luz das modernas técnicas ,

de Marketing, como é inconveniente peLa sua indubitável ineficácia e peLo
estlmulo à desarmonia social.

Resultados imediatos e sem dúvida muito mais apreciáveis, seriam obtidos s,e o

esforço e o dinheiro aplicado em taL campanha fosse conduzido para agir e
divulgar entre o público e os empresários. atitudes concretas e efetivas para o

bom emprego do Dinheiro Público.
.

Oprópriopovo será omaiorfiscalizadordo recoLhimento de impostos, desde que
haja a certeza de que esses recurs�s serilo efetivamente bem empregados. Se isro
nilo ocorrer, MO há campanha que traga qualquer resultado.

.

li

Sonegadores silo maus concorrentes, pois conseguem vantagens desleais. Mas ;!
não se conseguirá debelar a soneg(lçilo, generaliz<lndo uma imagem negativa,
ainda mais que MO condizente com a realidad�. Os varejistas repudiam a

sonegação, na medida em que anti-dvica é 'também causa de concorrência
desleal. Mas também repudiam a imagem que está sendo cQlocado junto ao

público.
'

Opovo; não faz diferenças entre quem é o que, no poderpúbLico. Executivo ou
.

� Legislativo, silo todos '''GOVERNO''para apopulação. E é desse segmento que
, realmente deve vir o eSJimulo para o recõl1UJHlnito de iMPOSTOS...através do '

'.,

exemplo.

"Correio do Povo" que
será a última, pois defen
de, o sistema. 'de recicla
gem de pessoas e idéias.
Aceitou .maís uma vez

a indicação de Seu nome

para ver' cdnc1:uidas aa

obras q.uê' pI'êtêöU, ou se-:

ja, 0, ßlo\l'o prédio' do
Senaí; (j ßÓVO supermer- �

cado dâ Sést e a cozinha
industdá1:

. REDE AGRADECE DOAÇOES PARA A SEDE'
. ,�Rede FemiI}ina de Combate ao Câncer de Ja

ra�u� do Sul esta �onstruíndo . a sua sede própria,
,prox�ma da cebeceíra da Ponta Walter

. Breithaupt,
esquina das ruas CeI. Procópio Gomes com a BeT"
nardo Dornbusch. Com 420m2 de área as obras
continuam em ritmo normal, graças a particípaçãe
das empresas, da comunidade e das campanhas e

promoções realizadas pelas. voluntärías, que agra-c
,decem as doações recebidas em espécie do Lions
Clube Centro, da Cérealista Urbano, da Confec
ções Torres e da Marcatto e, ainda, 05 materiais
de construção da Cerâmica Winter e Artefatos de
Cimento Miro·

Todas as doações são dedutíveis dó imposto _ dê
renda. As voluntárias da Rede têm a reunião mensal
progo'ramada 'para 6 de junho, às 9 ou às 14 hora.:;,
nas' dependências do Centro Empresarial de Jam
guá do Sul. E para o dia '21 de junho, no Baependi,
a tarde de jogos e lanche, beneficente, cujos car

tões, a NCz$ 12,00., estão sendo v:endip,os.
SCHROEDER PROGRAMA JUBILEU DE PRATA
A .câmara de Vereadores' de Schroeder" na

'Sessão de segunda-�eira, 29 de maio, preSidida pe-
100 Verl'la�0r Hilmar hIertel, aprovou diversQS proje
tos encaminhados p�lo Executivo Municipal, .

como,
,a.u��ri�ção para celebração de convênio entre a

Prefeitura � ,a Secretaria de Segurança Pública,
para o serviço de trânsito; alienação de um cami
nhão Dodge e, o mais polêmico, que foi o aumento

. dos vencimentos dos funcionários públicos, na ordem
de 35 por cento.

Etm. outub.ro, no dia 3, o município completa 25
anos de intaJa.ção. A Câmara· está elaborando um

programa preliminar. que prevê..ii participaçao
.

de .

toda a comunidade schroedense, como prova rú�tfca,
ciclismo,. ginca.na. concurso de monog.rafias, s\lóws .:e
pOISsivelII1ente até uma festa típica que pudesse ,f�zer
parte �_do calendário anual dá região. A.

..

P.eSta'
,

&o
Sfrudel é' uma das. sugestões apre!',l�ntadas.

"--,
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Edital' 16.644 de ·23.05.89�� .do Rio Cêrro, neste dís-
Relnoldo Koch é RoSUe�:., i,?trtto,' tUha de Lourival
ne Kreutzfeld

'

..�,!:: _""�,:"J{;re'4_tzfeld e Avaní Koepp
Ele. brasileiro, sölteíro, Kreutzfeld ,

operário, nascido em .Ja�.. :Edital 16.645 d� 23.05.80

iI'aguá do Sul. dom.icilia-· Romeu Koch e Roslleia
do e residente em. Três Kreutzíeld
Rios do Sul, neste-; ,qis-_. Eile, brasileiro, solteiro,
tríto. filho de i d:>l'elson pintor, nascido em Jara
Koch e Renílda ':'

.

Bsoker guá do Sul, domiciliado e

Koch.
.. ',{; ...�.;". residente em Três Rios do

Ela, brasileira j�qlteitq., Sul, neste distrito, filho de

operária, nascida.' em i Ja- Nelson Koch e Renilda

raguá do Sul!" !P;9mici�ia- Becker Koch.
'da e resídente-em (;':rifa. Ela, brasileira, solteira,
dos� Vieir;asf,::;-"ina,; Barra operária, nascida em Ja

____...__.......' •.'.... raguá do Sul, domícllíada
e

.

residente em TUa dos
Vieiras, na Bárra do Rio
Cêrro. neste distrito, ,fi
lha de Lourival Kreiitzíeld
e Avaní Koepp . Kreutz-
feld.

.. I

Edital 16.646 �e 23.05.89
Eldo' Elias Rozza e Ju

'çara Maria Teníen
.,

Ele, brasileiro, solteiro,
representante comercial.
nascido em Massarandu-

ANIVERSARIANTES

F1lzem anos :Wöjer"03'
Sr. Ivo K�ri�ll il� :Pre

feito MunicipaJj- Sra , In
geruth MahnkeJ�n$arattoi
'Sr r. ':A:libert iEW-aldi;' Sr.
Luiz. Carlos;&:u:bJnij Sr.

Jorge �,ª�,:tias, .Sr- j Ane
lore, " Beber, S,l1. Gilson
Gonzaga, dos .Santos (Fpo
Iis], Laércío. Qlskq, Ro
se Mary' Lange "E�uaida
Moreirft;" Fráp,C1ne Krau- NASCIMENTOS

'

se; LeandrQ, filho .Pastor
Isgo (Àlba) Piske'-,

.

06 de Maio
.oia 04 de junho Cleverson é Edf�rs(.m,
Sra,/'Hilda .. li>iazera Ka- filhos de Edson (MarÄa l�
ranvSt�. /Gerfrud Gef- vani) AlencçU
fert End,eitle,,, Srtq. Clara J O. de MalQ
Kirschen., .Sr. Amandio Camila, filha de .os
Kle�n: Arlete HaJIlann D:ar (Ametrt) Nordes;
(Blumenau), Rosane .So· lJrbano ·Junior. ,lUllo 'çle
lange Winter, HUda erbano (Raquel) de Bor-
Blank. ba
Dia 05 de junho .14 de Maio

.

"·Sra'. Carla Haäke, May·, Nikölas, filhó -de' W'iJ.,

er, em Blumenau; Dr.' helm (Monikà). Zilz; Mor-
Mário Rau, Sr. Ináéio ghany., Alha de Josmar

tI1omaselli, Sra.. Qilva '(MarHene) Batista de La-

PaJnplona Jahnke, Sra. Ia

Lili Harnack Bartsch, Sra; 17 de Maio
Dolores' Schmitz Tanko� Antohy, -filllô de Miúi·
Srn. Edite CaUoni Petd; ricio (Sólange) VóUöli
Maria Leocardia Schmitt. ni; Micheli, filha' de "A

Rosane Zehnder é c:áú� dalbert6 (Evoni) ·B'a.éhf
dill Sprícigo. i8 de Malo
Dia 06 de junho

. _.: Elizangelä, filha de
Sra. Iris Modrock Me- Pa':llo (Claudete) Dama

negotti, Sr. Augusto Pie-' '.

zio

per, Sra., Adélia Wolf '9 de :M'aio
'

Weiller, Joã_o CláudiO Djalmir, filho de Val
Braga Júnior, Conrado mir fCleni) Miodutzki; I
Leier, Ivan César Fallgat- vana, filha�,de NUton (E-
ter. ,rica) Müller;;"Rafaei., fi-
Dia 07 de junho lho .de Egön (Célia) Erd-
Sr. Mário . Mathias, Sr. mann; A.le�sandra. filha

Teobaldo Murara, Sra. de Marco� (Rosane) Mel
Tecla

..

Matllias, juliano' doIa: Claudia, filha
.

de
Zomer. João' (Isolde) B�cker
Dia 08 de 'junho 20 de Maio

.

Dr. Ireneu Peters (Ctt- Charles. filhó de Alci-
Titiba), Sr. Francisr.ö Fis- des fEdi) Reit:{
cher, Nelly Luiza Schmitt, 21 de Maio

'

Bernardo Alpelstaer.t. Elvis, filho de' Juce··
1)Ia 09 de junho mar (Dalila) Damaceno
Sr. Osmar Oscar Na- 23 de Maio

.

gel, Sr· Antonio Fartti'na- Alexandro, filho de A
to Angelo, Sr. Luís Car- delino (Olinda) Schulz;
los Stinghen, Sra. Maria Angélica, filha de. Cíce
Lenzi, Sra. Alice Mon- ro (Maria) Guerra; . Dou

teiro, Sra. Alice Píccoli, g�as, filho de Jefélson
Sr .. Leopoldo Malheiro (Vera Littià) .de tim� .

Júnior, Iracema �eie'(', 25 de 'MatO' ',},:-
.

.'
.

Ilnvaldo Lemke, Ma rta
.

taris�à�"''fííha' : de Jós�
Satler. 5elmar b,liz C;ret� '(L,liiZa} J�f:>�g��(r;A'le�saÍl
tet e Adriana, mha \Val-', ato, ,!:�ti'1ii-Ö(j'dé' Adôilâfo
<Hr (Yeda) Conti'.

'

'(AnalobrfY';SchwarZ"

- .....__-......

, ..
'

.. -,

'III •.•�'f'." ...
.' ;: .r.Jt.'UWf:A;:t,\.,..

eudítor, natural de
.

Rio
do Oeste, neste Estado�
domiciliado, e' . resídente

MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oficial nesta cidade, filho .de
do Registro CivU do 19, DlitrltQ da Comarca de Jara;' Aladín Reitz ,e Joaquina
guá do Sul; Estado de Santa Catarina, Bra.sll, faz saber Reítz ,

.

.

. ,

que compareceram em CarlóriQ exibindo os documen�, Ela. brasileira,' solteira,
tos exigidos pela lel, a- tim de se hab1l1tarem para escríturäría, natural 'de"
casar, os seguintes: Tubarão, neste Estado.,

Ed domiciliada e residente
ba, neste Estado, domící-

1tal 16.650 de 26.05.89'· �_
.'

WU
. em Crícíúma, neste �tq�

11'ado e restdent'e na Rua
' mar Zimmermann e ., ..

M r d A j do, filha de José da sil-�
Antônio Teixeira dos·' a a e rau o

va Clair Maria da'
"

Sif:Ele. brasileiro, solteiro,Santos Juniort 11.2, nesta
estofador, natural' de Ja-

va.

cidade, filho de Atíleno Edital 16.653' de 29;05.69
Rozza e Lonka Kuchen- raguä do Sul, domícílía-. 'Cleímar .Antonio de.'PraM·do e residente na Ruabecker .Rozza- Bernardo Dornbusch,

.ceschí e Jane*e Mendes
Ela,

.

brasíleíra, solteira, 'EHe,' brasíleíro. sõlteírc,
auxiliar de escntôrío. L�61, nesta cidade, filho pédreiro.: naturatide !ta:.'
nascida em Jtuporange,

de Arnoldo Zimmermann,
pejara 'D'Oeste; Paran(

neste Estado, domícílía -..
e Luzia Petri Zimmermann. dor "1' d

.

di t
.

-

.

OmtCl la o 'e resi en e

da e residente na Rua
Ela, brasileira', solteira; na Rua Matina' Fructúö-'

João Planínscheck, 713,
do lar, natural .de Joín- .'

so, nesta C1cÍà'de, 'filho,ide·
t id d f Ih

ville. neste Estado, do-. V' '1 d A' t
..... ,

nes a Cl a e, i a de mícílíada e residente na.
írí i

-

o
.

ntonío de' F an�
Laurentino Bernardo Ten- ceschi e-Zelirda de Frän�Rua Bernardo Dornbusch,
Ién e Olga Esser Ten- 1.661, nesta cidade, filha

ceschí ,:
fen .

" . Ela, bresiletre.: solteira,
Edit'a'I '6.647 de 2'3'.05.89 de Otávio de Araujo e -

I... uo ar, natural de M,ithn
Valdemar Stenger e Irt-

Maria da Gloria Mohtei-.· .Doce, Taíó, neste Estado:
d K TQ. de Araujo. d 1 �-nll a anis Editai )6.651 de 29.05,89'

omici iada e residenlitl '

Ele, brasileiro, solteiro, LlJiz Conti e Adolores' na 'Rua Marina Fructu;õ
lavrador, nascido em Ja- Marillse Schmidt "

so, IÍesta cidäde, filha_,de
ragúá do Sul, domIciliadO Cópia recebida. do cai'tó-'

" Alibiö ,Mendes' e �elj1ia
e

.

resi:dente em .,Taraguá" ria de Guar.àmirim, neStê, Melchioreto., ,

84, neste distrito, filho Estado
. Edital., 16.65" .4� �ªO�º:;:Q�

de PaUlo Stenger 'e Ag;'; Ele, brasileiro" soltei�o,
José Umberto Junkes.:J;J�

he B'okor S'tenger
. .

Isabel Pereira', ", , '

.
s . auxiliar de contabillda-Ela, brasileira,·· solteira, ,de, naftual de Timbó" Ele,

, .,brasileiro, soHeir�, �
iavradora, nascida em Ja- 'neste Estado, domicilia- opel'ano, natural de LUls:�.
'raguá do Sul, domicilia� do e residente na

",
Rua Alves, neste Estado, do-:j

ipa e residente' em Jara�
Augusto LesSmann. 220,' miciliado' e residente na�

19uá - 99, neste distrito.: nesta çidade, filho de A-
Rua.' Joaquim fIancisco�.!!Jilha de Germano Kanis

madeu Conti e Pasquina' de Paula,· nest� cidade,ll
ilrmgard Voigt Kiinis " filho de Umberto' Plasio�
ilEdital 16.648 de 23.05.89 Felippi'- Junkes e Bernadete Kohns!!
!ÍRonaldo Randolfo da Cruz

. bla,· brasileira .. solteira" Junkes. ii
"i� Cristiane Bartel . i�dústriária. natural de, EI b' '1' It' II Guaramirim, neste Esta- a" rasl eIra. sb elIa,!
!. Ie" brasileiro solteiro, do, domiciliada e resi- operária, lÍah;iTal de Jara-�
II_pera'rl'o nascI'da e Sa-o guá d.o .. Sul,·

.

domiciliada!/',;110' m dente na Rua Agostinhc)jFrandsço. do Sul, ,neste. Valentim 'Q.o� Rósário; 'I,ß.:l, '.
e �esidente .

�a_ �y.a Joa.!!
�Estado, domiciliad� e .re- em '. Guaramirim, . neste

.

qunn FrarrCISCO de Paula,�
:Isidente na Rua Fnedrich Estado, filha de Berto\do '.

nesta
;

Cidade,'" filha deil
iiWilhelm SQml.enllbhl, 411. Schmidt e Edeltraud BernardinO Pereira e A-;l

lem Vila talau, néste
.

dis� Schmidt. nastáSíá. Peréira. J
�trito, filho. de E.udochdes ,

Edital 16.652 de 29.05,89 E para que chegáe a01
�Randolfo ?a Cruz e lqe- ,

AdejaiJile Reitz e MarIa conhe.dIÍlenta· de' todos.:;
)vifges Mana da Cru_z. : Allee da Silva" mand�LpéJ�sar o' presente;
;iEla,

, ,brasile!r.a. solteira:o.; Cópia recebida do cartó- Edltal"que será ,publlcado!
�oper�na, naSCIda e�, �a- rio de Criciúma, neste Es-: p�la'Jmpre�a e em 'Car-i
; ragua do Sul.. ; domIcll�a� tado tório, onde será

.

aflxado1·
jida e residente na Rua:<' Ele' brásileiro. solieh�, I'fnfàide '15 dias.

.

t'Itapocll'zinhö, neste dis-....'.-_--...iIiiII--__-- _

litrito,
.

filha, de Aliberto Quem lê jornal sahB' máis:. . '. i',

iBartel e'Valentina Rosa Quem lê o "Correio do Povo'� sabe multo mais

fZoZ Bartel.
; Edital 1(,;6:49 de' 24.05:89

..

::Ivaldo' DIas e Máriluda','
'J

i!Benller J, . , ,

!:Ele, brasil@iro, soltei ro,
:estampacÍOI. nascido ':em'

:;Jaraguá do Sul,. ,donüd
ilUado e. residente 'ria' Rua,
iiLuiz Gonzaga' AyroSQ,
';288. em Jaraguá-Esquer
;'do, neste distrito, filho

;de Alvino Dias, e l'4aria .

i·Dias. .' J' ',,; , "., �

i: Ela, brasileira, s(}jteira,
bordadeira, �asG��,,;,- '.:131

.

São Clemente, ",.'Parana,
domiciliada e

.. '��,��,�t'e i'

na Rua Ana, Kat�te'n, neS

ta cidade,' filha' d�' Seno
Bender é Maria Teresi
nha 'Bender .

,PrlclalRas . de Casalleltls
.. . .

-

.. . __ " '.

.. (

.. '.'.:'

Insl,iluI8" de' PSicDlogia
ATENDfMENTO A CRIANÇAS,

�.� .

ADOLESCENTES E· ADULTOS.

Psicoterapia individual. psicoterapia de 2rupo,
pSIcodi�gnóstico, Psi€Oterapiã. familiar.

, Travessa Anita Garibaldi n.9 1Ot, lateral da ]I.
pitá.cio Pessoa, telefones 72-2093' e 12-0252 •. '

':: - -'-. _ .. , .-'�'" .- .. - .
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A Associação Comércíal e Industrial e o Colé-

'gio Estadual' Abdon Batista serão sedes de encon

tros de professorss da rede municipal, na próxima
semana, envolvendo desde> o pré-escolar à la. a Ba.

séries, para cursos de aperfeiçoamento. ° programa
dos encontros determína

:

para o dia 5 o tema al

fabetização, dia 6 educação física, día 1 estudos

sociais, dia 8 pré-escolar - matemática e' dia 9, por-
tuguês. �

A Rede Municipal realizou concurso de ingres
so, do qual 12 participaram e 42 foram aprovados.
.Os resultados estão sendo divulgados e serão chama

dos pela ordem de classificação, ir medida que

surgirem as vagas, consoante a secretária municipal
de Educação, Rosemeíre Vasel.

'

Nos días 17-e 18 de maio, a 19a. DCRE realizou

a segunda etapa do curso de alfabetização no ensino
de 19 grau, com 90 proíessores de la. e 2a. se

.

ries dos cinco municípios da microrregião, nas de

pendências do Abdon Batista. As próximas serão

em agosto e outubro-

A Junta do Serviço
Militar, que funciona no

Edifício
/

Ana Ricobom
Barbí. ao lado do Hotel

Itajara, informa aos jo
vens da classe 71 e an

teriores em débito que .se
alistaram este ano, que
deverão comparecer ao

local no período de 15 a

30 de junho, munidos do
certificado de alistamento,
p/ a marcação do local e

hora da inspeção de saúde.
Jaraguä do Sul é um

mumcipio tributário e

vai novamente ceder jo
vens para o Exército Na

cional, no ano que vem.

A' inspeção está marcada
entre 18 a 2S de julho.

Semana do Meio· Ambiente terá palestra de' ,Zulauf
ambiento, pela Papelaria
Graíipel, além de exposi
ção de painel fotográfico
sobre a situação do am

biente natural jaraguaen
se.

Na quarta-feira, dia 1,
às 20 horas, no auditório
do Sindicato do Vestuá
rio, o Dr , Werner EugÊ.
nio Zulauf, ex-Presidente
dá CE'TESB-SP '(Compa
nhia de Tecnologia de Sa
neamento Ambiental) e

;ex-Secretário �tadual
de Desenvolvimento Ur

bano e Meio-Ambiente/
SC, fará uma palestra a

"erta ao público. ° Com
derna e a imprensa v.si

tarão a ETE (Estação de
'!'ratamento de Efluentes)

da Malwee Malhas" a

lém do que está-se pu
blicando artigos pertinen
tes à questão ambiental
na imprensa local, con

curso de desenho e re

dação envolvendo o pré
escolar e 1.9 grau, com

premiação aos vencedo
res.

Outra atividade, não
restrita somente a Sema
na do Meio-Ambiente, é

o trabalho de educação
ambiental através da

.

e

xibição de fitas de video
cassete, eslaides, áudio
visuais, palestrais e co

municados nas escolas
e para a populaç3o

.

em

geral. por intermédio do
rádio ..

Transitório "Indumak" .

Jaraguá do Sul detem o

melhor plantel de pássa
ros do Estado e teve qua
tro premiados no ano

passado no Campeonato
Mundial realizado no . D-
'ruguai, pertencentes a
Nélson Barg .e Lauro Sto
inski.

Zinho alerta aos cria
dores de bessäroe, natt
vos ou não [curíós, caná
rios, etc), que o IBAMA,
substítuto do IBDF, exi
ge o registro, a princípio
na Soc�edade da cidade
e região e, postenormen
te, na Federação, que for
necerá o certificado de
criador. O registro é
necessário para todos os

que criam pássaros.' em

cativeiro, de qualquer es

pécie.
A Sociedade Jaragua

en�;e de Canarícultura e

Ornitologia, aguarda a

Explsicãa Relilnal de CanArils cI.eça sexla·feira II -lnAlclAria
De 11 a 18 de junho, posição e venda de flo- Sul; São Bento, Mafra,

a Sociedade Jaraguaense res e plantas CO;IIlO atra- Rio Negrinho, Papandu
de Canarícultura e Orní- cões simultâneas ,' O pre- va.: Corupá e Catandu
tologia vai realizar no ,Sidente da SJCO, Nélson vas. Não haverá cobran

Parque Agropecuário, ,a ,Barg (Zinho), informou ça de ingresso.
10a. Exposição Regíoneä que aproximadamente mil O julgamento dos pás
de Canário d� Cor e Por- pássaros estarão expos- saras será feito pelo Dr.
te. com pássaros exóticos,

-

tos, de quinze criadores Osvaldo Vitorino, de Flo

peixes ornamentais, ex- li,gadOS à Sociedade,
/

das r�anópolis, e es�rá e�
JSM MARCA DATAS

CIdades de Jaragua do àisputa o 2.' Trofeu

DA INSPEÇÃO EDUCAÇÃO APERFEiÇOA PROFESSO�ES

De 1.9 a 07 de junho
comemora-se oficialmente
a Semana do Meio-Am-

"

bíente , ExcepcÍonalmen
te em Jaraguá do Sul,
a comemoração vai de
5 a lOde junho, para ,

e

vitar a interrupção que
haveria nos dias 3 e 4,
um final-de-semana. Do

programa oficia�,_ elabo
rado pejo COMDEMA,
consta a dístribuíção gra
tuita de mudas de árvo

res nativas à poputacäo
produzidas no Horto Mu

nicipal, de segunda à sá
bado, na Praça Angelo
Píazera, defronte a Pre
feitura. No mesmo local.
venda de livros lígadcs
à, ecologia e ao meio-

Rua 7 de Se ternbr o. 525- FOrle (0473) 22 5475 '

BIIJnlt;naIJ SC

,Pättídpa.çãÓ de um gran-'
de público para presti
giar a Exposição, que se
r.á aberta no día 10, às
19 horas, no p;r§.prip A
gropecuãrío ,

CONCURSO PINTE' O

CANÁRIO"
A SJCO, com apoio

da SECET/Prefeitura,' de
senvolverá o Concurso
"Pinte o Canário", de
11 a 18 de junho. -Até o

día 11, alunes das esco

las da região deverão de
senhar e pintar um caná
rio do reino e entregá
lo numa-urna local de
exposição. Serão premia
das' as dez pinturas que
mais se assemelhem com

o canário natural,' obser
vando o tamanho padrão,
forma e cor. O julga
mente será no dia 18' de
junho com' a divulgação
a partir das 15 horas.

O QUE SE .PASSA PELO .LEGISLATIVO

rendo os subsídios do
prefeító Ivo Konell, subs
títuíndo a extinta O'FN
pelo BTN' (Bônus do Te
souro Nacíonaü, Jlmc>iSan�
do OS subsídios mensais
correspondentes a 1·850
BTNs, retroagindo a 1.9
de maio de 89. Do,ve
reador Almiro Farias,
houve proposição de en

vio de mensagern congra
tulatória a direção do
Colégio São Luís, pelo
bicentenário de Cham
pagnat, fundador dos Ma
rístss.

Do vereador Ramos,

pedido para o patrola
mento da rua Paul Win
ter e a pavimentação da
rua 151 - Affonso Bar
tel; de Balduino Raulino
e Marina Lenzi, o calça
mento da rua 96 - São
Pnul0.

L.
CIRURGIÃO DE.1\l11STA

Atendimento COm hora marcada das 11 às 21 hs-

Rlta Exp. Gumercindo da Silva,' 12, Sala 4,
defronte a Caixa Econômica..

'

A Câmara de Verea
dores de Jaraguä do Sul
votou o projeto de per
muta entre a Prefeitura
e Eggon João da Silva
Ernpreendímentos, de u

ma área para construção
da nova rodoviária. A
área total é de 11.113,19
IIi2, dos quaís 4.447,71
m2 foram pagos em' es
'pécie a importância de
NCz$ 80.0::"3,21 e .

6 .125,48 m2 permutados
por. um móvel de .

15.000 m2, na Estrada
Itapocuzínho . O terreno
da futura rodoviária tem
52 m lineares de frente
para a rua Max Wilhelm
e 108,50 m para a rua

Maximiliano Hiendlmayer.
O vereador-presiden

te Adernar Winter, a

presentou projeto de de
creto leoislativo. alte-

Sérgio Pacheco

Simone A. Matledi

Arquiteta
1\ venída Mar�chal Deodoro 790 - Apto. 34

Jaragué do Sul - SC.
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O. Presidente da' Fede
ração dos Diretores' Lo
�istas de Santa Catarina,
Udo Wagner, ressaltou
na Associação Comercíal
� 'Industrial' de Jaraguá
do Sul, o sucesso da Con

venção Estadual' do Co
mércío Lojista, do qual
-pattiéiparam, .sio empre
säríos' de 63 municípios,
dos' quaís 17 de Jlú:ältuá.
As . palestras técnicäs e

conjunturais, no entender
de Wagner, tiveram um

aproveítaménto excepci
onal. Houve repúdíó em

relação a campenhe do

As próximas conven-'

ções serão em J,oinville
. (1990), São ;Miguel do
Oeste (1'991) e Lages
(1992). O Presidente da

Federasul (Porto Alegre),

governo do Estado que
acusa o comerciante de

sonegador, "pecha que
de modo algum podemos
aceitar, pois o comércio
apenas faz a íntermedía
cão entre a produção e o

consumo. Os nossos co

merciantes são todos pes
soas íntegras e de ele
vada índole", diz.

Dr. César Valente, foi
contactado e poderá ser

o palestrante do próximo
Encontro de Empresári
os, no mês de junho. A
A:CIJS, acatando recla
mações de associados,
vai oficiar a Celesc in

quirindo a razão de ha
ver quedas no forneci
mento de energia em al

gumaJ regiões do muni
cípio; como Barra. do Rio

Cerro, Rio da Luz I,' No
va Brasília, )Jaraguá Es

querdo, prejudicando as

empresas.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
DEC;RETO N." 1.836/89
Dá cumprimento ao. que �stabelece o Art. 19 do Ato das

Disposições Constitucionais Transttéríes de 05.10.88.-
"-

O PREFEITO MUNICIPAL DE jARAGUA DO SUL" no uso

das atribuições que lhe são conferidas �. considerando o disposto no

Ato das, Disposições Constitucionais Transitórias, de 05.10.88;

D E C R E· TA:
Art. 1.9 - Estabrlidade funcional aos funcionários com ein-

co anos de efetivo' serviço na data, de 05.10.88..
.

Adejair E. Balsanellí, Adolar L. Sthal, Afonso Morbis. Al
bino H. Moreira, Aleixo Rosniak. Alfonso Rahn, Amália S. Bolomíní,

Alírio, �isçher,. �lfredo Tecill�, Afonso Nagel, Agostinho Klínkoski,
Ambrósio Ronchí, Ana Krutsch Pereira, Ango Schoenau, Antonía T.

Rosa, Antonio H. Weber, Antonio S. de Stefani, Aristides Panstein.
Arno E. A. Fischer, Arnoldo Zimmermann, Balduino Raulíno, Belmi
ro Eleotérío, Benedito B. Ronchi, Bernardo Jaeger, Bruno C. Spézia,
Catarina P. Bernardi, Cecília Konell, Claudio. Maier, Cláudio V.

Winter, Dagmar L. B. Zimmermann, Dalila -dos Santos, Edmundo
Bahr, EI�ni R. B. Vasselaí. Eleutério Bertholdi, Blízabetha C. S. Ers

chínger. Elsa P. Píccolí. Blsína K. Krause, Elvira S. Rocha, Euclides

<
da .Cruz, Eurico Schwambach, Eurico Volkmann. Ewaldo Ziernenn.

.
, Pa\lstin,o' J. Bortolinl, Francisco Bras Fagundes, Frederíco Kuntze

Gabriel Burger. Gelinde Dalpíaz, Geraldo Draeger. Geraldo Muller, Ger

trudes B. Prust, Glênío B. R. Figueiredo, Guido Bruch, Hartívíco Bor

chardt, .Helmundo Baehr, Helmuth Wackholz, Hercílio Rosa, Hermí

nio Pi,zetta,·Hilário uuer. Hipólito Fontanelli, Hugo Kurtz, Ida Pince

gher, Dair D. Tomazelli, Ildo Nienow, Ingo Behr, Irma Voltolini da

Silveira, Isabel P. B. Melo. Ivo Konell, Ivo Welk, Ivone dos Santos

Avelino, João Maria Branco, João Silva, Jorvino Venera, José J. da Sil
va. José.Mana da Rocha, José Nerí Rodrigues, Jucéäa Fontanive Freíesle

ben, Juliano H. Krapíche. Júlio 'tecilla, Laudelíno A. Lamín, Laudelino Pe

try, Leoneza Franceschi, Leonora F. Reízer. Leopoldo Balsanellí. Leo

poldo Kríanskí. Levino Bahr, Lína Pinter, Líndacyr dos S. Ropelato,
Líndeâfo Severino, Lírio Borchardt, Lúcia Santina Gorges, Lucy M.

Caglãoní, Luis C. Valcanaia, Luis C. Winter, Manoel M· Machado,

Ma;ccelo,. Salomão, Marci Gregolewitsch, Márcia M. Bona Negri, Már
cia Rud.olf Drechsel, Maria Ariete Pínter, Maria Franceschí, Maria H.

F�. Schmitz, Maria H. Rassele, Maria Lescowicz, Marinho Stahl, Má
rio Buzzarello, Mário Zapella, Mariza P. Floriani, Marlene do Rosä
rio Méirafigo, Marlice E. Gremmer, MiracÍ! Ä,' Mielke, Nelsi T. K.'

de M'praes, Nildo Witt, Odiléia I. Tecilla, Onélia Neumann, Orestes

Feltrbn, Oscar Batschauer, Osmar Günther, Osni Muller, Osnir Schio

cffet, I' Osyaldo Lenoir, Paulo Eger, Pedro Rodrigues, Rainfrauth Erd

mar�.-tl, Rainvaldo Krause, Raul Rodrigues, Renato J. Bortolini, Rena

to /Miguel Hinterholz, Ricardo Spézia, Roberto J. Coelho, Rosangela
Cafdoso" ,R0saura M. Cozzarin, Rubens Manoel 'da Silva

Rl.ldi KoneIl, 'Salverino Schirkowski, Sebastião Redivo, Sergina P.

ReizeT, Si1ene.,.��apella, Silvino Richardt, Silvio A. Borges, Silvio Bi

sonf,. S�l,ange �;. Voltolini. Soraia. S. S. Cozzarin, Tânia R. Olinger,
TereZa G. R()�fia; Tirso G·' Stahelin, Udi Mohr, Valdemar Pellis. Val
mor A. Zimmermann, vicente Kubnik, Vigando Otto Richter, Vilmar

A .. Pi�;coli, Waldemar Rocha, Waltraud Si' Vieira.

_

Art:. 2.� ,....., Revogam-se as disposiçõ'es em contrário.

Järagú.á <:1.0 Sul; )"3'", de fevereiro de 1989.
,

IVO KONÉLL,')' ;'

, pr�felto Municipal ,.;

AN1'ENOR GALVAN
Secretário de A.dqJ.iJJi.§trªç�Q.:e· Finähças.

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

II

II

.INPßDtA.TIVO ROTAlUO

O Qlatrl-Meia�-·
CilC'D -

II·

Dê mais vida ao Rotary: Viva.o intensamente

I'

REUNIÄO INTERCLUBES
�a noite de 25 de m�io último realizou-se na
sede do GREMA. - Grêmio Recreativo Marcatto
- uma interessante reunião rotéríe, congregan-'
do ,os Rotary Clubs de Jaraguä do Sul e Co
rupa; com a presença de visitantes de outros
c�ubes rotéríos e de convidados especiais. A�'
lern dç. alto grau de companheírísmo em ambí
ente alegre e descontraído, foram' reafirma
dos propósitos de novas reuniões com o mesmo
objetivo.

. '.

TORNEIO ,REGIONAL DO GIJO '

D�. acordo com as resoluções do último Torneie

GIJ�' realizado em Joinville, em 1988, deverá
realizar-se nos días 11/12 de agosto do corren
te ano, Os jogos regionais, com sede em Ja

ragu.� do Sul, para () que os clubes integran-
tes Ja se preparam para participar daquele
bem sucedido evento.

.

R. C. CORUPÀ
O Rotary Club de Corupá deverá programar
uma reunião festiva para comemorar o pri
meiro ano do recebimento da Carta Constítu
tiva.
Outrossim, deverá colaborar com a Associa
ção _Cornerci�} e .Ind�trial de Corupá, na essí-

nala?a? .

do 92· aníversarío da fundação do

mU�llclplO, quando se apresentará para as

SOCIedades catarínense e, brasileira, a II A
mostra de Corupá, no período de 19 a 9 de
julho de 1989.
CAMPANHA DE vACINA:ÇÄO CONTRA A
pOLIOMIELITE
No mês de agosto vindouro deverá r�alizar-se
�ma .

nova campanha de vacinação contra - po
liomielite em Santa Catarina, através dos de
partamentos locais da Secretaria de Sâúde. No

c�rrente ano ela encontra éco nas preocupa
çoes do Papa João Paulo II, de erradicar .

a

terrível paralisia' íntantít no mundo, motivo
de pronunciamento por parte de D. Luciano
Mendes, Preso da CNBB, com relação ao assun
to.
A propósito convém lembrar que a manifestação
de D. Luciano Mendes vem de encontro com
um movimento em pleno andamento por par
te da FUNDAÇÄO ROTARIA, de Rotary Inter-

.
national, com o Programa Pólio Plus, de imu

nização. centra a poliomielite em países em

desenvolvimento. Além disso, o Rotary se

c?�prom�teu a assistir, COm o que for neces

san,?, projetos que visam controlar o' sarampo,
() tétano, a difteria, a coqueluche e a tuber
culose. De acordo com a Organização Mundial
de Saúde, ess�s doenças, aliadas à pólio, são a

causa da morte de cinco milhões de crianças
menores 'de cinco anos p()r ano.

.

As vacinas são adquiridas pela Fundação Rotária
e doadas aos países em desenvolvimento, en

tre eles o Brasil, por intermédio da OMS, ca

bendo a cada país e seus estados a tarefa da

ap�icação, da qual fazem part� equipes de ro
tananos no cumprimento dessa missão, confor
me expressamente se manifestou o Ministro da
Saúde do Brasil.
(Da Com'issão de Relações Públicas do D-465,
Ano 1988/89)

II

I'

I'

"

-,

Posto de Vendas MarcaHI'
Chapéus, benés, viseiras, -camisas, shorts,

bermudas e cordas.

Em frente à fábrica, - Amplo estaClonal1le�to•

I,
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Bananicultores divulgarão produto na Feira da Malha
Com o objetivo de di

vulgar a região e de
mostrar o seu potencial
como produtora de bana
nas, os agricultores fa
rão uma amostra no mês
de julho, no Agropecuá
rio, durante a realização
da 3a. . Feira da Malha.
Para discutir o assunto,
um grupo de vinte ba
nanicultores dos municí
pios de Jaraguá do Sul,
Gueramírím e" Schroeder
reuniram-se' na noite do
dia 23 de maio, em en

centro coordenado pela.

Acaresc, que vê a idéia
como uma importante
fórmula de mostrar prin
cipalmente a visitantes
de outros estados e paí
ses a nOSSa produção,
que é de excelente qua
lidade, segundo Al\ci'baF
do Pereira Germann- res

ponsável pela área de ba
nanicultura de Acaresc.

No encontro debateu
se assuntos ligados ao

evento, traçando-se as

primeiras frentes de tra
balho, com a criação de

algumas comíssões- para

Vergonhoso
l_DSlv�� - Ap'rºv:eitadores - Impatrióticos

Por 'JOSE CASTILHG PINiTO

O País enfrenta uma difícil situação só
cio-econômica, com greves e maís greves e to

das reivindicando melhorias salariais.
Os movímentos grevistas 'explodem qua

se que diariamente e partem de todas as clas

ses de menor poder aquisitivo, numa clara de

monstração de descontentamento com a situa-

çäo atual.
, •

Faz-se necessário, portanto, mais prudên-
da, negociações mais sinceras e até um certo

despreendímento partindo de todos os setores,

pois do contrário de tudo poderá termin�r numa
convulsão social gravíssima e que poderá naque
la solução que nem de longe se deseja. Aliás já
há quem afirme que parte dos movimentos gre
vistas é, de reivindicação salarial, e outro tan

to de fundo ideológico e neste último caso com

o Hm de interromper a caminhada à um regíme
de plena democracia.

.

Não obstante essa situação de gravidade,
uma certa classe de parlamentares , já antes a

quínhóada com ótimos vencimentos aproveíto»
a esteira da promulgação do novo salâno-miní
mo no valor de NCz$ 120,00, para elevar os

seus proventos em' 30% passando
.

a perceber
NCz$ 7.787,33 por mês e ainda retroativo a ja
neiro. Ora, isso é quase 65 vezes o salário-mé
nimo e até uma afronta e UI�a provocação às

demais classes trabalhadoras inclusive a dos
.

funcionários públicos municipais, estaduais, au

tarquícos, federais, enfim de um modo geral.
O Instante escolhido por esses parlamen

tares, que são os deputados federals e que legis
lando' em causa própria aumentaram tanto e de

um modo vergonhoso os seus proventos já an

tes numa escala alta, foi o maís infeliz dado a

caótica situação sócio-econômica do País, e

por isso estão merecendo a pecha de insensíveis,
aproveítadores e impatrióticos, o que não deixa

de ser uma transparente verdade.

Jaraguá do Sul, 20·05.89.

,

.

"São José" agradece a Prefeitur�

.

A Direção do Hospital e Maternidade "São

José", expressa o seu agradecimento a Prefei
tura Munícipal de Jaragué do Sul, na pessoa
do Exmo. Sr. Ivo Konell, Prefeito Municipal,
pelas .

.obras de pavimentação efetuadas no pátio
defronte o pronto Socorro.

.

A DIREÇÃO

dar agilidade à promo
ção. Ficou acertado ,pa
ra o

Idía 13 de junho u

ma nova reunião, onde
as comissões apresentarão
os primeiros resultados
e onde serão dissecadas
outras questões ligadas a

exposição.
As Prefeituras Muni

cipais da região estão a

poiando a iniciativa, por
considerarem que o seg
mento tem uma represen
tatividade muito boa no

contexto social- e econô
mico.

Técnicas deVendas
o Centro de Apoio à

Pequena e Média Empre
sa do Estado de Santa
Catarina (CEAG/SC) e a

Associação Comercial e

Industríal da' Micro e

Pequena Empresa do Va
le do Itapocu (AMEVI).
realizarão de 26 a 29 de
junho, no Salão Paroqui
al da Matriz São Sebas
tião, o curso "Técnicss
de Vendas", destinado a

vendedores 'lojistas, com

ou sem axperíêncíe na á-
,

rea. Será conduzido pelo
consultor Celso Eduardo
Flores Lino, com 12 ho

ras/aula, 'das 19h30min
às 22h30inin.

A taxa de inscrição,
por participante, é de

NCz$ 48,00. Jnformações
pelo telefone 72-1492, c/
a Srta. Leane.

Voltando ano de 1500 .ao
No mundo de hoje· é continuar citando mui

tudo muito bom, não é? tos exemplos, fora os ca

Já pensou se não exís- sos que não seriam exa
tísse a energia eletnca? tements um progresso,
Se tivéssemos que via- mas que também trazem
jar durante semanas ou conseqúêncías > desastro
até meses para chegar, sas, como o desmata
na Europa com um barco . mento descontrolado, a
a vela? Se não pudésse- caça e pesca predatória
mos ver sequer um jogo e outros.
de futebol pela televisão? Considerando o que
Ou assistir uma novela? foi dito acima, chega
OU um programa de au- mos à conclusão que o

ditório? Se não existisse homem está modlücando
telefone? Poderíamos cl- muito a natureza e pare}
tar muitas outras coisas pior. Esta;mos usando
além dessas, que nos Ia- nossa inteligência pere
riam muita falta, caso destruirmos a !lÓS mes-

não existissem. mos e tudo que de boni
to há em nossa volta ,Porém ... , todas eSsas

"modernagens" de hoje, Se o homem é mats in.

estão causando senos teligente que os animais

problemas para todos os porque não usai sua in'

seres vivos. E de quem é telígêncía para o 'bem em

a culpa? Sem dúvida sO-.
vez de usá-la para o

mos nós mesmos os cul- mal?

pados. Não somos nós, Sendo assim, achamos

os humanos, que construí- que seria bem melhor

mos "as modernas Iäbri- voltarmos ao ano de 1S0Q

cas .com grandes chami- e não pensar maís em'
, . progresso, ou então, pen-.nes que poluem (I ar e

jogam veneno nos rios sar . num progresso mais

nos causando doenças e inteligente (já que 50",

matando os peixes'? Não' mos inteligentes), para

somos nós que construí- evitar os problemas pe

mos os carros que tam- los quais estamos pas-
sando, ou uma catãstrofebém poluem e causam

tantos acidentes com ví- ,

.

maior (porque senão, os

animais vão acabar ena .

timas fatais? Não SOHlOS
mando o homem de burnós que fabricamos o ve-

nena que é lançaria nas ro) .

plantas, cujos frutos de-

pois nós mesmos come

mos? E assim. poderíamos

(Wilson Georg]

Para anunciar ou fazer
assinatura, basta ligar pa
ra o 72-0091. Estamos as

ordens-FI LATELIA

A enquete popular que telistas e Numismatas em

a Assessoría Filatélica! Jaraguã, Será em agos
ECT realiza anualmente to e teremos novida

para a escolha dos mé- des ...

lhores selos, edição Exposições
1988, apresentou o' se- A XII Exposição Fila-

. guinte resultado: em pri- télíca Luso-Brasileira

melro o bloco da "LUBRAPEX-90" poderá
BRAPEX VII (preservação ocorrer em Brasília, no

da estação ecológica Ju- próximo ano. Para 1991,

réia) e em segundo o blo- estão anunciadas a VIII
co Dia do Selo (Brasi- Exposição Filatélica Bra

lina'89); dentre os selos, sileira "BRAPEX 91". pa
;os .melhores classífica-' ra Curitiba e a 2;;t Expo
dos fotam o ANSAT 10 sição FilatélÍca Argenti
(estações terrenas de co- no-Brasileira ":ARBRAPEX
municação via satélite) e 91", para Porto Ale-
o tamanduá-bandeira, ,gre.
Lançamentos
Comunicamos aos in

teressados que todos os

selos emitidos este ano

já se encontram a ven

da em nosso Correio.
Inclusive o disputado
bloco do Aírton Sena
Preparativos
Já começaram os pre

parativos tendo 'em vista
a realização de um En
contro Estadual de Fila-

Roberto .João Eissler
. Hildegard Grubba

Faleceu no dia 23 de�
maio, aos 74 anos de
idade, a Sra. Hildegard
Geffert Grubba, deixando
enlutados' o esposo Har
ry Adalberto Grubba, fi
lho, filha, nora, genro,
quatro netos, irmãos, cu

nhados, sobrinhos e cre
mais parentes. Dona Hil

degard era filha de Hein
reh Andréas (Bertha
Mahnke) Geffert, já fale
cidos, e foi sepultada no

mausoléu da família, no

Cemitério Municipal de

Jaraguá do Sul.

Máxima filatélica
"O principiante só vê

a imagem do selo; o

adiantado é exigente, fica
seduzido pela raridade
e estado da peça; o co

merciante só vê o seu va

lor. 'E, no entanto, todos
eles têm olhos iguais."
(in Educação do perfeito
filatelista Georges
Brunel).

Vendo, .

super
. intei

ro NCz$ 7.700,00 SI/
contra oferta. Tratar
Fone 72-3705

Voyage
83'· S
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Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "CanarlDho" coloca à sua dis-
. posição es modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av, Mal. Deodoro, 98'1 _ Fone '12-1422

spézia & eia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para. construção e serviços de trator '.'

com profíssíonaís altamente especializados; .

Rua João ·JaFluário·Ayroso, 772 ...,..,... Jaragua ES�

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

II Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob nC? 0015

..,- EIIcrlt_ filem e eontAbels

bilposto . de ReDda

Regliltro de Mlcro-Empre••

Confira a eficiência de nossos serviços.
Rua Bario do Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

Ortópe·dia .e Traumatologia
..

DR. MARCOS F. SUBTIL

. Urgências :.... consultas _ ortopedia in!a�.
til e adulto. Membro títular da Soc. Brasíleí

ra. de Ortopedía e. Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

EDITAL'
-----

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial äe

Títulos da Comarca de Jaragué 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 contra:

AIR CHARMS CABELEIREIRO UNISSEX - Av.
Mal.- Deodoro, . ,141 - NESTA - MARIO SI

QUEIRA - Rua Campo Alegre, 13G - NESTA
.; MECANICA ISABEL DE LORIVA� GUMZ -'

Rua Felipe Schmídt, s/n - CORUPA - 000-
UNO DliAEGER - Rua João Januârío Ayroso,

. 35�5 - NESTA�

E como os dites devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a de:vida
intimação, faz por íntermédío do presente edl:a�,
para que os mesmos compareçam neste ,Carto�lO
na Rua Artur Müller, 78, no prazo da LeI,� a fím

de liquidar'o seu débito, ou então dar razao por
que não o faz, sob a pena �e serem os refendos

protestados na forma da LeI, etc. .

IH/Jaraguá (lo Sul, 1.9 de junho de 1989,

AUREA MULLER GRUBBA .Tabelíã e Oílcíàl .de

Protesto de Títulos-

Os JlaSSarU_Il0__aI.lJllet:.,r_ .���g;�=-t:-��:
Para -quem não

.

tiver' niaIn:. conhecimento : . hu-: reanta perdalade.
muita pressa para vol- mäno··.e procuram por Você, leitor, que apre
tar ao lar, depois da jor- um lugar nos galhos cia a vida do pardal, ob
nada de trabalho, haverá das muitas árvores, ao serve a festa de toda
de descobrir uma' ínteres- longo das. vias públicas. a tarde, a partir das
sante manifestação da E este fenômeno aconte- 17h30, quando o sol se
natureza. ce nas quatro estações põe.
Milhares de pássaros, sem do ano, mais precisa- Dê uma paradinha na vi
que se observe à primei- mente no inverno quan- da corrida do dia-a-dia e
ra vísta, cumprem

.

um do as aves procuram di- repare o quanto é gratí-
ritual diário de" como se ma mais ameno para ficante a movimentação
acomodar entre seus se- suportar os rigores do da passarada irrequieta
melhantes para passar a frio que já se faz sentir. em busca da morada co
noite. .

.

Deve ser o caso das an- letiva para passar a noí
Apesar do barulho. in'l dorinhas que emigram te.
Iernal, provocado por'veí- dos Estados; Unidos � E observe como Os pás
culos que Se engarrafam passem Q inverno numa 'saros se acomodam em

nas principais ruas da das cidades de São Paulo cada Um dos galhos, de
cidade, ao mesmo tempo 'é, depois voltam à sua modo ordenado, conver-

que os pedestres cami - origem. sando à sua maneira.
nham rapidamente para Aliás, em Lages, ídêntí- E como. conversam' chil
alcançar alguma loja co ritual acontece todos reantemente. É uma li-
ainda aberta ou deman- 0S anos, causando um ba-' ção' de vída! <\. .'. - .. -

.

dam às suas resídêncías, rulho que chega a per-
Os passarinhos lião to- turbar a paz daquela Fritz' von Jaraguâ

loforme Paroquial
Paróquia São Sebastião

NOSSA M.ENSAGEM:
"Uma fé sem preconcei
tos". Nossa comunidade
se reúne mais uma vez

para celebrar a Ceia de
Jesus. Precísamoe ali
mentar nossa fé acolhen
do a palavra de Deus e

participando do Corpo e

do Sangue de Cristo, pa
ra podermos lutar pela
causa da jústiça,' do a

mor e da paz. Jesus vem

.até nós para curar nos

sa sociedade que está
muito doente. É preciso
crescer na fé para aco

lhê-lo com amor e fazer
nascer uma vida nova

em nossa cidade. HO
RÁRIOS DE MISSAS: Sá
bado, 14h, missa das cri

anças na Matriz e às 17h,
Crisma; 18h - N. Sra.
do Carsvãggío, 19h na

Matriz e São Judas Ta
deu (Crisma]: 19h30
N. Sra. Aparecida. Do

mingo às 7, 9 e 19h na

Matriz; 8h em S. Judas .

Tadeu, São Luiz (Crisma),
SS. Trindade e N: Sra.
do Rosário; 9h30 - San
to Estevão eS. Cristo
vão; lOh - São Francis
co e à,s 16h - Rio da
Luz.

Estado de Santa Càtarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N.'" :1.281/89
. Reajusta Vencimentos do Funciona'
Iísmo Público Municipal ativo e ina
tivo, e servidores Municipais regidos
pela CLT.

.

.

.. O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, no uso de suas atribuições, .

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

Art. l-? - Fica concedido um reajuste,.

que terá efeito retroativo a partir de 01 de
abril de 1989, na ordem de 10% (dez por cen

to) sobre os vencimentos em vígor no mês
de março de 1989, aos funcionários, Públicos
Mumcípaís ativos e inativos, .e aos Servidores
Municipais regidos' pela CLT.

Art. 25' - As despesas s decorrentes da
presente Lei, correr:ão por conta de recursos

próprios do Orçamento vigente.
Art. 'J.\> - Esta Lei entrará em vigor, com

efeito retroativo, no dia 01 de abril de 1989,

revogadas' as disposições em contrário.
Jaraguá do Sul, 22 de maio de 1989.

IVO J<ONELL
Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN
Secretário de Administração e Finanças

I,

Tubos Santa He]ena Ltda.

Tubos de PCV [eletrodutos], Tubos de Concreto.
Tubos de Polietileno (mangueira preta).

Päbrícae Rua Joinville, 1016 _ Fone 72·1101
Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99

, F(\'qe '12·0066 _ Jaragué do Sul _ SC

'.

&nfecções Sueli Lida

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, L085 e' ne

Rua Reínoldo Rau, 530 - Jaraguá do Sul SC

ARTIGOS FABRICAÇÃODE PROPRIA,

A PREÇOS Dr CUSTO. '

c -----------__------�--------�----------..
�
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Cobras' & 'Lag'arlos
Diz-se à boca pequena que há uma

chiadeira geral no meio empresanal
centra a localização da nova Rodo
víäna. Motivos: Receio dos morado
re� da região (não apenas dos que
moram na rua onde ficará o prédio)
de uma pá de pessoas indesejáveis
que vão se demorar por ali, pondo
em risco a segurança das residências
e a própria integridade física, da po
pulação; problemas que surgirão com

a chegada e �aída dos ônibus, bem,
como, de táxis e carros particulares.
'O problema não deve, na verdade,
ser resolvido de atogadilho , O local
escolhído já, é,' praticamente, centro
da cidade. Mas daqui há cinco anos

certamente o será, e então mostrar
se-á inconveníente e à comunidade
terá de partir pl nova Rodoviária. 0-

ra. porque não Iocelizé-Ia for,a do

centro - mas íora. mesmo. Só por

que o terreno antes escolhido custa

ria alguns milhares de cruzados a

mais? .

�x-x-x-x-x-x-x-x
Ao contrário do .que dizem os telex

recebidos pelo CDL e ACIJS, o ter

minal a ser instalado no Escritório da

Junta Comercial (que funciona no

prédio da ACUS). é apenas uma ou

tra etapa _ do projeto de íníormatiza

ção dos serviços da JUCESC, elabora

do e iniciado durante a g€'$itão 'do

Sr. Francisco Kaesemodel, na presi
dência daquele órgão. Também não

é verdade que o terminal· de JS se��
o primeiro no estado, porquanto Ja
funciona há algum tempo o de Ita

[aí. estando prevista a instalação de

terminais em Joínvílle, Blumeneu.

Chapecó, Criciúma, além do de Jara

guá do Sul e outras cidades. O telex

é apenas a repetição da velha fór

mula usada pelos políticos: em ano

eleitoral tudo serve para arrecadar

votos, para sí ou para o partido.
x-x�x-x-x�x-x-x-x

Cumprimentos à ARTAMA pela obje
tividade dos rodapés inseridos nos

jornais locais, semanalmente, em de

fesa de Interesses comunitários, espe
cialmente a preservação, do Meio Am

biente. "C�CHOEIRAS e CASCA

TAS estão morrendo", é notícia que

a, par de tristeza cansa apreensão e

revolta. E quando o COMDEMA se

reúne para acertar medidas maís 'e

nérgicas para reprimi,r os crimes eco

lógicos, é hora de lançar um ape:o
à comunidade toda. Não basta a açao
do COMDEMA. É índíspensävel que

[ a comunidade, através de suas maís

(Ferdinande Plske),
lídimas lideranças some esforços. É
preciso falar duro com OS que des
respeitam a leí e em muitos casos

o simples bom senso. É preciso dia

logar com essa gente para conscíen
tlzé-la de que acima do ínteresss pe
cumíärío deles - exploração da ma

deíra e do barro - está o superior
interesse de todas as demais pessoas
que aqui residem e trabalham. É pre
ciso, - afinal, se for necessário dar os

,

nomes aos boís .,- dos recalcitrantes
- pela imprensa expondo-os à exe

cração pública. Tou mentindo, Ter
ta? ..

:lC-X-X-X-x-x-x-x-x

A onda do momento é "collorír".
O simpático jovem 'das Alagoas em

polga multidões em todo o Brasil,
com a disparada à frente dos demais

presidenciáveis. No entanto, nem tan
to ao mar, nem tanto à terra, O

homem governou um Estado peque
no e há quem pergunte se governan
do o Brasil terá o mesmo desempenho.
Até já começou com a demagogia:
"Vou acabar com o Serviço Nacio

nal de Informações". Val nada. Quan
do muito vai mudar o nome do

õrgão, como tantos outros nomes já
foram mudados. Aqui mesmo em SC

se pode citar inúmeros exemplos: tí

nhamos a Citur no governo Amím
Pedro Ivo mudou a nomenclatura pa
ra Santur. No maís- ficou, a mesma

finalidade: Então prá que mudar de

sígnaçõest Nenhum País pode sobre
viver sem um órgão de Informações
Nacional. O Collor vai demitir os cem

mil funcionários ociosos na Repúbli-
.

ca? Vai nada. A começar do fato

de que ele precisaria do Congresso,
q/ até o final do primeiro ano de man

dato do futuro presidente será esse
,

mesmo (ineficiente e' oportunista) que
aí está, ou nenhuma leí proposta pas
sará pelos Pais da pátria. Ele não

nomeará os cupinchas dele para
cargos altamente remunerados? A

lista das dúvidas, entre o discurso e

a realidade é grànde e pela experi
ência acumulada através destes lon

gos anos. sabe-se desde já o q,ue
vai, acontecer, seja quem for eleito
Presidente desta República. Porque
nas eleições do próximo ano, vai

é prevalecer mais 'uma vez a "Lei

Pelé": os brasileiros, não sabem votar.

Permita Deus que nosso raciocínio

esteja totalmente errado. Que. até

aqui Collor seja o melhor, não pa
decem dúvidas. mas! ...

Durante o curso, de
acordo com o 1.9 Tenen
te e Comandante do
1.9 Pelotão da 3a. Com

panhia de Polícia Mili
tar, Rogério Luiz Kum
lehn, Os alunos terão di
reito a todas as vanta
gens inerentes aos poli
ciais militares, como far
damento, alimentação, a

lojamento e assistência
médico-hospitalar e o

dontológica extensiva aos

,familiares e ii remunera

ção.

'Encontram-se abertas
as inscrições para o con

curso seletivo ao Curso

de Formação de Soldados
pM Combatentes para
Jaraguä do Sul e região.
Os ínteressados deverão
procurar o 1.9 Pelotão da

Polícia Militar, próximo
da Weg I, ou o 8.9 Ba

talhão da Polícia Mili
tar' . em Joínvílle, no ho

rário de expedíente. rnu-

nidos de documentação
pessoal.

Os requisitos básicos
sã,o: ser brasileiro, reser

vista de la., 2a. ou 3a.

.cetegorle, isento de in
corporação ou dispensado
do serviço militar, 1.9

grau completo, ter no mí
nimo 18 e' no máximo 26
anos até a data de inclu
são e ter no mínimo 1,65
m de altura.

Acate discute
.

o enSinfr�-slfperiôr,"�

, ,

Funilaria Jaraguá Ltda:

Calhas e Aquecedor Solar'

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448'

A ACAf'E +-. Associa
ção Catarínense das Fun
dações Educacionais, mar

cando o seu décímo-quín
to aniversário, realizou
nos días 25 e 26 de maio,
na Capital, o 4.9 Semi
nário Catarinense de En"
sino Superior. Entre as

finalidades do Serninäno,
a promoção de uma ampla
reflexão e debates do en

sino superíor, traçando
rumos que levam o ensi
no de terceiro grau ii

desenvolver seus obje
tivos quantítatívo e qua
litativo; oportunízar I)

debate sobre o papel das
instituições de ensino SU-'

perior face a nova con

figuração do sistema edu-

cacíonal e söcío-econê-'
mico do E(S:ta:do' e. aírida,
proporcíonàr' i a díscussão'
sobre cursos -lafb�sensli
quanto 'à real contribuí
cão parà a melhoria qua-'
litativa do ensino e ri�;
formação de massa críti
ca ao sistema. ..

,.,

-Da FERJ,' ,dE!' :Jaragúá
do SUl. participaram' as

professoras Carla Schff�t
ner e Iris Barg Piazetä'"
junto com o Padre 'Ele�
mar Scheid, fundador" 'e

primeiro diretor dá' Fun
dação, qus recebeu' ho
menagem na .noite do día
25, no Hotel Baía' Noite'
como um dos iniciadores
da ACAFE. ,� ..

Relojoaria AVENIDA

Marechal

As mais finas sugestões para presentes]
jóias, rélôgíos, violões; troféus,

medalhas e artigos de prataria estão na

REWJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

Comércio de veículos usados
Peças para veículos

Compramos automóveis acidentados

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

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

Chaveira São Pedro
CHAVES EM DOIS MINUTOS

Abertura de portas, cofres e au

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

Atendimento a domícílío, à qualquer hora.
]'dal. Deodoro 325 (Fone 72-2467) e na José
Ernmendoerfer 862.

' �

·L1VROS • REVISTAS. NOTAS FISCAIS.
• TRABALHOS ,ESCOLARES.
CARDÄPIOS. E OUTROS

ferro Velho

PM ,inscreve a curso de soldados

RUA SÃO PAULO, 114 (Pr6x. a antiga Cyrus)
JARAGlJÁ DO SUL - SC

ENCADERNADORA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



9'4RA.GUA. DO sut, 03 A 09 DE JUNHO· DE 1989.

4!itor�� telefonam e ncs

�obra.m as reclamações
que não estão sendo
atendídas:
.1 - A LIMpElZA DA
CIDADE. Não é que o

gari ou o varredor encar-

regado da limpeza da
cidade não cumpra a

sua missão. Ele até que
'Varre díreítínho ,e

� ,faz
os . montinhos que depois
se desmancham, porque
não é recolhidos e vol
�a a fazer a mesma ta

reta pela . segunda vez

Para esconder, na repe
tição, até joga nos ter
renos baldios ou onde
encontra um lugar. por
ele considerado menos

nobre. Quer nos pare
cer que a questão está
em instruir adequada
mente o varredor, ele
que é pessoa simples
não acostumada com as

exigências dos que mo

ram na cidade. NUNCA
a cidade esteve tão su

ja como agora. E os tu

ristas já mencionam esse

desleixo da admínistra
cão com relação ao

aspecto de povo· ordeiro
que os forasteiros gosta
riam de encontrar aqui.
Para encontrar uma ci

dade suja, dísse-nos
outro dia um visitante,
ele não precisa sair de
SUa cidade. O prefeito
não pode ver essas
coisas que pertencem aos

escalões inferiores. Quem
sabe uma nsca1ização
até que fizesse bem. Co
mo exemplo alguém nos te-

.

-Iefonou, indicando o local
e aqui damos o endere

ço para a constatação:
na esquina das ruas

6 e 187, aí psrtínho do
Bar do Capííé, no ou

tro lado, de há muitos
días tem restos de sa

CDS de lixo e restos
.

de
varreduras não recolhi
das, de um lado e res

tos de construções,
no outro. É só ir lá e ver!
2 - A SEGURANÇA DOS
PASSEIOS. Atravessar
ruma rua não é maís um

€XerCIClO de coragem-
, A admínístracão tem .

o setor que cuida dos
detalhes, com algum a

. traso. é verdade, mas

procura acertar naquilo
que está a exígír uma

_
C·O R R E 1.0 .

D O P O V O
,. PAGINA . lO

tudo está- correndo . a

.

contento e liue seus au

xiliares jamais haveri
am de prevaricar nas
suas funções � deveres.
Diante de tão perturba
dora desíncumbência

. encaminham para esta
folha a mensagem, co

mo porta: voz dos anseí
os populares contrafei
tos, que ora' acaba de
consumar-se.
E a cidade agradece,
respeitosamente! .

o gue prelcupa a Cidade?
correção. O q/ se aplaude
e nem precisava esse estí
mulo, uma vez ql estão aí
pra essas coisas. E quem
não precisa de vias públi
cas pl circular pela cida
de? Não SÓ de vias pl veí
culos vive o [araguaense.
Mais ql os veículos, os pe
destres, tadinhos!'
Amigos do prefeito e de
secretários, seus auxi-
liares, contam-se em

grànde número, não só
o zé povinho, mas advo
gados, engenheiros, mé
dicos e outros liberais,
assim como jovens em-

. presários que não PO:-
dem dispor do dia pa
ra se manter lépido e

bem-disposto
.'

da vida
sedentária que levam,
presos em cadeiras. C'H

porque ainda precisam
ajudar a esposa pare
levar e buscar as crian-

ças da escola, apenas
nas horas noturnas

conseguem algum tem"

po para caminhadas, da

quelas aconselhadas pa
ra evitar o stres, OU al

gum infarto, limpando a

fertugem9 das juntas

que começam a emperrar.
Como a ciclovia está
mal iluminada e ela se

destina a quem de di
reito, o jeito é usar o

direito. do cidadão de
andar, caminhai ou cor

rer pelas calçadas, os

. bendítog passeios que
nem sempre estão em

condições de acolher
pés e pernas para um

exercício físico. B as

topadas, por defeitos ou

OS desníveis inesperados,
com freqüência necessi
tam retornar maís cedo

para remendar o dedão
que se foi pra cucuia,
pelo imprevisto bura-
co não esperado, que
podia até ser pior. A-
cham eles que, pagan
do impostos e estando
a admínístração aí para
ver essas coisas, muito
se ajudaria se o setor

encarregado começasse a

intimar os lindeiros pro
prietários a reparar os

passeios, ou então, não
sendo o caso da falta
de quem limita- a sua

propriedade com o

pesseío seja a muni-

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

V A R I G
Rua CeI. Procópio Gomes 290· Fone 72 • 0091

Jaraguá do Sul - SC

íllTERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis LIda.

R. Jaão P1ccoli, 10'4 - fone 72-2111. - Jaraguá do Sul
.. CRECI 643·J.

IMÚVEIS A VENDA
1 casa em alvenaria, 140 m2, próxima a Etsul.
1 casa em alvenaria, 160 ro2, rua Equador.
1 casa em alvenaria, 350 m2, rua Eusébio

Depouy.
1 casa em alvenaria, 112 m2, terreno 450 m2,
após Portal.

1 casa em alvenaria, 270 m2, terreno 583 m2,
r. Júlio Pedri.

f'

cípaltdade encarregada
dos consertos necessários.

Tais amigos. 40 prefei
to e dos secretários
sentem-se vexados em

reiterar semelhantes pe
.quenas queixas, pois,
poderiam ser mal inter
pretadas essas ousadias
ao ouvido' do prefeito,
que tem certeza de que

Chalé
IMOBWAlUAE
REPRFSJ;NTAÇOES I.TDA.

.

Rua Reínoldo Rau 61 - Fones 72-1390 e 72-1500
VENDE: Casa mista rua Frederico Barg 156, px,
Marisol 1. Casa de madeira px. Malwee. Meia-á.
gua rua João J. Ayroso 1.763-f1Jlldös. Casa
mista rua Paraíba 36, Vila Lenzí.Casa em alvena-.
ria ma Arduino Pradi (px. Cer. Urbano) e ou

tra, financiada BNH (px. Posto Marcolla). Gal-
.

pão índustrtal cl 2.100m2, terreno 7.500m2, px.
Mareolle. Fábrica Artefatos Cimento com todo
maquinário,

.

só NCz$ 8.500,00. Imóvel central
na Mal. Floriano Peixoto 28, c] 830,90m2. Em
Guaramirlm terrenos resídencíes rua Henrique
Pereira e rua dos Atiradores. Terrenos comer.
ciais na BR-Z80, divisa .Iguâ/Gmírrm, com 2.100-
m2 e na entrada pl Schroedsr c] 9.300m2. _ Ter
reno Industrtal, BR-280, cl 45.000m2, Rio Branco
Gmírím. Terreno com mato no Rib. Molha/Rib.
Gustavo cl 969.480m2. Temos telefone residen-
cial para venda.

'

Verifique, em nosso escritório, outras
ótimas oportunidades.

Imobiliária Enoetec·.�
ENGETEC

\.)

CRECI-934-J - FONE ,7�-0373
R. Exp. Antonio C. Ferreira, ntl 66

VENDE
Casa de praias em Itajuba, alvenaria, 2 pisos,
220 mZ. Apartamentos: Cond. Athenas (em cons

trução) na Mal. Deodoro e no EdiL Miner, 3.
quartos, frente para Mal. Deodoro. Casas: em

alvenaria, 146m2, na Vila Nova, na VUa Lenzi
e na rua Piçarras. Terreno na r. Bernardo Dorn
busch -com 1.360 m2. Área de 3.470m2, rua

Joinville, ca�a de 160m2, em alvenaria, ótima
para comércio. Casa em alvenaria cl 311m2, ter
reno 1.000m2, no Jguá Esquerdo. Aceita-se imó
veis, carros e caminhões no negócio. Terreno

na Epitácio Pessoa c/ 3.060m2 e de 700m2 de
fronte MÓveis Pradi. SUtQ em Nereu Ramos.
Temos imóveis para vender/permutar em S·

Paulo, Curitiba, Blnmenau, São Bento e Itªju
ba.
ALUGA: Salas comerciais na José Emmendoer
fer esquina c/ Venâncio Silva Porto e troca-se

telefone de Joinville por um de Guaramírim.

Só RO seu distribuidor FORD, você tem a orientação adequada para a
-

compra do seu FORO. Fora defe,,�o Fisco é ',seu.
Ng seu D�tribuidor Ford você é recebido por gente formada na Ford. São vendedores com respostas
seguras

�y;crsenliriüaifdäde.uso d�ij ;'li'WIi-E"i;GGIII'1
lara:guá do Sul/SC - Av. Mal. Deodoro, n.? 158 - Fones: 72-1777, 72-1995 e 72�2614
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ag.o,ra. em Jaraguá d9 Sul
'

a

mnxo

Móvei's 'e Decorações Lida.
na rua João ,Prccoli 57, ao lado da Farmácia
Catarínense,

:
",' Fique com a melhor: na qualidade, no preço

, � - ,e e nà garantia. Valorize ainda mais a sua resl- ,

dência,.,'
,

VENHA NOS - CONHECER.

Quem .Iê jorlJ,al sabe maís . . .

Quem lê o "Correio do Povo" sabe muito maís

,José· Alberto ' Ba'rbosa
DEFESAS ClVEIS E CRIMINAI�

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua Jo'ão Marcatto n.<? '13 - 2.9 andar

sala 204 - telefone: 72-1869
,

Jeraguá do Sul - SC

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

'i,
,.[.

LANÇAMENTOS DA SEMANA

ALAMO·i3 DIAS pl A GLÓRIA (werstern]
AVENTURAS NO PARAtSO (comédia)
COMANDO DE RESGATE, (guerra)

, SPLASCH-UMA SEREIA EM ... (comédia)
ATIRANDO PARA MATAR (aventura)
O HOMEM INDESTRUTtVEL (aventura)
20.000 LÉGUAS SUBMARINAS (aventura)
O ANIVERSARIO DE MICKEI (desenho)
EXCALIBUR (aventura)
PERVERSA PAIXÃO (policial),
REBELlÇÄO EM MILAGRO (drama)
CROCODnO DUNDEE II (aventura)
HOTEL DOS PRAZERES (comédia)

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

Cum.primenlos· pielos
Décio da Silva Dir.
Pres, Executivo da WEG
-. Nesta: "Cumprimen
tamos o ilustre diretor
do jornal semanário
"CORREIO DO POVO",
pelo decurso do 709, a

níversárío de fundação
do prestigioso órgão de
imprensa, sentinela a

vançada na defesa das
aspirações da comuntde..de
jaraguaense. O Corre-
,io do Povo destaca-se
entre os meios de ' co

municação, pela sua li
nha coerente e imparcial.
Afinal são setenta anos de
atividades jornalísticas,
um marco significativo
da imprensa catarinen-
se que orgulha nossa

cidade. Fazemos votos
de permanente êxito
na gloriosa' trajetória,
continuada dedicação em

favor de nossa coletíví-
dade. extensivos aos

demals membros da
equipe".
Rotary Club de Floria"
nópolis - "Passagem se

tenta anos prestando ser

viços povo catarinense,
n:osso votos de ! felicida- ,

des, extensivos direção
e funcíonãríos".
Victor Zimmermann.
Preso Assoe, Com. e Ind.
de Piçarras: "A Asso
ciação Comercial e In
dustríal de Piçarras, jlJ
bílosamente vem para
benízar ao maís antigo
órgão de imprensa do
Estado de Santa Catarina,
peíos seus 70 anos de

fundação, e augurando
que novas décadas sejam
acrescidas no trabalho
de bem informar a co

'ffiünidáde :-CÖfu Um' jor-
-nalísmo sério, "I:l'9-rique·
cendo nossa cultura. Pa
rabéns ao "CORRé10
DO POVO", parabéns à
sua diretoria pelo bri
lhante trabalho na 'dire
ção deste semanário do
qual como Cafarinense
nos orgulhamos. Aceitem,
pois, de nossa parte. os

mais sinceros votos, de
feliz e profícia gestão".
Kleber Leite - Acade-

70 anos
reio do Povo". semanano, divulgando
Arnoldo Alexandre .cultura e a boa informa-
Curítíba-Pk. "Heroismo cão, com os votos de
e felicidade é atingir se- muito, desenvolvimento
tenta 'anos de sadio no futurou.
jornalismo. Parabéns. Sucursal Cetarínense' dà
Abraçamos todos da LEGIÄO DA BOA VON·
valorosa equípe- Sauda- TADE ...... "Prezado Ami
ções". go Eugênio Victor
Rotary Club de São Ben- Schmöckel - Salve 10;05
to do Sul: Parabéns - Esta data é tão impor
pelos 70 anos de circu- tante quanto você. Feliz;
lação do mais antigo Aniversáriol

'

JUIZO DE DIREITO'DA 2� VARA DA COMAR ..

·

CA DE JARAGUA 00 SUL

EDITAL DE ClTAÇAO
O DOUTOR IRlNE'U BIANCHI, JUIZ DE DIREI
TO DA 2<.t VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ
DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA
FORMA DA LEI ETC... -, , "

FAZ SABER a todos quantos o presente ,e-
dital de citação, com o prazo de vinte dias, ,

virem ou dele conhecimento tiverem e ínteres
sar possa, que por parte de EGON HOFFMANN
e EIFRlEDA BAADE HOFFMANN, brasileiros,
casados, aposentados e do lar, residente e domi
ciliados à R. Joínville, 2.913, nesta cidade, por sua
procuradora Ora. Maria da G. M. de Assis, foi
requerida a ação de USUCAPIÃO' N<? 3.248,' pa
ra aquisição do seguinte ímövel: UMA Área de
tetra corri :3.889,60 ms2., com as seguintes con

frontações: em terras de Norberto Ernesto e

de Emílio Baade em 70,40 ms., e com a mesma

metragem em terras' de Werner R. Voigt, con

frontando-se ainda com 55,00 ms.. em terras de
Werner R. Voigt e com 55,50 ms.. em terras de
Ruth Hoffmann. Max Koehler e Marcos Drews,
DESPACHO DE FLS; 26 VERSO: R. hoje: NOVA
DADA para a audiência de Justificação prévia:
10.08..89, às 14 horas. Renovem as intimações
e citações. JSu!., 05·05.89. Ass. Irineu Bianchi -

Juiz de Direito. E, para que chegue ao ,Gonheci
mente de todos os ínteressados ausentes, incer-

I tos e. desconhecidos, foi expedido q presente edi- I
tal, que será publicado na forma da Iéí (€

!

afixado
no átrio do Forum, correndo o prazo de quinze
(15) dias, para contestarem, querendo, à con

tar da sentença que justificar a posse. sob pena
'

de serem tidos como verdadeiros. os fatos a1ega
dos pelos requerentes. Dado e passado nesta
cidade de Jaraguä do, Sul, aos 05.05.89. Eu,
(Amadeus Mahfud], Escrivão Judicial, o subscre- ,

j. •

OPPU'S Videomania sem Pirataria.

.s

mia Itaocarense de Letras
Itaocara-Rl: "Cum-

primentamos :prezado a

migo sententenârio Cor-

vi.
IRINEU BIANCHI '

Juiz de Direito
,,-----------���----,

Dr. Luiz Fernando Gonçalves
Especialista pela'A. M. B.

GINECOLOGIA - OBSTETRICilA
ginecologia endócrina e In1f,ertÜldade

Atende Unímed

Av. Getúlio Vargas, 49: Sala 105 ,� Fone 72-.37'6;)"
.

Jaraguáßit,�pl - ·sc
, di,"••.

Clínica velerlflliria
SCHWElTZER

Dr. WALDEMAR SCHWElTZER
Clínica de pequenos e graudes animais, círúrgías, vacinações

" "raio x, internamentos, boutíque-
Rua Joínvtlle, nC} 1.178 (em frente ao Supermercado Bre1thaupt)

.

'Pone 72:::3,268 - J.araguá do Sul - Santa 'Catarina

J

i"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'" '" '" V�gem & Turismo: roteiros incrlvéis pa-
ra você escolher

O que você prefere: passear pelas cidades' his:'
tóricas de Minas.Gerais ou estar em Paris para
as comemorações do Bicentenário da Revolução
Francesa? Seja qual for sua escolha, não deixe
de aproveitar as dicas e roteiros das cidades
históricas mineiras e de Paris, que estão no

Viagem & Turismo da revista Quatro Rodas des
te mês. Você vai descobrir também ,como "esti
car" seus dólares nas próximas viagens, como

conseguir vistos e vacinas sem dificuldades e

muito maís. Quatro Rodas traz ainda, de pre
sente para você, um mapa rodoviário da Euro

pa com três roteiros fascinantes, partindo de Pa
ris. A venda na GRAFIPEL.,

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

.Ouestêes de terras � acidentes de trânsito •

Inveniários . cobranças e advocacia em geral.
.Rua Reinaldo Rau, 86 � sala 4 - Fone 72-2711.

�I -------- -- �

Walter Luiz Ribeirl

Ilexandre Dellagiustina Barbosa
ADVOGADOS

Rua João Marcatto n«? 13, 29 andar - sala 206,
Fone 72-2875 - Edifício Domingos Chiodini -

Jaraguá da Sui _ SC. "

SÁ,VIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

. MURILLO BARRETO DE ÀZEVEOO
-

ADVOGADOS
,

- .....1. Clv.U - Criminal - Comercial
- Trabalhista - Esportivo -

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

,: CORREIO DO POVO PÁGINA: 12

Coluna
'Evangélica

FESTA DO CENTRÓ:
o lucro líquido da festa
realizada días 20 e 21 de
maio, foi da ordem de'
NCz$ 38.984,00. Deste
montante, 60% foi re-

passado pará o Hospital
8 Maternidade Jaraguä,
para as despesas de am

pliação do nosocômío e

40% foi consignado às
Paróquias que compõem
a Comunidade Evangéli
ca Luterana de Jaraguá
do Sul. A comissão or

ganizadora agradece a

todos quantos colabora
ram para o tamanho su

cesso da Festa. CULTOS:
Neste sábado às 19h no

Rio Molha e às: 20h na

Comunidade de João
Pessoa. No domingo 'às
8h na Ilha da Figueira.
em Nereu Ramos e Esco
la Alberto Bauer e, às
9h30 no Centro, Ribeirão
Grande do Norte e Três
Rios do Norte. CHUR
RASCADA EM SANTA
LUZIA: A Comunidade
de Santa Luzia conviida
para o churrasco que fa
rá no sábado, día 10 de

junho, a. nartir das 16 ho
ras. LEMA DA SEMA·
NA: Cristo diz: "Vinde
a mim todos que estais
cansados e sobrecarrega
dos, 'e eu vos aliviarei".
Mateus 11,28.

"0 Limite, da Trai-

ção", policial com ação
e aventura que estará em

cartaz no Cíne Jaragué,
de sábado à quinta-feira,
às �20 horas. Censura 14

anos.

,« Deulsche Ecke »

LEITWORT: "WiR SCHREIBEN EIN :WENIG IN
DEUJ1SCH, DAMIT DIE ERERBTE MUTTER SPRACHE
NICHT IN VERGESSENHEIT GERAET!"

.

Díe Redaktion

Diá'loga'-S
I' PRECISO DE ESPAÇO

"Eis que estou à porta e bato, se alguém
'

ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em,
sua casa e cearei com ele e ele comigo" (Apoc-
3:20).

'

, Permite que teu coração seja como uma
cnança nos braços de SUa mãe. Confia em Mim.
Anseio derramar sobre tí as minhas insondáveis
bênçãos. Peço-te somente que Me dês um lu
gar. Preciso de espaço dentro de tí . Um lugar

.

tranquilo, separado d�agitaçãO e tumulto. Olha
para dentro de ti! Estás tão cheio de tantas ou
tras coisas qus não tens lugar para, sequer
guardar algumas de minhas promessas. Sei que
precisas de Mim. Quando jogares fora tudo'
que ocupa Meu lugar em tua alma, sentirás os
benefícios do mE;!U amor, fidelidade e poder.
Não fiques ansioso. Ansiedade não resolve
problemas, nem dá paz ao coração. Deixa co

migo os temores que te afligem. Recorda as

palavras que Eu disse a respeito dos lírios do
càmpo , Percebeste como crescem despreocu
padamente? Tenho colocado meu braço ao re

dor de tí , Tenho tentado fazer com gue te a

proximes' de Minha Santa Presença mas, tens
ínterpretado esta Minha atitude como intro
missão, porém... isto faço porque te amo. Bem

sabes que quando alguém ama-, . deseja ficar

perto da pessoa amada. Vem, volta-te para
Mim. Dentro de ti há um vazio que SÓ Eu, o

Senhor, posso preencher.
(Paulo SolancaJ

IGREJA BATISTA
Rua Emilio Stein, 12.0 - Telefone 72-1925

Cultos: Dom. 09 e 19:30h
Encontro Jovem: Sáb, 19:30h

··VENHA SERVIR E CULWAR CONOSCO"

ALS DER "CORREIO DO POVO" 60 JAHREWURDE!
Anlässlich des 60tE;!n., Lebensjahr der Zeitung "Cor
reio da Povo" sandte der Praesídenr des ClUbe 29
de Junho, aus Petrópolis, felgende Verse, entnom
men aus dem Buche "Porträt einer Zeitung die tä
glich Jünger wird - Rhein-Zeitung":
"Zeitungen ... I Sie sind weiss wie die Unschuld,!
Schwarz wie die SündeI und Plüchtig wie eine Schä
fershunde -- --I aber sie sind Pünktlich wie ein neuer

Geliebter/ und beständig wie eine tugendsame Ehe
frau -- -I Zeitungen sind weíblích.z Vielleicht haben
sie deshalb immer etwas zu sagen ...

"
'

Heute, zum 70 ten. Gründungsjahr, ist leider Gustav
E· ,Bauer schon gestorben.

Novo telefone:

FURGOES CARGA SECA, ISOTBRMICOS, FRIGORlPfCOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EG'OS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Fone 72-1071
--...-

72-3154

E••III.,ElrEICltlI
Jaraguá 40 Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



':�� <,pa,a a,s- 1Il1., para eterDlzar seu amor
"com"a'- "f ;, '

, , ,

,:���;�fEãn.znaster
. '>;

: :".: "f'.''',�''C ,r', f'

��Ól8.$�::�mi�jóias e relógios com o céuinl1ó da
'

"
', .. JoL AN Z NAS T E R

;,Màrethäl!;Dé�oro, 391" Fone ,72-1267, emJai'ag.uá

; \' ,�:�':':�i;:jedras
. �\,�, .r:<l ��:.:iJ.0� �-;"�.:

.

'. .

.::S ,,�r',IDÍlAS PUA. PISO, PISCINA
., -- '3;, :;oEõitfNESTIM;ENTO ,EM GERAL
,.I>;:q:�J' ;:-.{I::•.�)-t·'�.,'S.··�··,- ,

.

','
- ,-, .

"

.:Ai. pi�qres pedras, naturaiS para sua' casa.
.

;,�" �', ��i(lra8 p/pl$os, piscinas, paredes e

,�::.�: ,;_l<J .. " , ,1J, );e,\réStimento em geral..• _,_ .:.... .�� .:':J<:1,.".:-.' .. _ 7' ,'._
.. .,

Rua:::,'otlöktár�Doerffel, 1.951 _ TreYQ,BR-101
"t;I;:"\·'l"'one 22-8956 -_ Joinville.

Trevo·

.- ,:� ,- 'I.:" .. � l"l-" r

HONDA

l
t:

r;
r;
',i
t

�

�: ,

J,

cbNCEsJI0NARIA MONDA DA REGIÃO. CO

.ClO DE MOTOS, ASSISTENCIA TÉCNICA
:; E BOUTIQUE HONDA-WAY.
"

� -!

tÉNTRE NESTA H o NP A DA MENEGOTI1
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.

:'Rua Adélia Fischer, 239' (Rodovia BR-280)
IJ ,

SC11 Fone 72-2999
_ Jaragua do Sul - .

"

CORREIO DO, 'POVO
� ;
i, Fundação>- 10 de Maio de 1919

': CGC 84.436.591/0001-34
r ·"'·Di1'etor: Eugênio Victor Schmöckel '

Jorh�"i Prof. ORT·SC n.9' 729 e ..Dir ,: Empresa
Jornalística n'.9 20. Membro Efetivo do Inst.

� Hist6J;iéo::�,',Gêogrftfico de SC:"R:ediHor:" Flávio

Jcjéi'���.go; � DRT/SC n;9 214. Repórter:
Y+oDne':"A�' S�' Gonçalves DRT/SC n.1l 219.

Redação" AdJIlinistração e Publicidade: Rua
Cei',. Procópio.' Gomes de Oliveira '11.9, 290
�ixa P�ta-l J9 .- Te�efone,,< (0473) 720091 -

�o"��(l. ,- J��aguá do Sul Santa Catarina.
Impresso nas oficinas da Organização. <::óntábl�

;",:uA Comercial'.' S/C Ltda.
"

Ntúniero ,', : 'favulsü NCz$ 0,40
Número atrasado .'. . . .. NCz$ .0.50

A:sslnatura seme�tral (local) NCz$ 8,00
Assinatura anual (local) ;.. NCz$ '1'3,00
Assinatura anual outras cidades ... NCz$ 16,OQ
Representantes credenciados: �rf\v,ê" 'VeíC, Co

municação (Fpolisl,. Tá�ula Veíç;,', �oJI1�nicação
(S� Paulo), Propal Prop. Repres�.Pta9.9J�� (P. A-

legre) . : ",

ASSOCIADO .A. ADJORI/SC E' ABRAJORI

I Os a�tlgos a�sinados não refletém à opinião'
do semanário. As' cartas devem ser legiveis,
com assinatura, nome, 'endereço, telefone (' n9

dä,'Cßd. de, Identidade. A publica�ão d�pe���i
do cr1t�!'io ci� redação, que, se reseJ:va 'o 4\.

'

de resumi-las e a matéria não publicada
:. ,,-r' devolvida.

.

>'

'._
v lO.va .",.p��, I'·

"BCli-1o de ltapOcuC()NFIRi\ A HIST(_)RIA ...
!'""'\

. .• HA 70 ANOS outres altas autoridades. federaís.,
- Em 1919, pera solucionar e ,Vi�itava também v.:�;j:!DSi;tparlamenta

problema da insubordinação na região res catarinenses ei'JemTj,-compan;llia
do Contestado, o governador Hercílío do senador Iri:ne;tJ.iJBornhausen visita
Luz confiava ao dr. Gil Costa, co- va o Presidentet- jia 'Câmara Federal,
mo Chefe de Polícia do Estado, de tratando da mensagem que tramita
dirigir esses serviços, ao mesmo tem- va por aquela Casa do Congresso Na
po com energia e prudência.' Todo cíona. constitui,IldQ'>L:a:', Síderúrgíca
elemento mau era combatidö tenaz-, do .Sul , de Santa Catarina. Esta
mente e a luta, comquanto já'muito siderúrgica, voltou a ser questíonade
menos penosa, ainda continuava no tempo. do Ggy. .!,QJ;'ge' Konder
sem tréguas .contra o bandoleírtsmo. Bornhausen; que leY�:ntoJ,l ,li!l1l1ta po-. ,

Procurava-se captar a confiança . da eira,· teve a C;0lltri1:)4içª0 ._}ina:p.ceira
população sã aproveítãvel mas igno- dos empresärtos catarífienses, ,mas.,
rante e naturalmente' avessa . nal que acabou não s�ind.9:'P9r pressões do
obediência à nova autoridade. O Grupo Gerdau do Rio Grande, do Sul•
principal 'era chamá-los ao: caminho - O P., " FrqnGi�c'o. DeinéÍnn"

/

da ordem e da civilização. Ö proble- S. C. J. convidava para es.. festiyida�
"

ma das escolas era discutida, estuda- , des da bênção. s9�e�e' d�::,l'greja N:
do e posto em aplicação, com difieul- Sra. do Rosärío, �l,ll, "Nereij. Ramos,"
dades, é certo, mas de modo a já ,no. dia 24 de maío, C9Jll á,' piesEmç�
se Irem notando seus efeitos benéfi- do bispo diocesano ,D.:· GFegÔri6
coso As, altas autoridades estaduais, Warmelíng,

"

",.. .." �:,� I �L, __ ,'"
já estavam em contato com

.

os habi- . .. HÁ 20 ANOS , .

tantes de Cruzeiro (hoje Joaçaba). - Em 1969, contava-sé nas ro:'
e Chapecó, procurando todos os meí- das de café a, hilariante "estória" da
os de levar períodicamente o ser- mordida de um burro.

,.,

Como geral�
tanejo a palavra sempre ouvida com mente é o' vivo que morde' a víthná,
interesse sincero pe� _

sua corte.. pe- dessa vez um burro anti-parlamen
lo seu aproveitamento e pelo, re- ter mordia um deputado em Minas.
conhecimento de suas virtudes e O deputado Nilson Gontíjo, chegii-;
aptidões. A obra de pacificação se- va à Assembléia Legislatr'Y�. /Fzen-',guia com o ardor de uma catequese. do, não. entender a .%i):Nl��taçã�

.•. !tA 40 ANos ' anti-parlamentar de um btitr({:�'u,e, lhe'
- Em 1949, ó pref. Waldemar mordera o braço momentos "anies; e

Grubba despachava requerimento de em pleno centro de Belo Iid,rizdnte.
Rodolfo Gesa Fischer e o Secretário . a deputado contava aos seus colegas
Municipal Edgar Píazera divulgava que fo.ra mordido por um: burro
pela imprensa, em que requeria. quando abastecia seu carro num pos-'
transf. de um terreno adquirido da to de gasolina. Dísse Gontíjo \ 'que
VlUVa Maria Eggers Mey, Carlos teve vontade de revidar a agressão
Leopoldo Mey e s/ mulher, Artur AI- dendo um soco no focinho do burro,
fredo Mey e s/mulher, Paula Mey de limitando-se, porém, a espantar a fera.
Souza e s/marido,,' Marta Alice Mey - E já que se fala em burro;
e Otto Eug�nio Mey, com a área de na edição semanal do CP o redator
9.240 m2., sito à .Rua Benjamim Cons- ,

comentava a desvantagem dá' or

tent, depols Rua' Joinville e hoJêu ganização de festas beneficentes
Rua Max Wilhelm, n9 299, nesta ci- simultâneas, o que esvaziava as 'pro
dade. A' área é a que . abrígava até grameções, quando não dava prejuí
então o Bar e Restaurente Marabá", zos aos que, assim agiam. Contava,
de propriedade dos herdeiros de Ro- ,então a história do� dois burros ein
dolfo Gesa Fischer e àdquirido. pelo disputa de dois montes de feno; cada
dr. Agostinho Bianchi, recentemente um puxando pró seu monte, sem

falecip,o em lamentável acidente, on·ç' alcançar., Invertendo a q.ção; os
.

bi·
de "pretendia construir.. a sua clínica, chins "mordiamrr� juntos, o. primetro
na entrada onde deverá ser levanta- monte e, depois, o outro.
da a novà Rodoviária de Jaraguá do ;j;Ó;'> � ••• HÁ 10 ANOS
Sul, no lado da goiabeira. ,_ Em 1979, chegavam mensa-

'

- A Socied�de Desportos A- gens e felicitações ao "CorI;eio çlo
caraí elegia a sua nova diretoria: Povo", que em 10 de maio completava
Preso de Honra, Guilherme Spengler; 60 anos. ' Dentre elas: Rotary ClUb de;
'Pres. Francisco Modrock; Vke 1.in- Florianópolis; Rotary e, Rotaract'
dolfo Mana; 19 Secr. Rolando Dorn- Club de Jaraguá do Sul; Dep. Neu
busch; 29 'Secr. Adalberto Krause,; 19 dy Primo Massolini, Secr. da Justi
Tes, Donáldo Schroeder;: 29 Tes. ça do Estado; Senador Otai Becker;
Ricardo Hruschka. Cons. Fiscal: Gui- Dep. Octacílio Pedro Ramos e Nagib
lherme Menegotto, Alfredo l'4ueller, Zattar; Ver. Ernesto Felipe Blunk,
Generoso Bona, Frederico Bartel e Preso Câmara de Cdrupá; Antonio de,
Gustavo Loewen e Representanté da pádua Pereira;· Arnoldo Silveira e

S, D. Acaraí - Seme Mattij.r. Família, de Florianópolis; Hanns Guen-
... HÁ 30 ANOS ther Weinkeller, do Rio; Salim
- Em 1959, o Gov. Heriberto José Dequech, Prei. Mun, de Guarami

Hülse regressava do Rio, onde man- rim; João Batista Prim, nesta; Hans
teve contatos com o Preso dâ '''Re:- Gerhard Mayer, Dir. Py;es. Jaraguá
pública Juscelino Kubitscheck, éom- os Fabril S/A.; 19 Ten. José Bahia Del.
ministros Mário Pinotti, da Saúde" 5a. SM; José Nazareno Coelho,
Lucas Lopes, da Fazenda, Lúcio Mei- :<� Preso Jornalistas prof. de Santa Cata

ra, da Viação e Obras Públicas . e" rina; Dra. ZHá R09-rigues Leite, äe
ainda, cOm o' Preso da Cia. Si9,e;rúr" ltaperu�a,i :qep, M;oa�i:r; �ér.S.Qli, Preso

gica Nacional, Gal. Pinto da Veiga e Assembléja Legislativa SC.
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Festas típicas movimentâ!ilJ. �:" .

to F.ederal 86.028/81,
de 27'.05.81, CO� a "fina
lidade de promover a par-
.tlcípação da comunidade
nacional na preservação
do patrimônio natural
do Pais" (art, 29), e a

ser "realizada na primei
ra 'semana do mês de

junho, quando se come
mora o Dia Mundial do
Meio Ambiente", (art. 3<?).:,
Como se vê , a inspira
ção foi o Dia �undial'
do Meio Ainbiente (dia
05/06).
Mas por que o. día 5

ds junho é o Dia Mun
dial do Meio Ambien
te? Porque foi "nesta
data, há muitos anos

atrás, mais precisamen
te há 17 anos. que re

presentantes de 114 paí
ses da todo o mundo" in
clusive o Brasil, 'reu

nidos 'em EstocohIlO, na

Suécia,
'

na Assembléia
Geral das Nações, Uni
das, deram InICIO à
chamada Conferência de
Estocolmo (de 5 a 16

de junho de 1972), es-

tabelecendo 23 princípi-
os que ,.constituem a .

Daclaração Sobre o Am
biente Humano, exten

são da Declaração Uni
versal dos Direitos do
Homem.
Essa Conferência brotou
da necessidade inadiável
de Se conter a ação de
letéria progressiva, de
natureza antrópica. pratí
cada 'sobre, o meio
ambiente. que, se obser
vava iá naquela época
em todo 'o planêta, no-

tadamente nos países ri
cos. E considerada o

marco inicial do ..
' movi-

. mente ecológico e' am

bientalísta a, nível mun
dial, paftindo da premis-

, ,sa de que' era preciso
estabelecer-se uma, vi
são global e princípios
comuns, .que .aervíssem
de inspiração e orienta
ção à .humanidade. para
a preservação e melho-'
ria· do ambiente humano.
Mas, o' que se comemorar

na Semana, do Meio
Ambiente quando se vê
destruição' por. toda a

parta e a víolação sole-
. ne da, Declaração Sobre
o Ambiente Humano, co-

o mo em passado recente,
no Brasil também 0-

'

correu com: a Declara
ção . Universal dos Di
reitos do Homem? Pen-
so que a luz vem da
possibílídade de que a

esperança e o ânimo se

reacendam no coração
, do brasileiro, na medida
que o eXerCICl'O pleno
de seu direito democrá
tico legítimo de eleger
quem conduzirá os dES
tinos do nOSSO País, era

novembro próximo, tam

bém irá se construir num
marco: o ,despertar da
consciência de que uma

vida melhor e um ambi
ente mais sadio são
frutos da ação responsá
vel de cada ser social.
Aí sim talvez o art. 2<?
do decreto que criou a

Semana do, Meio Ambi
ente se concretize, COm a

"participação da comu

nidade 'nacional na pre
servação do patrimônio
natural do País."
A renovação não deve
ser só de governos, mas

sim de cabeças, de men
talidades!
Jguá. do Sul (SC), 05.89.
OSMAR GüNTHER
eng.? civil
Presidente do COMDEMA
Secretáno de Planeja
mento.

Não foi somente a na

tureza privílegíada, com

seus verdes vales, estân
cias hídromíneraís, lín-
das praias e serras que
se enfeitam de neve no

'inverno, .qua fez da "San
ta e Bela Catarina", um

estado diferente. Seu
maior patrímônío é seu
povo, formado pelas três
correntes imigratórias pre
dominantes: aç�riana,
italiana e germânica. Co
rno resultado da genero
sa acolhida, Santa Catari
na ganhou uma gente
de espírito alegre e hos

pítaleíro. amante do tra

balho, mas que se extra
vasser sua alegria através
da música, do canto da

dança e das festas-
E festa é o que não

falta em Santa Catarína,
Até julho, temos as se-,

guíntes. no Estado: II

"Para que possa' con
tinuar a haver prímave
ra, é necê'ss'rio' "rfer�r
para que" i, :':," . vol-
te a ser ide'Il

. ��;' PI,3-
10 frio que a N..��têza

, produzíu.. .e n&õ "pél�
.calor' do : fog.<;> d�� flo
restas, que v ,o' 'MGmem
inventou." (W.retg.�r Eu
gênio Zulauf, Folha de
SP, 12.10.88).
Nunca se ,Jal'Óti- tanto
em flore.stas··Je !m:�io am
biente como �'agora. As
queimadas e á. devasta
ção da Amazônia, que
colocarem o Brasil, nas

lil�hetes dos jornais de
todo o mup.do ocidental,
dissemina'ra1l1 também
um modismo ecológico
príncípalmente no cha
mado 19 '�lJ!ndo (países
desenvolvídos], cujos in

teresses estão maís em

baixo ,da 'massa verde

que pretensamente que
rem ver preservada, .!s

tão. certamente nas' ri

cas reservas de bauxita,
cassítertta, fel ro-gusa e

ouro. O que não justi
ca a iQ.ºp_e'T�ncii'l do Go
verne 'bJias6iro na de
fesa

.

de S_en,s ,recursos na-'
tureís -e tampouco da

propalada soberania,
mesmo .perque esse (;0-

vetno . é omisso 'quando
se trata de proteção à
Amazônia e exporta' 'éi.
valor irrisório tais miné
rios.
No entanto, está aí a

Semana 'Nacional do
Meio Ambiente para ser

comemorada. E1a foi
criada através do Decre-

I,
Seguranc;a
no trânsito.
uma questid'
detodos

o "'I
.

1·9·8·9
ANO BRASILEIRO DE

SEGURANÇA
NOTRÂNSITO

'I

MENEGOTTI VEicUlOS
Defenda o seu patrimônio contra sinistros, pre-
venindo-se. Estamos as suas ordeilsl

Exlinbrás Elpreendimentos Iiebiliirill'
r '

Marcillo Ltda. c!UilO ola
\:i

"UM NOME BEM CONsnutw';
Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136 Jàt�gúá
do Sul - SC.

. ,

RELAÇÄO DOS IMÓVEIS A vJ!lNj)A
Terreno 682,40 m2, r. Lourenço Kättzter NCt$
10.000,00. '

(

Terreno 536,75 m2, r. '387, px. Arte Laje NC�$
13.000,00.

'
"

'
"

Terreno 1.521,00 ni2, r. Venâncio da S. Porto
NCz$ 25.000,00.
Terreno Ll)l. Ana Paula II NCz$ 4.000,00.
Terreno 'tBt e

, Ana Paula II, lote 37 com' funda
mente 60 m2 NCz$ 4.000,00.
Terrenos, Ana Paula II, a partir de NCz$ .. '

3·600,00.
Terreno I. 'da Figueira NCz$ 6.000,00.
Terreno Jardim da Barra, Lote 70, aceita carro,
em trota NCz$ 9.000,00.

CASAS
Casa alv .. 95 m2, Rio Molha NCt$ 16.000,OO�
Casa mista, px. Esc. Crist. Marcatlo NCz$ .. ;

23.000,00..
'

Comêrcto e recarga de extintores em geral

Rua Joínvílle n.? 2.176 - Fone 72-1826

Jaraguá dO Sul/SC.

Para nós, seluro não é só uarantia de riscos

Seguro é

Preslação de Serviços
Consulte .: ",.;,

.
' .", ..... '

, '

Seu u r ,o'S''-' "A :;..' & a r c i I
R.ua ... ô. RiQ Bran.co,f 161, ,� FeRe 12-1788 Jaraguá de Sul.

�,
.
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Interbairros conclui fase na sexta

Pri.eira Divisãa elcerra torll CI. I Crol. de M.lla I�a lide{aB�a
Um domingo da a- Malvíce 3, Garibaldi 2, Malvice e Botafogo x resta x R'ío Molha, Es-· 4xO Botafogo e Rio Mo-

gressões e expulsões mar- e América O. Pelo cer- Cruz de
.

Malta.. No dia trada Nóva· x Garibaldi lha Ox2 Alvorada No
cou a rodada dos certa- tame de [uníors América 27, pelo campeonato de e Botetogo x Chico de Estádio do Nova Áliçuiça,
mes promovidos pela Li- 4xO Garíbaldí. Alvorada seníors, Floresta 2xl Paulo. estarão frente-à-frente no

ga Jaraguaense de Fu- Ox4 Botafogo e Malvice Alvorada, Rio Molha SxO E pelo infantil, os re- domingo No�a Aliança x
.

tebol. Pela Ia. Divisão Oxl Cruz de Malta, onde Vidraçaria Barão, Bota- sultados do dia 28 foram Floresta, Cruz de Malta
América lx2 Garibaldi, o Botafogo é líder com fogo OxW Paraná e Fran- Cruz de Malta Ox3 No- x Rio Molha" e ßotqfogö'"
Alvorada Ox3 Botafogo e 8 pontos, Cruz de Mal- cisco de Paulo 3xl Gari- va Aliança, Floresta x Alvorada,
Malvice OxO Cruz de . ta tem 6, Alvorada 4, baldi. Hoje, dia 3, jo
Malta, resultados QU9 Malvíce "

3, Garibaldi 1 garão Cruz de Malta x

garantiram a liderança do e América nenhum. Vidraçaria Barão, Flo

primeiro turno ao Cruz Encerrando o primei
de Malta, que tem 7 ro turno irão jogar nes

pontos, seguido pelo te domingo Garibaldi x

'I3otafogo 6, 'Alvorada 4, Alvorada, América x

Falta uma rodada

apenas para concluir-se
a primeira fase do Cam

peonato lnterbaírroe de
Futebol de Salão. A

sexta rodada das Cha-
ves A e B, apresentaram
os resultados Vila La
lau OxW Rio Molha, Jor
ge Czerníewicz 6x4' Ne
reu Ramos e João Pessoa
3xl0 Barra do Rio Cerro
e, ainda, Santa Luzia 2x4
Vila Lenzt. Nova' Bra
sília WxO São Luiz . e

Vila Nova 2xO Região
Oeste. Vila Lenzi com

10 pontos, Região Sul
corri 8 e Santa Luzia com

7 brigam pelas duas va

gas da Chave A e na

Vinte equipes
Varzeano
Um total de vinte

equipes confirmaram par
ticipação no 79 Campe
onato Municipal Varzea
no da Divisão Municipal
de Esportes, que a

presenta este ano algu
mas

. inovações quanto
.

ao tempo de jogo, que
foi aumentado e na pre
miação. O certame tem
InICIO programado, à

princípio, para o dia
11 de junho e as equi
Ip'es estão assim distri
buídas nas chaves: Cha
ve Verde - Paraná, Ola
r.a, Santa Luzia, Conti
nental e Unidos da Vila;
Chave Azul - Fígueíren
se, Estrada Nova, Rio
Molha, Sipaca e Super
Star; Chave Amarela -

Portuguesa, Vitória, Goi
ás ,Arsepum e Bangu;

x Linha Telegráfica, Pa- Chave Vermelha - Vila

trimônio x Palestra 'Itáli:l \
Lenzi, Veteranos, Cohab.

e Pomil x Glória" Internacional e Merce-
aria Jaragué.

Chave B as chances mai
ores estão para a Re

gião Norte e Rio Molha

que têm 9 pontos e Bar
ra do Rio Cerro com 8.

. Neste sábado, día 3,
jogam Nereu Ramos x·

João Pessoa, Barra x Rio
Molha e Região Norte x

Vila Lalau: dia 09, sex

ta-feira à noite, São Luí t
x Vila Nova, Região
Oeste x Vila Lenzí 2

Região Sul x Santa Lu-
zia complementam as

partidas da fase pri-
meira do torneio. Os

jogos Semifinais aconte
cem día 16 e a partida
decisiva no dia 23 de
junho.

Futebol movimenta toda a região
Começa neste do

mingo, dia . 4, o segundo
turno da "Taça Jubi
leu de Prata Cidade .de
Schroeder", nas catego
rias títular e aspiran
te, reunindo' Fluminense
x Grêmio Tomaselli e

Aliança . x Comercial,
folgando, nesta rodada,
o Olímpico. Em Massa

randnba, pela nona ro

dada do Campeonato
'

de
Futebol de Campo, dia
28, os resultados foram
Batuca Ox 1 Glória, Ca

cboeíra 3x2 Asa Branca
e Pomil lx4 Palmetri

nhas, Amanhã, domin

go, jogam Asa pr;mr.'1

Ern Gueramírím, pe
la quarta rodada do 19
Campeonato Municipal
Varzeano irão jogar no

sêbado e domingo, no
Estádio Municipal - Po
d€IOSO x Amizade Júnior,
Comercial x Veteranos,
Polisolda x Beira mo FC
e Juventude Caixa D'A·
gua; no Estádio do A-·
mizade - CAG x Cruzei
ro, Nutrimental' x Barro
Branco, Amizade x Be:rél

. Rio EC e Corticeira x

Fnc=nbo.

Suíço do Beira Rio
A .. Copa Marisol e

Papp Sport de Futebol
Suíço, do Beira Rio Clu
be de Campo, realizará
nos dias 6 e 8 de junho,
as sexta e sétima roda
das, Com os jogos envol
vendo Setúlbal x Bele
nenses, Espinho x Braga,
Leixões x Sporting, Ben

fica x Braga, Leixões. x

Boavista e Espinho x

Porto.

Clube de Bolão 81 realiza o 1� Torneio de�buplas
o Clube de Bolão 81 (SER Viei

rense), realiza neste sábado e do

míngo, o 1(J Torneio de Duplas
Masculino de Bolão - bola tõcm

em disputa do Troféu Transitório

D'Arpo Malhas· Ltda. As competi
ções começam às 9 horas,' com

dez equipes e trinta duplas, represen·
tando o Clube Beneficente de Brusqu\�,
Alvorada, Tigre e Glófila (Joinvillc),
Caça e Tiro 11,) de JulJho (Lages), C�l-

çadorense (Caçador), Floresta (Agro·
lândta), Tiradentes (Ilajaí), CME;
d� RI� do Sul e Clube de Bolão 81,

de Jaraguä do Sul. A equípe primei
ra . colocada, além do troféu transttõ
río, irá receber o Troféu "Correio
do Povo 70 Anos".

.. : ,9. '�81" participou dias 27 e 28,
dó- tonteio da A .A. Tupy, em Joln
viÍlê, obtendo o terceiro lugar (ven·
cido pela Tupy com a Tigre em

segundo), mas através de Wolfgang
Riedtfitann conseguiu a melhor média
e o primeiro e' segundo ponto!! re

cord, através de Sebastião Krause
e Wolf�ang.

SUCESSO TORNEIO DE DUPLAS VOÚBOL

no

A Liga Jaraguaense
de Volíbol e Basquet;e
bol e a Associação de
Professores de Educação
Física do Vale do Itapo
cu, realizaram no dia
25 de maio, feriado de
Corpus Christi, o Tor
neio - de Duplas de Vo
libol "70 Anos do Jornal
Correio do Povo", com
a participação' de 12 du
plas masculinas e' de 8
femínínas.

.

A classifica-
ção final foi esta: Femi-
nino, 19 lugar Cleide
Môsca e Adriana Erd-
mann, 29, Alcíonír do
Nascimento e E1inna Ga-

zolla, '39. Marleí Kufner
e Suzi Reínert e 49 lu
gar Sara Simone

..
Siebert

e Patrícia Kuchenbecker.
Masculino: 19 lugar A-·
milton Savi e Alternar
de Souza, 29. Altair Buer

ger e Rubens Buzarello,
39. Ademar Sagansky
e Amilcar Nagel e em

49. Lugar Orlando . e

Sandro.
..

A próxima, 'ativida
de da. lRVB será nos.

días .11 e 18 -de junho, o

Torneio de Volibol In
faritil, masculino 'e' femi
nino.

'

COMPETIÇÖES DE ATLETISMO: BAEPENDI

As.' provas serão i00
m. rasos, 200m rasos,
40m rasos, 800m rasos,
1.SOOm rasos, S.OOOm ra

sos, arremesso de peso,
lançamento de dardo.. lan
çamento .. de dísco, salto
em altura' e salto em

extensão. Estes Jogos
envolverão atletas de
toda a região e tem en
tre ; seus princípios a

busca de novos valores
pera a modalidade, con

forme declarações. do
técnico Waldir Giese.

-

JARAGUA VAI AOS JOGUINHOS ABERTOS
31 de outubro a 05 de
novembro, em Lages,
além das modalidades
classificadas, irao ain
da, o -judô; . g'inástica
artística e a natação
masculina e Ieminina.

tribuiram 60 medalhas
para

.

os tres melhores
em cada categoria.
Em treze das 20 provas,
a Eauipe Malwee dA 'Bi·
cL:r'-_'� 'foi a vencedora.
Em iulho cOIDeç;Fi 11m
��O\") Campfõ:0'jato, segun
do Adolar Moretti.

Jaraguä
�

do Sul já
definiu a sua participa
ção no Joguínhos A
beitos de Santa Catari
na.

. Na etapa mícror
regional, em São Fran
cisco do Sul, nos dias
9, 10 e, 11 de junho, dis-
putará o futebol de sa- O município de Ja-
Ião e o volibol feminino, raguá estréia nos Jogui
modalidades que, se nhos diante 'de São
classificadas, vão a eta- Francisco do Sul, nas
pa regional, de 13' a 11 ,dl.j.as modalidades.

. E.
de setembro, em Itajaí, técnico do futebol' de
junto COm

.

o tênis de salão Clóvis Eíduardo
mesa masculino e atle- Koch e 9,0 voiíbol Jean
tismo masculino e f'emi- Carlos Leutprecht com
nino. Na fase final (Jo- Marley Kufner de auxí-
guinhos Abertos), de Iiar.

BICICROSS CONCLUI O TORNEIO INICIO

Os Jogos Abertos de
. .Iaraguä do Sul de Atle
tismo, ínícíarão . às 8 ho
ras deste sábado, ::; de
junho, com a prova fi
nal dos 5 ;000 metros
rasos masculino adulto,
na pista olímpica .

do
Estádio Max Wílhelm,
do C. A. Baependi. Pa
ra efeito de· divisão de
idades, duas categorias
foram formadas - até
16 anos completos em

89 e mais de 16 anos -

tanto no masculino co

mo no feminino.

Concluiu-se no sá
bado, día 27, o Torneio
Inicio do Bicicros de
Jaraguá do Sul, realiza
d,) em três etapas com

a participação de 73 pi
lotos, em 20 categorias,
patrocinado pela Mal
wee Malhas e Relojoa
ria Avenida, que dis-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. Is Anitaçies de Flávio José Coral da SCIR
.

cI.plela 15 anos é prOliVe ColÍcel1a··
- O PFL de Jaraguá do Sul reuniu terça-feira Fundado em 6 de ju- ,

Atualmente são 43 Brognollí. Marcílío Luiz
a ExecUtiva' e -os-cahdt�ät'0S -qu�"'''Cöncorreram -em-S8; -"-nl1ulte-1:'9-747"'-ö--Cöi'õt" <1a-' componentes -a---jntegrá---;begah'José-, -!.ttiz Maeeppi·,
para Uma 'avalíação dos "presidenciâveis" e do re- Sociedade, Cultura Artts-: lo: Sopranos- -,- Adele' ,e Sérgio Guimarães Buss.
sultado das prévias, que a nível local e estadual pre- tlca de Jaraguã do Sill' Henschel, Alice Físcher.. Tem o Corál- uma dí-:
feriram Marco 'Maciel,' riras que, a nível nacional, o estä completando quinze Bertínha L. VentureUi" reteria, presidida por
vencedor foi ,Aure.liano Chaves. Nenhuma posição anos.' Um concerto mar- Camila Isberner Schwein- Luiz Lanznaster. com Na
foi tomada,' posto qu� a Intenção é aguardar o resul- cará a data.. na próxima ,Ie, Christa M. M. Kel- yr Wiele, secretaria An
�ado da Convenção Nacional e as decisões 'do Dire- sexta-feira, 9 de junho, bert, Dorotea P. de Sou- tonío Jo.sé Pires e Marís
tório Regional. O Partido voltou' a promover às ter- às 20 horas.. na sede re- za, Emma wme, Gisela tela Gascho, tesouraria
ças-Ieíras, 20 horas, as reuniões períodícas. na sede creativa da Marisol, a-

.

Erschíng Müller, Laísa
: Valdir Pasold e Edmundo

do Díretôrío ,

.....
,

berto ao público, com um 'Prim, Nayr S. Wiele. Wille e na diretoria so-

repertõrío de dez can- Dulce Chiodini Schmíbt, cíal DUma Salves e Gen i
ções. O primeiro regen- Budes L. F. Bianchini e Marlene Pasold.
te do Coral foi o Pastor Anaír da Silva; Tenores
Egberto Schwanz. que di-, - Edmundo Wille, Luiz
vídíu a regência" com o Lanznaster, Júlio Tecílla,
Pastor Gustavo G. Krü- Valdir Pasold. Valério
ger. Em 1977 até o final Venturelli, Ludgero Pires
de 1979, foi 're'gido por e Irmão, Alcídio João
Ricardo Feldens e a par- Schmidt ,

tir de então pelo maes- Os Contraltos são: A
tro Luiz Fernando Mela- delina Pietruzza, Ane Lou
ra. , ri Meier, Amabile Pia-

Ao longo destes quín- zera Contínn, Cacílda M.
ze anos, o Coral da Baehr, DUma N· Salves,
SCAR tem'" participado Elcida L. 'Radünz, Geni
de cerimônias cívicas e Marlene' Pasold, Mariana

religiosas em' Jaraguã do Liekfeld. Maristela Gas-
Sul e em outras cidades cho, Paula Pasold, Tã-
catarinenses, inclusive em nia Maul, .Joaníra H.
missas dominicais em Bruch, Iolanda Apareci
televisões" promovendo da Rodrigues, Gerda Gra
encontros e difundindo a sel e Marístela Florianí
arte vocal. E também só- Ciquela; Baíxos - Anto
cio-fundador da Federe- nio José Pires, Edmund
cão de Corais de Santa Hansen, Humberto Grütz
Catarina, fundado em 27 macher, João Batista
de março de 1981. Prim, Jorge Henrique

Blunk concede iaumenlo a servidores

,

- o PDS, märcoupara às 19h30miÍl' d,� guarta
feira, no C. A. Baependí, um encontro entre suas

Iíderanças para um posicionamento quanto ao fUtu
roo Existem €orrentes

-

no Diretório, favoráveis à con

tínuídada e até apoiar Paulo Maluí, enquanto ou

tros preferem "collorír" e aderir ao Partido da Re

construção Nacíonel, O encontro do dia 1 deverá
esclarecer diferentes posIç,õ�s.

.

- Na opinião pessoal do presídénte Errol
Kretzer, o. segundo turno da disputa presídencíal fí
cará entre Ulysses e Brízola. Errol acredita que na

reunião de quarta-feira, o PDS chegue a um consen
so, "pois o grupo sempre foi unido". O dep. Paulo
Bauer; que anda sumido ,e que nega a idéia de in

gressar no PRN, deverá se fazer presente. O PDS
deverá permanecer PDS, por aqui.

- A Subsecretaria da Juventude e a 19a. V
CRE promoveram dia 30, no Centro Empresarial, o

lançamento da campanha do voto aos 16 anos, que
visa estimular o registro eleitoral dos jovens na

faixa etária de 16 e 11 anos. O Cartório Eleitoral
e a VCRE :estão engajados nesta campanha, que ter

mma no día 6 de agosto, última, data para cadastra
m�nto e transíerêncía de eleitores.

'"

- A Prefeitura de Jaraguä concedeu aumento
de 15% aos servidores, a partir de 1;9 de maio, ele
vando a folha de pagamentos para NCz$ 340 mil
mensais, fora os encargos. A partir deste mês, todos
os 1.036 servidores, independente de cargos, rece

berão 'um abono-alimentação de NCz$ 40,00, que se

rão incorporados aos salários e corrigidos. Com isso

O: refeitório fica descartado.
- A Associação dos J'ornais do Interior de

Santa, Catarina (ADJORIjSC) marcou para o dia 11
de junho, em Jaraguá do Sul, um encontro de tra

balho, no Centro Empresarial, a partir das 9h30min.
Na abertura, o "Correto do Povo" ,seJ'á homenagea
do' pela diretoria da ADJORI, pelos 10 anos de fun

dação. O CP é sôcío-êundador da entidade e sempre
tem participado das diretorias.

,

- Konell, que participa de um encontro no dia
10, em Itajaí, com o governador Casildo Maldaner,
acredita que em dois anos cumpra; o programa bá

sico, do seu plano de governo, que serviu de norte
à sua campanha. sleítoral em 88. O Prefeito de Ja

raguá do Sul está entusiasmado com o trabalho da
sua administração e pelas perspectivas de diversas

realizações a médio prazo.
- O Prefeito Ernesto Felipe Blunk, de Corupá,

recebeu em audiência a Bancada do PMDB, compos
ta de quatro vereadores, para discutir questões legis
lativas quanto ao atendimento das indicações. A

.' administração corupaense tem sido alvo de criticas
ácidas da opOSição. Essa "humildade" do� péemede
bIst,as seria Q Inicio de uma aproximação? Pelo jei
to está dificil...

- Vereaâor pefelista José Ramos de Carva
lho, fazendo circular o "Prestação de Contas", dos

três primeiros meses de tràbalho na Câmara. Têm
muita gente que não gostou e toreeu o nariz.

CAPE SASSE, .

Energia com gosto de café.·

A Câmara de Verea
dores de Corupá aprovou
o projeto que concede
majoração salarial de 30

por cento aos servidores
que percebem até três
pisos nacional de salé
rios e 20 por cento aos

que recebem mais. Com
isto. a partir de 1.9 de

maio, o menor salário da
Prefeitura passou para
NCz$ 164,57, significan
do um aumento de 64%
de janeiro a maio, acima
dos índices inflacionários.
Aprovou-se, também, a

criação da Fundação Cul
tural de Corupá e do Fun
do Municipal de Saúde.

A Administração Mu

nicipal realizou na qUdr
ta-feira, dia :)'1, no Salão

Guaramirim

Krüger (Estrada Rio No

vo), uma nova reumao

comunitária, reunindo
moradores do Rio Novo,
Tifa dos Milhões, Rio
Correias, Guarajuva e Ti
fa Schmídt.. Prefeito, vi

c.e, vereadores e mem

bros do governo munki
pal participaram, segun
do o prefeito E. F. Blunk,
qua aguarda do Estado
a patrulha rodoviária, a

conclusão da Ponte da
Vila Rutzen e a assinatu
ra do convênio para a

implantação do SUDS em

Corupá.
A festa da Matriz São '

José, realizada nos dias
20 e 21 passados, rendeu,
liquido, a importância de
NiCz$ 21 mil.

Metalúrgi,cos

tacto com o Deter/SC p/
determinar a melhor lo
calização. A rodoviária
é tida como a prioridade
um, apontada pelo Con
sélho de Administração
Municipal, que vem de-

,haltendo também as' ou

tras prioridades, entre
Os quais a utilização dos
,terrenos ao longo da rua

28, de Agosto, onde o

Plano Qiretor prevê que
devem ser limpos e mu-,'
rados, com as construções
com. ,gabarito mínimo ,de

o Sindicato dos ,Me�
talúrgicos de Jaraguä do
Sul, realiza assembléia
neste domingo, dia 4 de
junho, às 9 horas, na

sua sede, para discutir
e aprovar o novo esta
tuto, adaptando-se as di
retrizes que regem as a

tividades síndíoaís epro
vedas na nova Constitui
ção Federal. Toda a ca

tegoria está sendo mobi
lizada para essa assem

bléia.

IVV: NCz$ 35 MIL NO

TRIMESTRE

De fevereiro a abril,
o município de Jara
guá do Sul arrecadou'
em imposto sobre ven
da de combustíveis a

varejo - exceção do
óleo diesel e do gás
de cozinha -

o mon
tante de NCz$ .... '.

35.719,98, arrecadação
que vem crescendó,
como se observa pelo'
movimento do trimes
tre: fevereiro NCz$ ...
9.183,35, março NCz$'
13. 120,54 e abrít NCz$
13.416,09. O imposto
de maio é recolhido a
té 1'5 a.€ junho.
A Secretaria da Saúde
liderou a Jguá do Sul
NCz$ 24 mil do SUDS,
parte das parcelas de
dezembro a abril. O
crédito do município
ultrapassa os NCz$ ..

100 mil, consoante de
clarações do prefeito
Ivo Konell.

poderá ganhar Terminal Rodoferroviário
dóis pavimentos 'e máxi
mo de quatro.

As entidades re-

presentadas no Con-
selho desejam alterar o

Plano Diretor, permitindo
que se construa galpões,
para fins comerciais, com :
metragem mInIma de
100m2, com boa estética'
e que ganharlão autoriza
ção provisória de funcio
namento para' três anos.
A alteração do Pl) vai à
Câmara de' Vereadores. '

-

,

o governo do mUnICI

pio de Guaramirim está
mantendo contactos com

a Superintendência da
Rede Ferroviária Federal
para o Paraná e Santa
Catarina, com sede e,n',
Curitiba, para á cessão

qo prédio da E'staç:ãQ fer
�bviária, para transfor'rhá-
Lp Um

.

Terminal RP:2.s
f€HOviário, .

de caráter
provisório, até que, Mma
nova rodoviária fosse
construída. Neste senti
ào, pretende-se um con-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




