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,Lideralcas da colDIlidade discItem ações de combal'e:: às :,droga,s
Semanà . foi .consi·

, Autoridades do execu
tivo, jooiclÄdo, profes
seres, educadores, ele-

derada um sucesso ro, saúde, segurança e i-
,

nícíatíva 'privada, deba-
o teram com o Dr. Arno

A Semana do Meio- Schmidt Ei! a Prof. Arai
Ambiente, encerrada no; Casagrande Klein,' do Con
sábado .em Jaraguá do selho Estadual de E:ntor
Sul, alcançou os seus pecantes, uma àção co
objetivos, despertando a munítéría em torno da
consciência- ecológica, e questão, abrangendo pre
a necessidade de, cada venção e repressão .con
vez mais, toda a socieda- o

tra o uso abusivo dede engajar-se na sua drogas; considerado pedefesa, pela sua própria
o

la Organização Mundial
sobrevívêncía, A pales- da' Saúde como uma epítra do ex-secretário do demía social e um Ila
Meio Ambiente" .Werner gelo da sociedade. Tra
Zulauf, no dia t. foi o balho 'idêntico está sendo
ponto alto, uma vez q/ se realizado nas principaistrata de uma das maio- cidades' do Estado, parares aut.oridades em eco- o

a formação de uma cons
logia do Brasil.· O pai-
nel fotográfico com 44
íotos, as passeatas eco-'

lógicas, venda, de .lívros
relativos ao tema e visita
a estação de tratamento
de efluentes da Malwee
foram outras atividades
'oumpridas, além da dis
tribuição de '2.500 mudas
de árvores, das espécies
sucurujuba. jacarandá mi-

o

m:oso, cedrínho, atßenei�,
.ro, Hanboyant. uva do

japão, guaraná, palmei
ra real, grevilea, chuva
de ouro, pau para tudo,
jacatirão e dracena, -'

A programação foi e

xecutada pelo Comdema.
que está contactando cl
o Instituto Brasileiro

I
do

Meio Ambiente eo Recur-
'

sos, Renováveis (Ibama,
ex-IBDF), para entabular
uma estratégia de . ação
unificada para a realiza
ção de blitz permanentes
para çoíbír a caça pre-.
datéría e o desmatamento
[ndíscrirúlnado, através

,
de. blitz 'rotíneíres.

o Sabor que'
yocê mal� Gosta

ciência anti-drogas e- di
minuição, através de' di
versas ações preventivas
e repressívas, ao uso de
drogas que causam de
pendência física e psíqui
ca.

O Dr. Arno, que já
foi prometo- e procura-,
dor de justiça, discorreu
sobre as consequências do
uso indiscriminado de
drogas, afirmando"que o

jovem, hoje, tem a erra
da concepção de que u

sando drogas integra-se
melhor ao grupo. Ele de
fendeu maior diálogo en

tre pais e filhos e a par
ticipação da sociedade
na formação da conscíên
'cía anti-drogas, pensa
mento corroborado pela

seAR programa a'Noite do Chori,nho'
A Escola de Música .da e outros,

Sociedade Cultura Artís- A noitada terá lugar
fica (SCAR), vai, realizar, no Anfiteatro da SCAR,
na

-

quinta-feira, dia 22 com ingresso custando
de ,junho, a partir das NCz$ :)',00. Nos anos
20 horas, a 3a. Noite do entenores. um grande pú
Chorinho, um' encontro blico presenciou as

-

apre
entre proíessores e alu- sentações e desta feita a

nos, com a participação diretora da Escola 'de

especial do,' Grupo de Música, Profa , Vânia :D'
Choro "Alma Brasileira", Aquino Pinho, acredita
de Joinville , Serão apre- ,

'que o sucesso vai ser re

'sentadas obras' de gran- editado. "Nosso objetivo
des mestres do choro CO" €i propagar o choro Ei te-

I
mo Píxínguínha. 'Wa�dii[' mos Um público quê apre
Azevedo, Zequinha' de 'cia muito este gênero mu

Abreu, Emesto_ Nazareth sícal", diz Vânia.

NOVQ .cEMITt!RIO" JA TEMI ANTE,PROJ.ÉTO

HABITAÇÃO DISCUTE DOIS'NOVOS PROJETOS

Prof. �rai, que defendeu
um trabalho de base pa
ra a prevenção, a partir
da família (valores fami
Iiares) e na escola, corri a

mudança, do currículo.

Os depoimentos e de
bates enriqueceram o en

contro acontecido no Sa
lão Cristo Rei, onde a fa
mília ,foi .colocada como,
o centro para eSse tra
balho educativo e p.r€\-,

Com o espaço exau

rindo-se rapidamente no

Cemitério Municípal da
rua 'CeI. Procópio Ga
mes: um novo começa a

ser construído. O ante
projeto está em discussão
'a nível 'de secretariado
e executivo, na Preíeitu
ta e, posteríormente, se;

rá levado às entidades
religiosas, posto que, da
área ex1stenté de ".,. '.

34.405,71m2, pretende-se
construir 1,600 túmulos

(dependendo da aceita

ção) para o cemitério

Dentro das próximas
duas semanas, o Conse
lho Municipal de Habi

tação, reúne-se extraor

dínaríemente para defi
nir o estatuto da com

panhia hahitacional, que
;'será uma companhia mis-

Jaraguá 'recolheu HCIS 18 milhões em ICMS só em 89
Santa Catarina, segundo dados sobre energia elétrica e tele�comuni-'

da Secretaria da Fazenda, arreca- cações,
dou em maio NCz$ 101.801.896,61,' Dos mals de NCz$ 100 milhões re

em Imposto sobre Circulação de colhidos pelo Estado, no mês passa-
Mercadorias e Serviços, (ICMS) �- do, Jaraguä 'do Sul contribuiu com

a nível nacional, de janeiro a a-' NCz$ 6,057.769,94, superando em

bril, chegou a NCz$ 6,9 bilhões, 1.504% o valer de maio de 88, que
apresentando um cres'cimento real foi de NCz$ 371.431,51. Com ísso, de

de 6,8% em relação ao desempenho janeiro
1

a maio do .corrente ano, o

do mesmo período de
'

1988., O resu�- ICMS de
-

Jaraguá do Sul atingiu o

tado positivo reflete a reforma tn-. montante de NCz$ 18.113.415,94' e no

butária em vigor e que transformou mesmo período, no ano passado, NCz$
o antigo ICM em ICMS, que passou 1.344,116,69, com Um superavit (le

a tItbutar com alíquotas mais eleva- 1.241%.
1 •

fI'
, '

an E'm, maio, Guaramirim arrecadoudas produtos �per uos, mcorpor .-
do, também, 'uIila série de impostos �- NCz$ 324.04095 contra NCz$, ..... '

nicos federais, entre eles os incidentes 316.098,80 de abril.

SALÃO BUHR -

,AGUARDE A REABERTURA

parque jardim e outros
. 1. 118 túmulos convencio
nais, permanecendo uma
área para ampliação fu
tura, conforme informou

,'ao '.'Correio do Povo" o

secretário de Planejarríen
to, Osmar Günther.

'

O anteprojeto prevê,
ainda, um necrotérío c/
cerca de 300m2, capela
com 110m2, local para
guarda de materiais e vi
gia com 150m2, além do
cruzeiro , O novo campo
santo localizar-se-á na

Vila Lenzi,

.

;("-'-:' ....-...-.�._', '{,,/-

ventívo , Os· Pélrt:tcip�'rtlt��
ratificaram apoio ao tra-.
balho da Comissão

','

Re-
gional ao Uso Ind-evido
de Drogas. que desd€l
1984 atua em Jaraguä do
Sul, definindo-se por não
criar um- Conselho Muni
.cípal de Entorpecentes,
para não realizar um tra
balho paralelo, "mas si111'
apoiar o que já existe". e
que era desconhecido por
muitos.

.

ta e que em dois meses
estará criada oficialmen
te, segundo presume-se',
Em dezembro estarão
concluídas as obras do
conjunto habitacional da
Vila Amizade, pelo sis
t,ema Inocoop, junto COm
a pavimentação dos a

cessos e o Comhab já dis
cute dois novos projetas
de 48 apartamentos cada
qual, uma via Inocoop e

outro com a participação
da, companhia 'e fjnan-'
ciamento da, Caixa, Eco
nômica Federal,

Para o se-gundo se-

mestre está programada
à execução do projeto
piloto com vinte casa-,
para famílias de baixa
renda, no It�pocuzinho,
em terreno onde é pos�
síve.1 construir cem resi�
(lências po,pulares. Q
município já dispõe, tam�
bém, de outra' área pará
as casas popularés, no Ja-

''.IE ä. raguá squer o. ' ;

PALETEIRA

EMPILHADEIRÄ '
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" Informações' ,

-

jqgos com lanche" -com

sorteio de vários prêmios.
. Lauríta Karsten Wee-I -Os cartões custam NCz$

ge' [Sra. Wander .Weege] 12,00 e a renda vai ser
e o empresário Bruno .revertida para as obras
Breíthaupt,. '�- 'Pélr!idPam da sede própria da entí
neste dia 17, do,' corpo dade
de jurados ,!:i� (Çóncursp .,Foi de uma beleza
Glamour 'Girl dé,"SC-8-9, .sem conta o Concerto do
nos luxuosos salões':'

'.

do 15� Aniversário do Coral
Paula Rarnos EC, a- par- da SCAR, sex(la...feira,
tir das 23 horas,

-

onde día 9, na recreetíva ,dà:
trinta lindas jovens con- Marisol. Uma apresen
correrão aos títulos de tacão impecável que ar

Glamour Gírl, Garota Fo- . rancou. aplausos e elo
togenía e Garota Simpa- gios dos presentes. Após
tia. houve um coquetel íntí-

. Representando a Re- mo, no Béependí- entre
de Feminina de Comba- coralístas e convidados.
te ao Câncer de Jaraguá .A Adjori/SC, prestou
do Sul, participará a Si- domingo, durante almo
belly Cordeiro, filha de ço no Parque Malwee,
Osmarl (Meri) Cordeiro, uma grande homenagem
que, com toda certeza, 'ao "Correio do Povo", .

deverá desempenhar uma com a entrega' de uma
'bonita participação. . O placa através do presj-
concurso é beneficente, dente Darcy Schultz ao

para a Rede de Combate' díretor E. V, Schmöckel,
. ao Câncer de Santa Ca·

, marcando' e registrando OS

tarína. setenta anos de fundação
.A propósito, na quar- do "rnais antigo" semaná-

ta-feira, dia 21, a partir rio do Estado"
das 13 horas, no Clube .A E{Jitora Itabe�aba,
Atlético Baependí, a Re-. onde a- edição historica
de promove a tarde, de tot imprensa, presenteou

'João�MO/ll(lM .

Moda Infanto·juvenll para realçar a

ttlegancla de seus íilhos. Um carJDho
espectai para o seu bom gosto.

Na Marechal Deodoro. 81� _ Jaraguá do Sul_ SC·

I ,

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

presentes na

Relojoaria I Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio. Vargas n9 9

LOja
Mamãe Coruja
A' melhor opção em artigos infanto·juvenis e

bebê para'a estação 'outono-inverno. .

,

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

..

CQPiníÔ°so
c ,")

A ROUPA INFANTIL

Avenida Getú:iio Vargas, 97 _ Jaraguá do Sul

I

com um quadro da chapa
da primeira página. O
secretário Irai Zilio,' da.

'Comunicação Social 'e o

deputado ,e více-preteíto
Adernar Duwe. partícípa
ram das homenagens e

destacaram o 'significado
do acontecimento.

. O Çorpo de Bombeiros
Voluntários, em come- ,

memoração ao "Dia -do
Bombeiro", convidando

.

para o jantar festivo,
dia: 7 de julho, quando
haverá .entrega da co

menda' "Ordem da Ma
chadinha" ao voluntá
rio Marino .Soares, por
ter alcançado 20 anos

de serviços ininterruptos
prestados

à

corporação,
. Comunidade católica

de Guaramirim participa
neste dia 17, das missas
especiais pelos 50 anos

de sacerdócio e 83 anos

de vida do ex-vígärío,
Monsenhor Mathíes Stein,
que serão celebradas nas

Igrejas Senhor Bom Jesus
(centro), São Pedro (Gua
míranga] e Santos Anjos
(Avai)..

. Integrando-se à co-

munldads jaraguaense, o
radialista Carlos Reali,
'vindo de Concórdia, que
visitou, ,a redação acom
panhado do filho Olavo.
Realí é o diretor da Rádio
Brasil Novo, nova emis-

.

sara AM que entrará no

ar no segundo semestre.
Ao amigo Reali, boas
vindas e Sucesso,
,.0 Grupo CAJJA, for

made por jovens da Pa·'
róqua São Sebastião, pro
gramou 'para o di;a 27
de agosto, o 19 Congres.
so sobre Lazer. Sexó, Do-

enças Venéreas e Drogas,
que vai se�' íconduzido
por três proíessores da
FURJ. O local prova
velmente será o Ginásio
de Esportes AI:_Íur Mül
ler.
.A empH�sária-Iojista

Ema Günther Emmendo
efer realizará uma expo
sição individual com ses

senta "IPo,rtraiUs" i(rétra-,
tos em 'óleo sobre tela),
começando no dia 13 de

julho e encerrando día
25 do próximo mês, no

Salão de Exposições da
SCAR.

. Noívaram no sábado,
dia 10, os jovens Roque
Poíío Júnior e Patrícia
Beltramini, reunindo Ia
miliares em torno do' a

contecimento. Eies são
ítlhos de Roque' (in me
morían] e Gladis Polio: , e)
de Marcos (BrasUia)'
Beltramíru, Felicidades
ao .casal,

. Foi concorridíssima a

la.. Gincana Cultural
RBS-TV e Dalcelís, reali
zada sábado, COm dez e-

'quipes e que mexeu com

toda a cidade, enfocando
inclusive' o meio-ambien
-te. Foi campeão a Equi
pe 1000P (Mlilpe), 29,

r()
Turma do, Trilhe e o-,

Clube Reyolet;ão e Bixo

do Lixo,
. Uma, bonita homena·

gern, com entrega de

'Unta placa, foi prestada
terça-feira' à noite pelo
Rotary Club de Jaragua
do Sul ao, "Correio do
Povo", pelos seus se-

tenta anos. Nosso jornal
esteve representado pelo
diretor, Eugênio Victor

Schmöckel e esposa .

Rl'unhUde.

RESTaURANTE ITAJARI
Sob a direção de. Carlinhos e ,Valdo

�, Aceitamos' festas de casamentosl conven·

ções e eventos 'espeCiais Atendemos diariam�n�
te de seg11JÍda à sábado, das 11�30 > às 14h30 e

das 18h30 às 22 horas.:
.

Rua Exp" Gumercindo da Silva, 23'7
. Fone 72-367� ,�Jaraguá do Sul

UMA ,JÓIA �INGUEM' ESQUÉCE

7'

-JÓIAS, RELÓGIOS, OCUios DE SOL
'E 'PRESENTES.

Rua Marechal Floriano n.'? 29 - Fone.

\ I

, J

· Para breve ,O.
f "sim",

do engenheiro eletrícís
ta Fernando Luiz Rubini
Nícoluzzi. filho de Ru�
bens (Teresa) - Nícoluzzí,
cam a proíessora Lucíane
'Lucht, filha de Sigmar
(Magda Schreiner) Lucht,

· Troca Idade neste . do":
mingo" dia 18, a Sra. Ja
nice Breíthaupt: dia,g,
a Sra. Rosemary Loss

BehUng;
,

dia 20, Ingo
Wagner, em Guaramirim;
día 21, ar Sra. Alban;
Sens e día 22, o Dr. Víc
tor Bauer Júnior.

· O Colégio Holanda
Gonçalves, da Ilha da

Figueira, ; realiza .neste
sábado, a sua tradicional
festa junína. com o

concurso de música ser

taneja, da qual a colúna
se fará, representar no

corpo de jurados.
\ • "Mulher Objeto", na-

cional com Helena Ra-
mos, Nuno Leal Mata
,e :Kate Lyra, é o' Iílme
em cartaz, ne Cine Ja

raguá, de 11 a 22 de
junho, às 20 horas. Tra
ta-se de filme erótico,
censura 18 anos .

.0 Clube de Diretores
Lojistas .de -Jaraguá do
Sul marcou para o dia
'21 de junho. quarta-feira,
'o' jantar festivo de posse
da" nova diretoria, Ci ter
lugar no C, A. Baepen
di, às 20 horas, Agrade
cemos o convite.

CASAMENTOS

Neste dia 17, na Ma- .

triz São Sebastião, às
16h15, o casamento de:
Alceu Formígarí e Silva
na Sabatke. Jaime Carli
ni e Madalenà Langa e

Amarildo Anverze e Je'

s�ane RopelaÚo; às 1 'th-
15min-Valdir KoneIl e

Leonara Parma e às 18
horas Enivaldo Deretti e

Jane Witkoski, ontem,
dia 16, uniram-se �m

rr' matrimônio na Matriz,
Renato José Maçaneiro e

..

María .' 'Teresinha Braatz.

RELÓGIOS
PRESF.I\ITF"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Santa Catarina, c/ 11.857
MWh em abril pas
sado e 147.020 nos últi
mos doze meses.

Quanto ao número de
consumidores, Jaragué
dó Sul figura como o

décimo primeiro, com
um total de 17.132 até o

mês de abril. A nível de
crescimento em número
de consumidores,' foi
o sétimo. São maiores
consumidores Florianó
polis, Joinville, Blume
nau, Lages, São José,
Criciúma, Itajaí, Balneá
rio Camboriú. Chapecó,
Tubarão e Jaraguá do
Sul.

Tecelagem (Fenatec) o

cuparam 85 mil m2 do

Parque Anhembí, em

São Paulo. No período
de 5 a 8 de junho, 780

expositores apresentaram
as novidades do mun

da da moda para as

Cobertura vacinai atinge a 106·/.
A exemplo das campanhas antedares, o Dia Na

cional de Vacinação centra iii. Poliomielite (paralisia
míantíl) superou 'as expectatívas de Secretaria Es

tadual da Saúde. Bxatamente 602.157 crianças de

zero a quatro anos, além de outras 55.306 maiores de

, cinco anos fotam vacinadas em Santa Catarina, tota- .

lizando 103% da população alvo, que, de acordo com

o último recenseamento realizado pelo IBGE, era

de 584.800 crianças, nos 206 municípios.
Na região de base de Jaraguä do Sul, a campa

nha comportou-se da seguinte forma: Corupé . 1.088

crianças -(110,46% do total), Guaramirim 2.374

(152,77%), Jaraguá do Sul 8.524 (98,42%), Massa-

randuba 1.397 (91,7::"%) e Schroeder 764 (121,85%).
O total geral foi 14.147 Crianças vacinadas nestes

cinco municípios, ou seja, 105.98% da população al-

Menores de um ano foram 2.770 (94,99% do to
tal previsto), .de f a 5 anos 11..377 crianças (109,05%)
e acima de 5 anos 1.809 crianças vacinadas, segun
do a coordenadora de base, Dra, Ivone Kinas Gon-

,çalves da Luz. A próxima campanha será no dia
.

12 de agosto.

ponsävel por 9,24% do
total, 1,63% e o rural

com Um consumo de
9,05%, cresceu 2,09% no

período.

Jaraguá do Sul teve

a maior taxa de cresci
mento percentual, de

12,40% , seguido por Vi
deira 12,34% e Caçador
12,08%. Lidera o consu-

.

mo o murücípio de Join
ville com 838.352 acumu

lado em doze meses, se

guido por Blurnenau.
Cricíúma, Florianópolis,
Brusque. Itajai, Tubarão,
Chapecó e Jaraguá do
Sul, que está com o nono

maior consumidor de

de de 50m2. vísitado por
maís de mn comprado
res em potencial, que ma

nífestaram pretensão de
realizar negócios. "Não
fechamos nenhum negó-

E"resas considerara. "excelente" a piticip8Cio II. Ha. :,....>
estações primavera-ve
rão 89/90, dentre os quaís
a Marisol. de Jaraguá
do Sul, que ocupa a ter
ceira posiçao entre as .

maiores malharias do
País, responsável

.

pela
produção de maís de 370
toneladas mensais dê
malha oe algodão.

A Marisol
, ocupou

um estenda de 150 me

tros quadrados para a

presentar sua coleção de
verão, estilo esporte-la
Zer, dirigida 'ao público
infanto-juvenil nas clas
ses A e B. Outra empre
sa participante na Fe
nit. de Jaraguá do Sul,
foi a Jaraguá Fabril, que
apresentou como noví-
,dades a evolução dos
seus produtos através de
novas estampas, que
tiveram ótima aceitação
"acima das expectati
vas", segundo o gerente
de vendas Renato Blank.

A Fabril mostrou
toalhas de mesa, tecidos

para costura e panos de
copa, além da tradicional
linha de natal num estan

I

Energia: Jaraguá registra maior crescimento de consumo

vo.

O consumo de energia
elétrica cresceu 5,55%
em um ano em Santa Ca

tarina. Os dados do a

companhamento de mer

cado são do Departamen
to de Planejamento de
Sistema da Celesc, apu
rados até abril e revela
dos pelo engenheiro Car
los Alberto Bresolin.
entre as classes de con-

sumo, a' que cresceu

mais foi a índustríal,
responsável por 54,47%
do total, com um aumen

to de 5,09%. O con-

sumo residencial, Fes-

ponsävel por 20% do
consumo total, cresceu
63.'i%: o comercial. res-

.'

elo durante a�Fenít, 'm�s�
mo poi:que,n,ãber� esti

.

a intenção,.mas és· éOD,",
tactos com os ' clientes
foram 'éxceientesii des�
t'âtä íÜánk.'·

.

Escolas recebem livros, didáticos
A 19a. Unidade dê

Coordenação Regíonàl de
Educação recebem do'
Ministério da Educação,
através da Fundação dê
Assistência ao Educan
do

.

(FAE), um total ' de
23.966 livros' didáticos
para alunos' de la. à 8a.
séries das escolas das re

des estadual' e munici
pal de Jaraguä do Sul,
Guaramirim, Massaràn
duba, Schröeder e Coru
pá.. Os livros 'sã�' de vá-

Exposição de
Termina neste día

18, no Agropecuário, a

10a.. Exposição Regional
de Canários de Cor e'
Porte, da Sociedade Ja
raguaense de Canarícul
tura e Ornitologia, aber
ta dia 10 à noite e que
vem tendo uma frequên
cia de público razoável.
Cerca de mil pássaros
estão em exposição,

.

al
guns dos quais à venda.
O julgamento dos pássa
ros foi realizado pelo
Dr. Osvaldo Vitorino,
de Floräanópolís e na ca

tegoria "cor", venceu o

.cnador Nélson Barg; se

guido, pela ordem, pe
los criadores Lauro
Stoinski, Gílmar PíccoÜ,

rios, componentes currí
culares e foram solicita"
dos pelas • próprias ,es-.
colas. no án6, passado" .

.,. � .' .

E a riova remessa de
merenda chegou.

�
,. sãô

1it�26 quilos (aguardava
se 28 toneladas) no va-'
lar de NCz$ 9.9$7,30,
sendo 7.800 quilos de ar

roz, 630 quilos d� Sal,
5.100 quilos de macarrão
e 1.296 quilos da biscoi
tos salgados.
'" .

cananos até domingo

Reunindo o que há de
mais moderno, desde a

manufatura do fio, trens
formado em tecido, até
o produto final, a �8a.
Feira Nacional da Indús
tría Têxtil (Fenit) e a

14a. Feira Nacional da

Lauro Zerthames, Gilber
to Souza, 'Adolar . Lie
bel, Ivo Pradi, Rubens
Jazar. Artur Orthmann,
Alíbert Ewald, Doris
Radüntz e Orlando Spé-
zia.

Na categoria canários
"porte", Nélson Barg foi
também o vencedor e os
demals são Ivo Pradi,
Gilberto Souza, Rubens
Jazar e Artur Orthmann.
O campeão de salão foi o
canário de Lauro Stoins
ki. Até a tarde . deste
domingo ainda existe pos
sibídidade de observar a

rara beleza dos pássaros
em exposição, no Agro
pecuário, totalmento gra
tuito.

Adjori-SC abre diálogo 'com a SeCom
.

Os jornais do inte
rior de Santa Catarina
e, a Secretaria da Co-

. municação Social do
Governo do Estado inau

guraram no domingo, em

Jaraguä do Sul, um re

lacionamento que pode
rá frutificar em benefí
c' o da classe. O secre

tário Iraí Zilie, acompa
nhado do assessor espe
cial, Carlos Damião,
que já militou na ,im
»rensa do Intertor e

como tal conhece seus

problemas e limitações,
reconheceu que o gover-
1"0 está omisso em re

hção à imprensa ínterío
rnna quanto a distribuí
çJo da mídia, hoje con
r rntrada basicamente
nos quatro diários de a

hranpênciê\ estadual e

HS televisões.
Zili-o euviu as quei-

xas dos jornais e infor
mou qUe há' escassez de
verbas, mostrando-se, no

entanto, disposto a resga
tar em parte a dívida, re

difínindo a mídia de acor
do com a possíbilídade.
Defendeu um diálogo
permanente solicitado
pela Adjori/SC, através
do presidente Darcy
Schultz e compr'ometeu
se a defender OS peque
nos jornais junto a As
sembléia Estadual Cons
tituinte, aliando-se à
defesa também o deputa
do e vice-prefeito de Ja
raguá do Sul, Adernar
Duwe,

.

que' partieípou
de parte da reunião 'da
Adjori e / -da homenagem
prestada pela entidade
ao "Correio do Povo""
pelos seus· 70 anos de fun
dação.
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Edital 16.661 de 07.V6.89 raguá do Sul, domícíítada
A1miÍo Rúedleger �.. lso1-

'

e resídenta elli �araguá.
ile _ Zilie 84, neste distrito, filha de
EIe, brasileiro, s6It�irö, '-'RIcardo ZÜse e Fi'ida Eh-

pperário, natural de Ja- lert Zilse.
.

raguá ao Sul, domiciliado -Edf,tal 16.662 de 07.06.89
� iesidehte na Rua Ber- Waldeclr Vergtl10 �zio
tha Weege, 2.314, 'nesta e Edna, Postai

.

cidade, filho de Elmo, Rue- Ele"
I

brasíleíro, solteiro,

díeger e Alma Hanemann mecânico,' natural de Ja

Ruedieger. raguá do Sul, domícílíado
EÜ1, brasileira, solteira, e residente em Ribeirão

lavradora, natural de Ja- Molha, naste distrito, fi-

lho, de Braz Elizio e Ma
thilde Moretti Elizio.
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de As
sis Chateaubrian, Para
ná, domiciliada e residen
te na Rua 401� .em Jara

,gu�Esque�rdo, neste dís

tríto, filha de Feliciano

Aniversariam .. hoJe;-' 17
-

Sra. Amanda da Cos
ta, Sra. lIea W. Felipe,
Margot Püttjer, Cezar

BehUng, Iria fdarla pg
trí ,

Dia 18 de junbo.
Sra. Janíce Breíthaupt.

Sr. Políbío Braga
-

[Porto
Alegre), Sr. Altino Ba
ratto, Fábio Vinicius Em
mendoeríer, Má�io Cas
siano Eggert, Roberto
Lanznaster.
Dia 19 de junho

Sra. Rosemary Loss

Behling. Sra. Sônia Mar

.quardt Al9us, Sr. Améri
co do Nascimento (Cas
cavel), Roberto Carlos
"Braga, Júlio César Bor
ehers, Sra. Zenaide Mar
tins Fodi, Márcio Rober
to' Ressweílter, 'Deyse
Mery Starosky, Maria
Alicie Planínscheck, E

vanildo Eugênio Rossio �

Dia 20 de junho
Sra. Astríd Kuchen

becker Schmauch, Sr.

Ingo Wagner (Guarami
rim.), .

Fernando - f�lho
�. Adem a r (Amantina)
Mahnke,' Sr. Rafael To
maselli, Sra. Irene
Wasch, Sr· Elimar Ma,hn
ke (Santos - SP), Sra. Tâ
rüa S. da Rosa (Fpolis),
Maristelà Pereira, Romy
A .. Poffo.
Dia 21 de ,iunho

-

Sra. Albani, esposa
Sr. Moacyr Sens; Sr. Jú
lio Maffezzom, Sr.' Leo
nel Stein, Sr. Ansell;Ilo
Hommefding (Cturiitiba),
Sra. Maria Ga(lotli Uec
ker, Luiza Giovanella
Kazmierskii, Elizet:e CriS-

. 'tina Pellis; Marlene.Mül-
ler.
Dia 22 de junho

Dr. Victor Bauer 'Jú
nior (Curitiba), Dr. Mau
ro Luiz Cuba Moura (Join
ville), Sra: Isofde Mohr
Vargas, Paulo Roberto
Pereira, Cíntia Helena
Tomaselli. Delioert Tere-
,zinha Schmitt" Diree '1'0-

meHn, Rosífa Seidel (Co'
rupá).

"

-.
'

Dia 23 de junh()
Sr. Valeriana,. Zanghe

lilli, Sr. Fritz U�mke, Sr.
Valério (la Co�ita, Sra.

'Olga Fischer� R.osane Loe-

WeIl, Brigitte Püttjer"
Cristiane Porafh_,-

NASCIMENTOS

24 de Maio
Guilherme, filho de

Guínaldo (Iracema) Guí
low
25 de Mai�

Maícon, filho de E
lias (Teresínha] de. Agui
ar
26 de Maio

Gísele. filha de João
(Margarida) Rosa
27 de lVJaio

Ketlín, filha de Guido
(Rosalyj' Lindemann
29 de l\Iáio

.

Fátima, filha de Ena

[Noracf Vogel
31. de Maio

Diego, filho de Nil
ton (Darcile) Kniess; Va

nessa, filha de Fausto

(Marlíce) Klug
01 de Junho

Marlene, filha de Lau
ro (Melita) Basto
02 de Junho

Deyvis, filho de Val

dir (Aparecida) Bilck; Ri
cardo, fHho de Paulo (Ar-
'lete) Moretti; Tiago, fi

lho de Jorge (Luiza) Pe

droso; Maieon, filho de

Dirlei (Sandra) Guima
rães
03 de Junho

Willian, filho de Glai
con (E1iete) Fagundes
04 de Junho

Diego, filho (le Jadiro

(Helena) Raimundi
05 de Junho

_

Gilson, fHho de Sil
vino (Marli) Bach; Daia
ne e Maicon, filho de J0-
sé Carlos (Tusnelda) Pei
xer; Carlos, filho de Nél
'Son (Ana Maria) Balker;
Dóuglas, filhó de Varildo

{Nilva) WeiUer
06 de Ju�ho

Guilherme, filho de Jo
se (Silvia) Grah; Eleno e

Elean(lro, filhos de EI
cio (Ilse) KteUtzfeld

._

07 de Junho
.

Bruna, filha de Roque
(Odila) Jaroczinskí .

09. de Junho'

Fagner, filho â:e João

'(Wanda) Hernatski

Prlclallas de Casalllatls
MARGOT ADELIA GRUnBA LEHMANN, Oficial

do Registro ClvlI do 14] l>isti'ltQ da Comal'ca de Jara
guá do Sul, Estado de Santa, Catarina, Brasil, faz saber
que compareceram em Cart9ri� exibindo os documen
tos exigidos peia lei,' a, . fim de se habilitarem para
casar, es seguintes,
Postai e Maria Dirce Se
reníní .

Edital 16.663 de 08.06.89
Ionir Roberto Medeiros
Pereira e Tomoe Umetsu
EI�, brasileiro, solteiro,
técníco em eletromecání
co, natural de Bom Je
BUS, Rio Grands do Sul,
domiciliado e residente
na Rua Barão do Rio'
Branco, 72, apto. 04, nes

ta cidade, filho de Vil
mar Pereira de Macêdo e

Izaura Medeiros Lemos
Macêdo.
Ela,' brasileira, solteira,
industrtäría, natural de
Toledo, Paraná, domicilia-
da e residente na Rua
Erwino Menegotti, 727-,
nesta cidade, filha de Ta
kayoshí Umetsu e Yaeko
Umetsu.

-

Edital 16.664 de 08.06.89
Vibmt-r José Alves e Ira
cema Klimkovsky
Ele, brasileiro, solteiro,
soldador, natural de Ita

jai, neste Estado, domici
liado e residente 'em Ilha
da Figueira, 21, rieste

distrito, filho de Argeo
Alves e Paulina Alves.

Ela, brasileira,. solteira,
do lar. natural de Luís

Alves, neste Estado, do

miciliada e residente em

Ilha da Figueira, 21, nes

te' distrito, filha de Aloi

sio Klimkovsky e Ana

Machado Klimkovsky.
Edital 16.665 de 08.06.89

Amancio Luis BusareUo
e Marcia Leonida Lind

ner

Ele, brasileiro, solteiro,
industriár:io, natural de

Guaramirim, neste Esta
do, domiciliado e resi
dente na Rua Mathias

Ruysam, 61, em Ilha da

Figueira, neste distrito:
filho de Jordão Busarel10
e Terezinha BusareUo.
Ela, orasileira, solteira,

índustríâria, natural :

'de
Guaramírim, rieste Esta
do, domiciliada e resi
dente na Rua Procópio·
Gomes, 1.530, nesta cida
de, filha, de Bertoldo
Líndner e Lili Schuchardt
Líndnar ,

Edital 16.666 de -09.06.89
.

Jair -Harmel e Marcia
Quadrado des Santos
Ele, brasileiro, solteiro,
pintor, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado
e residente na Rua· 601,
n.? 3.350, em Jtapocuzí
nho. neste dístríto.: filho
de Erwin Harmel e Mari
ana Eggert Harmel .

Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Curiti
ba, Paraná, domiciliada e

residente. na Rua Alice
Tíbinçã, 618, em Curiti
ba, Paraná, filha de Do

mingo Quadrado Fernan
dez e Terezinha dos San
tos Quadrado.
Edital 16.667 de 12.06.89
Ivo Cardoso e Janeta Fa
rias
Ele, bresíleíro.. solteiro,
operador de máquina, na

tural de Taió, neste Es
tado, domiciliado e resi
dente na Rua Nova Tren
to, em Santana, em Rio
do Sul, neste Estado, fi
lho de Luiz ICardoso e

Lavina Cardoso.
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de São
Bento do Sul, neste Es
tado, domiciliada e resi
dente na Rua Victor Ro

senberg, 351, nesta cida
de, filha de' Alfredo Fa
rias e Geni Sklarski Fa
rias.
Edital 16.668 de 12.06.89
Alcir Motta e Elenir Bea·
triz Vasel
Ele,' brasileiro, solteiro,
ferramenteiro, natural de
Massaranduba,

.

neste Es
tado; domiciliado"e resi-

dente na Rua Bracínho,
em Sch"'tQed�r, neste .Es
tado. filho de Elizeu JO
sé Motta- e Anastacía
Kluck Motta.

_

Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório, na

tural de Jaraguá· do Sul,
domiciliada e residente
na Rua Padre Aloísío Bo

eíng, 408, em Barra €lo
Cêrro, neste distrito, fi�
lha de Altevír Augusto
Vasel e Olinda Pedrí Va
sel ,

Edital 16.669 de 12.06.89
Fernando Luiz Rubini Ni
coluzzi e Lucia,ne Scbrei'
ner
Ele, brasileiro, solteiro,
engenheiro eletricista, na
tural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente
na Rua Angelo Schiochet,
250, nesta cidade. filho
de Rubens Nícoluzzi e

Teresa Maria Rubíní Ni
coluzzi,
Ela,

.

brasileira, solteira,
professora, natural de Ja

raguá do Sul, domícílía
da e residente na Rua
Presidente Juscelino, 19,
nesta cidade, filha de Sig
mar Benno Lucht e Mag"
da Schreiner Lucht.

Edital 16.670 de 12.06.89
Ademir Sehalínskí e Ma
ria Saléte Garcia
Ele, brasileiro, solteiro,
contador, natural ríe Ja

raguá do Sul, domiciliado
e residente na BR 280,
Km 70, nesta cidade, fi
lho de Wigold Schalins
kí e Jandyra Schalins
ki·
Ela brasileira, solteira,
sec�etária, nàtural de Co

rupá, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua Roberto Ziemann,
1 .349, nesta cidade, {i

lha de Bento Garcia e E
vanilde Silveira Garcii:v.

- E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital, que será publicado
pela -imprensa e em Car
tório, onde será ',afix-ado
duranle 15 d.ias.

Garcia

Para nós" s9uuro não é só g·arantia de riscos
Seguro é'

Prestação de Serviços
_.' Consul,fe - nos

A.
,iS 4<,

,S e�<g. u r o S
Rua Barão do Rio Branco 168 - Fone 72-1188 - Jaraiuá cio Sul.

�....__�a.��__..""""""""""""""�"""""""�_."_
j
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A Comunidade'Nossa, Senhora Rainha da Paz.
do Bairro Vila Nova, mareou para os días 24 e 25
de junho a sua primeira festa, regístrando um ano

desde que a cruz foi plantada, iniciando a mais no
va comunidadeCatólica de Jguá do SuL A programação
prevê para sábado" día 24, às 11 horas 'santa misse,
seguida da abertura dos festejos populares; no dia
25, às 9h, concentração defronte o, Posto :Mime e em

seguida procissão com a imagem da padroeira até ;O
local da nova \ igreja, com míssa de entronização ,e
bênção. Na, continuidade, festejos populares. durante
todo o dia.

A nova Comunidade abrange cerca de ,çütoc;_en
tas famílias e já construiu um galpão d.e 45Qm_2 .on
de são celebradas as missas e realizadas reuníões ,e

festividades. Díspôe de uma área de 3 .'900m2 t., segun
do 'o presidente Norberto Marangoni, ,cuja,{amília
doou o ímóvel. adí.sntando que <COOl ,os reoursos ,ay
feridos na festa a in tenção é estf(utU!f.-a.r �meUwr (o gal
pão, uma vez que até) que a i.greja .seja .construída de
morará algum .tempo A igreja �râ ,pum estilo to
talmente distinto das existentes .na .regrão e o proje
to arquitetônicO' já esiLá sendo �laiborado.

Passagens e ca rgas é com VARIG
e agora também passag.ens N�iOnäl e 'intetn�cional
Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira n'" 290 - Fone 72·0091

,

, ,JARA.-CUA ,DO SUL, 17 � 23 DE JUNHO - D! ' toao

:MâSsaraQdílba 811bera pralralßa -paraH'I_�e.sl� da Calana' �lIllulhl
A Admínístração Mu- días 29 e 30 de julho, nas das a ocasiao e realizada cípío, sendo seis as be- 1.9 Campeonato Muni'Ci

nicipal de Massaranduba dependências do Pavilhão uma exposição agrícola,
.

nefíciadas, para que as- pai de Canastra, masculí
e'stá elaborando. a

.

.

pro- de Exposições, onde se- na área externa. O De- sím- possam promover O' no e feminino, das 14' às
gramação da Festa do rão desenvolvidas uma partamento de Educaçã(), resgata das atividades 21 horas, com o coar"
Colono, marcada para os série de atividades liga- Esportes � Turismo, co- culturais e tradicionais denador Oslin Bruch,

.

nó
mandado pelo Prof. Pau- da comunidade massaran- Centro Esportivo Muni"

recicla escrivães, lo Ramos, está colocando dubense, que devem ser cípal.
.

uma área de 200m2 para cultívadas. ESCOLAS
cada expositor que dese- MUNICIPAIS
jar participar, podendo REFORMA E Foram concluídas as

Os contactas acontecer a- CAMPEONATO '.

reformas nas escolas mu-
través do telefone ..... Uma reforma comple- nícípaís Emílio Mosca, da
47-1223. ta está sendo efetuada no localidade de Sagrada Pa-

Tada a renda vai ser Ginásio de Esportes
.

"E- mília e Lauro Carneiro
destinada às sociedades rleh Rode", realizando-se de Loyola, de Baixo 1.9
de tiro ao alvo do muni- restaurações nas instala- Braço do Norte, onde fa-

ções sanitárias, pinturas ram ampliadas as ínstaía-

Kohlbach e Hufenu- e ainda a construção de ções dó atendimento de
dais vestiários femininos merenda escolar, píntu
e uma lanchonete junto ras completas dos -, pré
a quadra externa do com- díos. restauração de fo
plexo esportivo. Ainda ras, calçadas e instalações
na área esportiva, até o sanitárias. Os' investí
dia 25 poderão' ser fei- mentos somaram NOzl$··
tas as' inscrições para o' 10.000;00.

Comu'nidade festeja 1� aniversário

Eleições· 89: IRE
o Tribunal Regional

Eleitoral realizou nos di
as 8 e 9, em Florianópo
lis, o 2.9 Treinamento e

'Reciclagezp. dos Servido
res dos Cartórios das Zo

.

nas 'Bleitarais, que teve o

.eomperecímento de escri-
vães � auxiliares eleito
rais de todas as 80 zo

nas de Santa Catarina,
dentre eles Luciano Ro

drígues de Oliveira e Ralf
Faltin, das 17a. e 60a.
Zonas Eleitorais, basea
das em Jaraguä do Sul
e Guaramirim. O objeti-

vo foi a preparação do
servidor no sentido de
entender a sistemática e

o sistema de manutenção.
do cadastro eleitoral,
implantado em 1986.

Além dos servidores
das 80 zonas catarínen
ses, 15 servidores do TRE
tomaram parte .

do curso
com o objetivo de for
mar equipes itinerantes.
Vão vtajar pelqs cartó
rios a fim: de atender às
necessidades exästenres
até a realização das elei

ções presidenciais.

Schuetzenfest já tem suas comissões
A Associação das Sociedades de Caça e Tiro

do Vale do Itapocu. que reúne 24 sociedades da mi

crorregião, tem encontro marcado para o día 23, sex

ta-feira, no Salão Cristo Rei, para discussão das atri
buições

..

e esquema de trabalho de cada: uma' das co

missões da la. Schuetzentest, marcada para o perío
do de 13 a 22 de outubro, no Agropecuário �

.

A comis
são central organizadora já está formada e as comis
sões de apoio são as de alimentação, alojamento!
transporte, divulgação, limpeza, segurança, finanças,
desfiles, de tiro, ornamentação e organização' de bai

les e concursos, de construção e eventos paralelos.
.

Semanalmente a comissão' organizadora se reúne,
ele acordo c/i/o assessor de culture, esporte Ie turísmo..
Balduino Raulíno. que adiantou' que haverá concur
so de rainha, onde cada sociedade selecionará a sua

candidata para a venda de votos,- com idade mínima
de 15 anos. Setenta por cento do valor. retornará pa
ra as sociedades participantes. Para a Festa do Tiro,
de abrangência regional, diversas atrações estão a

gendadas e acreditam os organizadores em grande
sucesso já a partir desta primeira edição .

essler na, Fiesc
A Federação das In

dústrias do Estado de San
ta Catarina (Fiesc), rea

lizou na sexta-feira . (16)
suas eleições com chapa
única encabeçada pelo
atual presidente Milton
Fett, que foi reeleito. Um
total de 71 del\egados
credenciados dos sindica
tos patronaís de .índús
trías tiveram direito a

votar ne chapa, eleita pa
ra o triênio 89!92, na

qua! dois empresários de

Jaraguá do Sul fazem par
te: Wilson Kohlbach e.

Rudolfo Francisco Hufe
nuessler na diretoria efe
tiva.

A pass: está prevista
para o mes de agosto.
Na Fiesc também, sex�a
feira, o ministro da Jus

tiça Oscar Dias Corres

palestrou sobre o tema

"Estado de Direito", na

qual [araguaenses estive

ram representados.

Piske encaminha pedidos de Schroeder em Brasília
Acompanhado do de

putado Paulo Bauer e dos

prefeitos de Barra Velha,

Araquart e .Ioinville, o

prefeito Adernar Píske,
de Schroeder, foi a Bra

sília' na tsrça-feíra, para
reivindicar recursos jun
tei a Mínístérlos e órgãos
do Governo, Federal.
Dentre as solicitações de

Piske estão: ao -Ministé-
.

rio do Interior, pavimen
tação (continuidade) da

Av. Marechal Castelo
Branco; ao Ministério da
Educação, recursos' para
a reconstrução da E'scola

�c'rroeder 1, de 310,40
m2 e aquisição do mobi
liárlo e, para as obras do

ginásio de esportes.

A Secretaria Especial
de Ação Comunitária
(SEAC),' saneamento co-

.-. }
�----------�......��......�......--

munitérío para as ruas

Ponte Pênsil, Princesa 1-

zabel, Valentim Zoz, Ger
mano Müller, Duque de
Caxias, Ploríanöpolís, AI

phons Schmalz, Pres .

Costa e Silva, Carlos Zel
se, Willy Zíbel, Exp. Os
waldo Kanzler. e Apiúna .

Além disso, mecanização
comunitária e. ponte do
Braço do Sul, além de
projeto eS)Jeciß,l.

CAMPANHA
I)() AGASALHO
A, Prefeitura, ,at'ravés

da Assessoría de Assis-'
têncía Social realizou. de
5 a 16 � junho, a Cam
panha do Agasalho, que
consistiu na doação. pe
la comunidade, de cober
tores, casacos, calçados e

calças cumpridas, para.
distribuicão entre as fa

mílias c�rentes . Alcan
cou seus ob ietivos .

'

Séruio L. ·Pacheco
"( .

CIRUR,GIÁO DENTISTA

, .

Atendimento cOm hora marcada das 11 às 21 hs.

�u� Exp. Gumercindo da Sllva, 72, Sala 4,

defronte a Caixa Econômica.

Fale Inqlês
ein 24' horas

Esta é' sua oporttmidade agora mO :Br:asil.' .'

The Wilzard oi Conve-rs.ation I,

* Método exclusi:vo desenvolvido nos ':CUS. A
para quem tem urgência' em falar inglê!),

* Ensino individua,.l. ou em grupo para empresas I

ou particulares. :

'j' Método prático, efi'ciente � reV_91ucionário.
Aprendizado

'

ganmtido.

I
I

, INFI,DRMAÇÕES '�"'::-Gladis Schmid,t P� )Ífo,
. ,

Rua Exped. AntonL6 Carlos Ferr�ira 68
F-one 72-0527 i' �
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A natur�za está em
situaçãQ caótica. Neces-.
si�a com urgência de al
guém que se preocupe
com sua recuperação.
.E,Jq�loração, destruição,
extração .deíxaram a na

tureza com a pa'i�!t.em
que conhecemos: selos
desgastados e destruídos,
surgimentos de desertos,
escassez na produção, de
alimentos, poluição dos
rios; atmosfera impreg
nada de gás carbônico
(C02) e por aí afora. As

doenças estão .aparecendo
e se alastrando: A luta
pela' saúde está indo ape
nas numa direção, pou
co se faz e quando muito
o tratamento. Trago um
alerta para qus se reflita
sobre a questão. Na na

tureza está a fonte para a

prevenção e cura dos ma

les, das doenças. Mas,
parece que não acredita
mos e continuamos ,agin
do contra ,fi natureza, me-

I

I
II

�ender que a socíedede
átual ,está baseada no

.desreépeíto qQS direitos
,humanos e também às
leis da natureza e está'
cavando a sua sepultu
ra.

Precisamos inventar
novas formas de ôrgani
zação social, e uma eco

nomia duradoura, com

base no respeito às di
versas formas de vida,
capaz de preservar, afi
nal de contas, a integri
dade da criação.
Dirce Maria, Tafner' Le

oní ,_ Chefe SUDEN/lga.
UCRE
Membr9 do COMDEMA.

nosprezando todas as re

comendações que ecolo
gistas e agentes de saú
de estão axpenmentando
e aconselhando.

O avanço tecnoíögíco.
o consumismo -irracional,'
o ativismo moderno es-
!
tão nos deixando "surdos
para OS gemidos da cria
ção. Nesta criação estão
as condições para viver
mos bem, com saúde, cl
'espaço e díreítos iguais
p/todo. E o q/ estamos ou�
vindo? Não serão .ape
nas nossos próprios ínte
resses. nossa própria ma

nia de acumular e en

grandecer? . E assím. não
ouvimos apelos para nos

engajarmos no mutirão

pela preservação da natu
reza, no mutirão por u

ma pátria com Liberdade
e direitos assegurados p/
todos, inclusive para os

Inflrle raroquial
PARÓQUIA SÄO SEBASTlÄO

NOSSA MENSAGEM: "Todos somos chamados a ser

os comunicadores de Jesus Cristo". Com este �ema,
-está acontecendo em Jaraguá do: Sul (1'2 a 18), a Quarta
Semana Vocacional. Na Igreja, para o bem dela, e

xiste trabalho para todos. Todos somos chamados pa
ra comunicar Deus aos outros. Mas para podermos
comunicar Deus aos outros, é preciso que cada um

viva em sintonia com o plano de Deus. Por isso, o

mundo ao redor, começa a ser transíormado no mo

mento em que mudamos o' nosso coração. E esta

mudança acontece a partir do momento em que a

colhemos Jesus Cristo em nossa vida, e tomamos

consciência de que Deus é nosso Pai e somos todos
irmãos.

O qu� é certo, é que todos somos chamadas a ser

os comunicadores de Jesus Cristo. É Ele quem cha
ma. Ele não se prende a moda deste mundo, mas a

tribui a cada coisa e a cada pessoa o verdadeiro valor.

Propõe a todos uma única recompensa: O céu, a sua

companhia, convivência eterna e feliz. Para chegar
mos lá, cada tim é chamado a percorrer o caminho
da santidade.
E preciso fazer bem as coisas, assim como Jesus Crís-

. to fe�.
'

Por meío desta Semana Vocacional, queremos
mostrar que Deus chama hoje como ontem, e

.

até
maís do que ontem. Ele chama sempre e contmua

a fazer o seu convite a milhões de coraçoes para se

rem seus comunicadores. Pois, muitos são os ser

viços que podemos prestar na Igreja. Jesus Cristo
continua chamando mais pessoas para trabalhar.
Pois a mensagem,do Evangelho deverá ser comu

nicado a todos os homens.
Portanto, vivamos com Interesse esta Quarta

Semana Vocacional. Abramos o nosso coração para
encontrarmos e acolhermos o que Deus tem a nos'
comunicar. Somente assim, nos transformarémos
nos verdadeiros comunicadores de Jesus Cristo.

HORÁRIOS DE MISSAS: Sábado, dia 17, às 14
horas na Matriz (míssa das crianças); 18h-säo Luiz
e N. Sra. do ·Caravaggio; 19h-São Judas, São Fran
cisco, N. Sra. Aparecida, Santa Luzia, São Marcos,
São João' (festa) e Santíssima Trindade. Domingo
às 7h na Matriz; Bh-Santa Cruz, S. Judas Tadeu, N.
Sra. do Rosário, N. Sra. de Fátima, São JOsé e São
Benedito: 8h30-São Marcos; 9h-Matriz e Santo Es

tev:ão; 9h3O-São Pedro, São João (festa), Cohab, N.
Sra. Rainha da Paz (Vila Nova), São, Cristovão,

.

San
ta Catarina, Rio da Luz, N. Sra. do Perpétuo Soco\�
ro e às 19h na Matf'iz São Sebastião.

"

II
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índios, negros, sem-torra.
excepcionais, menores' a
bandonados. .. Você es

tá ouvindo Os gemidos
da criação?

'Uma falsa' ínterpreta
ção bíblica tem levado,
cristãos a legitimarem a

destruição ecológica u

sando gênesis, 1 .26, 28:
O homem... tenha ele
domínio. .. Na ânsia pe
lo domínio passou-se a

encarar a terra, a fauna
e a Ilora como fatores de
produção. Para que a

produção, aumente, ne

cessário se faz desenvol
ver técnicas, das quais
se Pensa que depende a

felicidade da humanidade.
No entanto, apenas em

termos de Brasil. pode
ríamos questionar, a

quem serve 'esta produ
ção . Não coube ao po
vo apenas e somente, ven
der suas forças por um

mísero saläríot Esta é
outra forma de poluição,
a pior na verdade. O ho
mem (dominador) tarn-

bém tem se esquecido,
que todo progresso t'éc
nico tem um preço. o
aumento da produção de
corrência -do desenvoleí
mento d� técnicas maís
avançadas, da interven
ção humana quebrando
Os ciclos naturals e da
exploração do homem

pelo homem, não fica
, sem cobrar seu salário: A
vida, abundante se invia
bibiza,

'Se pararmos para re-'

fletir haveremos de en-

Defenda o seu patrlmOllio contra slBlstr08, pre-,
ventnde-se. Estamos as suas ordens I

ComérCio e recarga de extintores em geral
I

Rua Joinville n.? 2.176 - Fone 72-1826

Jaraguá do Sul/SC.

Veículos notificados no GRUPO I -

Exlinbrás

I PM divulga multas do transito ': maio
1 - O Comando do 1.9 Pelotão de Polícia Militar, encarregado do

Policiamento de Trânsito, divulga a, re lação dos' veículos notificados por in
fração de trânsito, referente ao mês d e Maio de 1989.

HX-*403 - HX-*426 - PO-4008 -

Veículos notificados no GRUPO U -

GN-0113 - SH-*537 - JU-*555 -

I JK-0689 - JU-0719 - JU-1700 -

JK-2226 - MS-2748 - AB-4553 ..:....

,

.1S-7367 - SS-8207 -

Veículos notificados no GRUPO III -

BS-0013 - JU-0202 - GN-0333 -

AH-0374 - SH-0436 - HU-*498 -

JK-0661 - JZ-0752 - JS-0700 -

HU-*770 - J&0789 '- CO- *888 -

BL-091! - JZ-I004 - JS-loo9
JZ-1118 - GN-ll80 - J2-1199 �

JZ-l:)'25 - BV-1425 - JS-1616 -

MS-1644 - JK-1958 - JZ-2016 -

EJ-2218 - JZ-2220 - JK-3006
JZ-3308 - JZ-3339 - JS-3962
JZ-3979 - GN-4S10 - JS-4525
JU-4725 - JU-5343 - JU-5560
J&5864 - JK-6006 - JZ-6090
BP-7123 - JZ-7575 - .1U-7655
.1S-7113 - AD-7959 - GN-8007 -

JK�8088 - JU-8108 - JX-8209
JS-8523 - AJ-9210 - JK�9696 -

,

2 - A multa será aplicada em dobro, quando houver reincidência
na mesma infração e no mesmo gru po, conforme art. 194 do R. C . N . T ..

3 - As multas precedidas de asteriscos pertencem a motocicletas e

motonetas.

Jaraguá do Sul, 06 de junho de 1989
ROGtlRIO LUIZ ,KUMLEHN
1.� Ten. PM Cmt. do 1'.9 Pel.

Veículos notificados no GRUPO IV -

HW-*OOl - JS-*005 - MB-*025 -

J5-0050 - HX-*162 - HX-*166 -
BS-0164 - HX-*220 - GN-*229 _;__

EN-*301 - EU-*345 ..:.._ HX-()97 -

HX.'*400 � J&0448 - JZ-*462

--:-1MI-*500 � HX-*505 - HX-*538 -

HX-:539 - JS-0�90 - HX-*?12 -
HW-"'737 - HW- 864 - HW-�874-
HX-*870 - HX-'�870 - HX-*870 �

HX- *870 - HX-*87o" - HX-*810 -

HX-*870 - HX-*870 - HW-889 -

JZ-I0t5 - JZ-1621 - JU-2021
IU-2200 - JU-3408 -'-'- JZ-4239
JU-4545 - JS-4900 - PK-5505
BS-5678 - JZ-6506 - JZ-6766
JZ-7475 - QO-8879 - BZ-9092
AL-9502 - JZ-9519 - JU-9812

Veíclulos notificados em maís de um

GRUPO

HX-*021 - JR.*027 - HX-*066 -

EU-*103 - EU-*187 - HX-*258 -

GN-0265 - HX_'*289 - CO-*524 -

JZ-*788 - HW-*824 _;_ HX-*870 -

HW-*9%' - JZ-0998 - 1Z-1689 �

B5-1977 - JZ-2226 � JZ-2�88 -

JZ-2814 -- BS-2859 - JZ-3755
JZ-4410 - GC-5029 _;_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Terminou sem acordo,
na semana passada. a au

diência de retratação,
primeira fase do proces
so movido pelo Sindicato
dos Metalúrgicos de Ja
raguá do Sul contra 17

empregados da Weg e da
. Kohlbach, acusados de
calúnia e difamação e de
terem tumultuado a as

sembléia acontecida no

dia 19 de março do cor
rente ano quando com

pareceram / ao local por
tando . faixas acusando de
roubo e corrupção o pre
sidente do Sindicato.

Nota do Sindicato diz
que o acordo não acon

teceu porque os envolvi
dos, apesar de concorda
rem em assinar nota de

retratação" negaram�se a

publicar a nota num veí-
culo de comunicação.
"Queriam responsabílí-
zar o Sindicato pelo pa-

gamento da publicação,
mas nós não podemos u

sar o dinheiro da catego
ria para essa finalidade,
mesmo porque foi um mo

rvímento orquestrado pe
los patrões e meia dúzia
de chefes para prejudi
car a minha imagem e a

do Sísdícato , Eles pro
curaram a imprensa pa
ra nos caluniar, agora de
vem arcar com o ônus
da retratação perante a

opíníão pública", disse
Luiz Carlos Busana.

O processo será leva-
do adiante na 2a. Var

ga Criminal de Jaraguá
do Sul e, segundo Cyn
thía 'Pinto da Luz, advo
gada do Sindicato, "os
envolvidos podem ser

condenados de 6 meses a

2 anos de prisão pelos
crimes de calúnia e difa
mação. previstos no Có
digo Penar':

Festa terá caráter beneficente: dia 24
O complexo esportivo

de Guaramírím será sede
no próximo dia 24, de u

ma festa junína promo
vida pela RBS TV/
Joinvílle, como a explo
ração comercial a cargo
da Ação Social, Associa

ções de Moradores e En
tidades, uma vez que o

lucro 'reverterá para a

construção de uma cre

che, com capacidade pa
ra 40 crianças. Diversas

atrações estão sendo pro
gramadas, como pau-de
sebo,

.

corrida de saco,
corrida do ovo, agarra o

porco. além do Boi-de
Mamão da região da
Grande Florianópolis, con-

curso de quadrilhas e

baile no Ginásio de Es

portes Rodolfo Jahn.
LOTEAMENTOS
POPULARES
Sugestão do vereador

'João Vick, presidente da
Câmara, para que a Pre
feitura adquira loteamen
tos através de contrato
com o proprietário, onde
fornécerá a infra-estrutu
ra (água, luz e esgoto),
ficando, em contraparti
da, com a metade dos
lotes e a parte restante
com o dono do imóvel,
pare livre comercializa
ção. A parte da Prefei
tura seria destinada a pes
soas de baixa renda.

Empreeo'dimenlos Imobiliários
Marcatto LIda. CRECI 093

de Quadrilhas acontece dia 24
pais europeu, uma dança
popular que integra o ci
clo junino e qua revive
a

..

cultura interiorana oU

caipira, continuamente
revivida a cada ano.' Ê
uma manifestação folcló
rica que tende a se "mol
dar", como todas as fes
tas do ciclo juníno. mes

mo porque o progresso
afasta o homem cada

�

vez

Inventário do
.

turismo
O inventário de ofer

ta turística de . Santa Ca
tarina, realizado pela
Santur em convênio com

a Sudesul, acaba de ser
concluído, Ê um levan
tamento dos atrativos tu

ri$!ícos, equipamentos,
serviços . e infra-estrutu
ra de 90 mumcipios do
Estado,. dentre Os quaís
inclui-se Jaraguá do Sul.
Além de orientar os ór

gãos institucionais ,e pri
vados que investem na

área, a pesquisa propor
'ciona uma visao global
da 'atividade e permltiré
a elaboração de uma po-'

•

lítica turística para San-
ta Catarina, a curto e

longo prazos.

maís do meio rural.
O Festival Muniêípal

de Quadrilhas vai ínícíar
às H> horas do día 24 '

é terá entre tis competi
dores, as escolas dó mu

nícípío. 'que foram con
. vidadas a integrarem-Sê
às festividades, qus a

lém do caráter folclórico
e cultural tem fins bene
ficentes.

Kohlbach na exposição no �ioceDtro.
A Kohlbach S.A., de

Jaraguä de Sul, partící
pou de 12 a 16 de junho,
no Rio de Janeiro, na 3a.
Feira da. Indústria Ele
tro-Eletrôníca, nos pavi
lhões do Ríocentro, com

um estande de 100 me

tros quadrados, onde ex

pôs seus produtos e lan

camentos de 1989. Entre
os produtos de destaque,
Ia· empresa apresentou
suas linhas de motores
IP(W)55 e de motores pa
ra ambientes de alto ris
co.

A Assessoria de Im
prensa da Kohlbach, di-
wulgou na quarta-feira
os primeiros colocados

no 1.9 Concurso Interno
de Poesias, que contou
cem quinze participantes
e 28 trabalhes., julgados
'por profíssíonaís de im
prensa e 'da educação. Os
premiados foram 1.9 .Jo
ão de Araújo Vicente
'(Fábrica 2) com "Paníle
to Monumental" e "Ci
dade Modelo"; 2.(jl Adeli
na Martim Stolf (Telex}
COm "Por que?": 3.9 Jú
lio Birer Lourenço (Fun'
dição) com "Retratos da
Vida" e "Homem"; 45'
Carlos Alberto da Silva
(F2) com "Socorro' e 55'
lugar para .Joel Alves de
Souza ((1) 'Com "Palmi
lhar" e "Amante Ocul
mo".

Ferrovia Oeste· LitoraJ� discussão
A ligação ferroviária

do Oeste ao Perto de
São Francisco do Sul, pa- \

re o escoamento da pro
dução, 'voltou a discussão
com um trabalho de via-'
bilídada econômica apre
sentado pelo aluno de
pós-graduação da Univer
sidade Federal de Santa
Catarina (UFSq, NéviO
Antonio Carvalho, que
elaborou um novo cálcu
lo de custo. A hipótese'
de fazer uma ferrovia pa
ra escoar a produção . a

gropecuária da região O
este até o porto de São>
Francisco chegou a ser
estudada pelo. governo
catarinense há dois anos,

sem definir uma forma
de encaminhar a idéia.

A ;questão (deve tam

bém ser analíseda pelos.
admínístradores desta re

gião, como Cor4P�., Jara
guá do Sul e GuaJami'
rim, posto que, a .que 'já
se convencíonou chamar
de "Ferrovia do Frango",
passa, necessaríameate.
por essas cidades, ínte
grantes do ramal Ierroví
.ário que vai de Mafra ,a

São Francisco. Jaraguä do
Sul, pelos problemas muí
tos que causam a circu

lação de trens, já discute.
.a nível empresarial, ,a

relação dos trilhos, Jilu:m

trabalho difícil e que S:E:

-encontra em fase de ,COD

.suítes a outras cidades

que já enfrentaram situa
cões idênticas.
.......................

..
..

�i;:� � .II."�; ?LI;

......�..---- _ �-- ...

.. ; � ...

Passagens e cargas, é com VA�IG
e agora também pa� lsag.ens

.

Nacional e Internacional
Rua CeI. Proc. Gomer � de Olive!lra n'9 290 - Fone 72-0091

-

Acontece no sábado,
dia 24, no Agropeouérío,
e I Festival Municipal
de Quadrilhas (FEMUQ),
junte com uma festa ju
nina beneficente em prol
da Associação Assisten
cial aos Deticíentes Au
ditivos e Visuais (AA
DAV), nas dependên
cias do Agropecuário. A

organização e realização
estão a cargo da SECET
e tem por finalidade es

timular e incentivar' a

competíção, �ntegrando
a escola cem a comuni
dade. Serão observados
o desempenho, conjunto,.
coreografia e originali
dade, cabendo. premiação
aes cíncç, melhores �lo-
cados.

.

A quadrilha é, uma

dança protocolar do sé
culo 19, qUe abria os bai

les da certe em qualquer

.. .-, Torneio do'

Guaquari

Audiência de retrataçio sem. acordo Festival Municipal
,----�--........--------------------�'-------

RELAÇÄO DOS IMÓVEIS A VENDA

Terreno esq. com 682,40m2, r. Lourenço Kanz

ler NCz$ 10.000,00
Terreno esq. com 537,75m2, na rua 387 valor
NCz$ 13.000,00
Terreno Lot. Ana Paula II NCz$ 4.000.,00
Terreno na Venâncio da .S. Porto com 1.521.00
fi2 NCz$. 25.000,00
Terreno Lot. Ana Paula II, lote 37, com funda-

mento 60m2 e muro NCz$ 4.000,00
.

Lotes no Ana Paula II a partir de NCz$ 3.600,00
Terreno Jardim da Barra, lote 70, aceita carro

em troca NCz$ 9.000,00
CASAS: Mista, préx, Escola C. Marcattó (J .

Esquerdo) NCz$ 27. mil; em - alvenaria, 190m2,

Bairro S. Luiz NCz$ 50 mil; em alvenaria, 242
m2. na Vila Neva, NC;z$ 65 mil e casa em alve

naria, 136m2í Ilha da Figueira, NCz$ 27 mil.

o Guaquari Boliche
Clube, afiliado ao Clube
Atlético Baependi, pro
move neste día 17, sába
do, a partir das 14h30
min, o seu terceiro tor
neio quadrangular que
homenageia o Sr. Hilário,
Baratte. Serâ na bola 23
cm e Os participantes' se
rão o Vitória (Schroe
der), Hansa Humbold.

(Corupé), Caça e Tiro 23:
de Setembro (São Bento'
do Sul) e Democratas (Ca-:
noinhas) . A'diretoria do,

Cuaquari convida assoo'

cíados e aficcionados do
bol�o a prestigiarem a

promoção.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'

, 'Um: pequeno . - atraso ração;': constam "uma pís- talhes, que, também
.

fo�
Programe bem a,s suas viagens de fé:r:ias 'e '

na
. conclusão dãs obras ta luminosa e cascata. ram levados ém:: con-

reereaeão. A HCanarlDho" coloca à sua dís- adiou' de sexta-faíra pa- Nos' equipamentos, 'além .fa �

posição OB modernes e confortáveis ônibus da sua ra sábado a inauguração do som, que é um dos
,frota. Venha conversar conosco. de uma das melhores op- pontos altos da casa,

Av. Mal. l>éodoro. 987 _ ,Fone 72-1422 cões. em casas noturnas do houve o acréscimo de
Sul do País. Anexa ao ,bar um moderno sistema de
e chopería, começou a exaustão, iluminação e

funcionar no centro de aparelhagem de vídeo c/
Jaraguä. do Sul a boate câmera e telão.

'

do Caesá:r"s Club, em no
vas. ,e modernas instala
ções, com cerca qe 700
m:2 de área

.

útít; que'
comporta dois bares,' nre
saníno com 50 mesas. a

lém de' atendimento es

pecial dos garçons a to
das as 73 mesas dísponí
veis. ,

A boate também POSO'
sui um palco «especial
mente projetado, onde de
verão se apresentar ar

tistas de renome . nacio
nal dentro de, uma pro
gramação em fase final
de elaboração. Entre ou

tras novidades na ,deco-

Iii
I
�

I �

spézia & Cia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

.Madeíras. pera construção e serviços de trator
!

com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 772 - Jaraguá Es

-querdo __; Fone 12-0300 - Jaraguä do Sul - SC.

I'
I

Escritório Contábil S'arcia
CRC-SC lob nl? 0075

Escritas ftlcll1l • c:ontibel.

IIIlpoato de R_d.

Re."tro de Mlc:ro-Empre••

Confira a eficiência de n0880S serviços.
Rua Barão do Rio BrUlco, 168 - Fone: 12-0695

Ortopedia e Traumatologia
..

DR. MARCOS F. SUBTIL
,

Urgências _ consultas _ ortopedia in�a�.
,til e, adulto. Membro titular da Soc. Braslleí

ra de Ortopedía e Traumatologia.
,

Av. Mare�hal Deodoro 1.572 _ Fone' 72.2218,

EDITAL
AUREA MüLLER GRUBBA� Tabeliã e Oficial de

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 pars protesto os

títulos contra:

,ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS Rua João
,

,

Carlos Stein - NESTA - LAUREANO, CAMI

LO - Estrada Santa Luzia - NESTA - MAR-

LENE WILL Rua' Bertha Weege, 610< '-:-

NESTA. -

E, como os dítos devedores não foram en

contrados ou se' recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por,mtermédío do presente editãl.
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artur Müller, 78; no prazo da Lei. a fim
de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por
que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.

IH/Jaraguá do Sul, 15 de junho "cre' '1989\ '

'�(,.,. \.,,,,
AUREA MüLLER GRUBBA .Tabeliã e dHdâf de
Protesto de Títúlos. ",1';"

,

•

I'

Para Luís César da
Silva, proprietário da 00-
ate,

,

a casa noturna de
verá" preencher uma ,la-,
cuna na noite de Jara

guá, provocando também
o afluxo de pessoas de
outras cidades, pois esta
será uma das melhores
casas do Sul do, Brasil.
Ele acrescentou que u

ma de suas maiores pre-.
ocupações foi em, relação
à segurança, instalando
um' moderno sistema de

prevenção de incêndio,
bem como saídas de e

mergência e outros de-

CENTRO INTEGRADO DE PROFISSIONAIS
LIBERAIS DE JARAGUA DO SUL - SC
EbITAL CONVOCAÇÃO

De acordo com Os artigos 9,9 e 10.9, do

CONtrato' Social, ficam convocados os sócios

quotistas: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRA

SIL, ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE JARAGUA DO
SUL,. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTO
LOGIA E ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS
E ARQUITETOS DE JARAGUÀ DO SUL repre
sentados respectivamente, pelos membros de su

as Diretorias, para a composição e eleição da

Diretoria, para o exercício 1989/90.
Local- Restauraute "Érico" (Rua Reínoldo

Rau
Dia: 22.06.89
Horas: 20:00 - la. Convocação

20::;'0 - 2a. Convocação
Jaraguä do Sul, 14 de junho de 1989

Dr. Alfredo Guenther
Presidente.

r
r

II

Estado de Santa Catarina
Prefeitura M�nicipal de Jaraguä do Sul

LEI N.(_) 1.285/89
Autoriza 0 Poder Executivo Municipal" a

través da" Secretaria Municipal da Educa-
ção, a celebrar Convênios com a WEG
S.A.,
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAQuA

DO
'

SUL, no uso das atribuições que lhe são,

conferidas,
FAZ SABER a todos OS habitantes deste

,Município que a Câmara de Vereadores apro
vou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.9 - Fica o Poder Executivo Muni
cipal, através da Secretaria Municipal da Edu
cação, autorizado a celebrar Convênios com a
WEG S.A., estabelecida neste Município, obje
tivando a ação conjunta entre as partes para o

'desenvolvimento das ações de Alfabetização de
Adultos.

Art. 2.9 - Esta leí' entrará em vígor na
data de sua .publicação, 'revogadas as dísposi
cões em contrário.'

Jaraguá do Sul, 01 de junho de 1989.
IVO ,KONELL

• Prefeit� ,�jlllicipal
, ÄWENOR GA1,VAN'

II,

secretári<;> :,(ie Admínístração e Finanças
"

Na abertura, centenas
de jovens compareceram
para conhecer o novo

empreendimento e se die,
vertírem.

Shou de rock, no
Ginásio ',A. ·Müller

.

Um -show de rock eS"
tá programado .para este'
sábado, dia 17, no Giná
sio de Esportes Artur
Müller, a partir das 21
horas, promovido pelos
terceiranístas do curso

científico do Colégio
São Luís. O Rock "in
Concert" .teré à Banda
Vlad V, de Blumenau. cl
a participação da Banda
Recurso Imediato, for
mada pelos jovens jara
guaenses Luiz Lanznas
ter Júnior, Fabiano Pei
xoto, Paulo Klítzke e AI
tamír de Souza, que fará
a sua estréia, após seis'
meses de ensaios .

Os ingressos custam
NCz$ 3,00' e estão sen
do vendidos antecipada-
mente.

.

SEME reuniu dire
torias das APPs
O auditório do Centro

Empresarial serviu de

palco para o Encontro
das Diretorias das APPs
da Rede Municipal de En
sino, na noite de quar
ta-feira, dia 14, que ob

jetivou conhecer a estru
tura da Secretaria Muni
cipal de educação, valo
rizar a participação da
comunidade na vida de
escola; integrar as comu-:

, n.dades através das APPs.
e elaborar plano de tra
balho. Ö encontro foi
coordenado pela secre

tária Rosemeire P. Vasel e
contou com a participa
ção do prefeito Ivo Ko
nell é secretariado.

Serviu também para o

lançamento da campanha
visando o resgate dos
valores morais, sociais e

espirituais na comunidade
jaraguaense. E nos dias
15 e 16, aconteceu um,

treinamento de capaeita
ção dos professores que
trabalham com e'clucaçãq'
de adultos. do

. Projete.

Educar, orientado 'pelà"
Prof . Estela'Maris Por-;

.

t h�
._
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.: �: J!'Vrbs �éls vendldös-,,;Pälmas:päre;.,·;�,�::�úe.
em mäiO.:'� '(NÃO ·ftlCçÁör -'rtf 'e- BI'asil· ....... ·refonna d(j
- 1968 - Ö anö que'não caos;':FICÇÄO:.� a,ei..;;
terminou, Uma breve' as do tempo-, Qj)eráçãô,
história do tempo, A cu- Cavalo de. TJóiä í,· 2· e $,
ra do colesterol -em fi se- Vastas' emoções e pensä
manas, Uma vida. parä mentes, .Os Flihos da rua
seu filho, Constítuíção do Arbat,."A' ag�nda. léà�s.,
Brasil, Freud - uma vl- O dicionári:Q ,'({azar" As
da para nosso tempo. Ví- fogueiras ·dás vai�des ê
rando a ,própria mesa, O poder do s,ilênc1o\·

Cabras a,'LagarIos
desse homem simples, e seu acendra
do amar a esta terra, sua incontida
ânsia de contar aos,' eutros a História'
de Janiguá do Sul.

E fecharam 0 Museu.
Hoje, provavelmente,' Emílio ,da

Silva, o homem simples mas consci
ente do valer de �u trabalho para
Jaraguã, sequer passa diante do velho
armazém da estrada de ferre, para
não ver seu honrado nome naquela
placa, ao lado de ama porta 'in�xpli- .

cadamente fechada ..

Fechada porqu.e? r: Não serviria
o Museu ao menos para fins pedag6-
giq�s, na ótica das älustres autorida
des municipais? Por �xemplo: levar as

milhares de crianças das escolas do

município para verem .e ouvirem E

mílio da Silva discorrer sobre o nas- ,

cimento de Jaraguá, seu desenvolvi-
. mente ao 'Íongo desses 113 anos para
chegar ao ponto de destaque atual
no seio da comunidade ecönõmica ce

. terínenset
.

Uma' sugestão do jornalista: por-

que não, mediante convênio, inco�pO
rar, ou' juntar, o valioso patrimõnio
do Museu M!:unicipal Emílio da Silva,
-ao não menos valioso patrimônio do

Museu' do Parque Malwee, mantendo
sua atual" d(momínaçâo r Afinal não

seria justo que Wolfgang Weege e

Emílio da �. ;ilva sejam apontados co

mo inspírac lares Ei ídealízadores dos

respectivos Museus, visando preser
var para sempre Cl Memória de Jara-

guá do Sul.� .

Mais lima coisa: porque não ree

ditar e ínc sorporar ao Museu a magní
frca Mostra, Fotogr'áfica do Jubileu de

Prata da A�ssociaçãd Comercial, orga
nizada por ErraI Sasse. para enrique
cer o Must eu Emílio aa Silva? Cada
foto daque1ê 1 conta' uma História do

passado, m� istrando exemplos dignos
de serem lD.I editados. e secundados pe
las gerações que se sucederem.

Um pov, o sem História, sem o re-

gistro de su a Memória, é um fato

lamentável.

EMtLlO .. DA SILVA empresta seu

honrado nome
'

ao Museu Municipal
instalado'� ínaugurado com algum ba
rulho, depois de .muíta marcha e con-

, tramercha, g que se presumia destina
do � mostrar ao povo, ao Estado, qui
çá ao Brasil, um bocado da rascínante
História desta comunidade, com des

taque o trabalho e os sacrifícios dos

píoneíros, 'sua 'fixação na terra, seu'
trabalho para lançar aqui as sementes
do exemplo, q:u�_ resultaram nessa

pröspera �. pujante Jaraguá de hoje.
,

.

Emílio 'da Silva é um homem sim

ples, desses' que preferem mostrar tra-

'balh() ao invés de quedarem-se no dís-
·

curso vazio e inütil. Deu �udo de sí

durante toda sua já longa vida, em

benefício de sua quenda cidade- Pro

íessor e funcionário público munici
pal, foi também o idealizador da mag
nífica .� inesquecível Exposiçãp Foto

gráfica do Centenário, em 1976.

Quantas noites índormídas esse ho-

·'mem, pequeno de estatura. mas eSpí
rito forte e indomável, t�rá passado
remoendo idéias em busca de uma

· solução para salvar da destruição to

tal esse acervo fotográfico de ínestí

.mävel valor hístõrlco. que fazia jo
gad() a um canto numa remota sala.
do. agropecuário, mofando e sendo de

vorado pelas traças. O Prefeito Durval
'Vasel, finalmente, sensibilizou-se com

i a pregação persistente do ancião que

queria. ver aquele material exposto
·

em algum lugar, de fácil acesso ao

-. público. E então surgiu o Museu Mu-
·

níeípal . Os. olhos de Emílio da Sil-'

· va brilhavam de justa satisfação e

.notava-se sua voz embargada pela
.'

emoção. quando ciceroneava gente de

.Iora em meio aos painéis do Museu,
'falando do significado desta ou daque
ila foto, deste ou dequele documento,
,

desta ali daquela . peça histórica.
-_.. .

Emílio da Silva é, materialmente,
de uma pobreza eSEartana. Mas, de

.repente, as autoridades munieipaís
parecem ter esquecido de reconhecer

. o invejável valor moral e espiritual

"
.

Helena Ltda, .

. -,-
,. �Tubos -Santa

Tubos de PCV [eletrodutos], Tubos de Concreto-v,
Tubos de Pelíetíleno (mangueira preta).

FábrlCéi:� Rua Jolnv1lle, 1016 _ Fone 72-1101
, Escritório: Rua' CeI. Procópio Gomes. 99

F��e 72·0066 _ ;Jaraguá 'do Sul _ Sç

[

Funilaria �araguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmídt, 219 • Fone 12.;0448,
,

.

RelojoariaI, ,

As mets änas sugestões para presentes.
jóias, relógios, violões, troféus;

medalhas e artigos de prataría estão na

RELOJOAB1A AVE�A

Na Marechal e na Getúlio Vargas

MarechalVelho·FeJ�o
DE ENGELMANN & elA. LTDA.

Comércio de veículos usados

. Peça� para veículos
Compramos automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone n�0874
Jaraguá .

do Sul - SC
sicas de ação, aprimoran
ao compromiss os do po.
der público e dff socieda-

De 28 a 30 de junho so e Promover. Este Se-.
de civil em favor da cau-.

será realizado em Floria- minário Regional abran-. sa social da terceira .idade.

nópo!is, no. Centrp In- gerá' oS Estados do Espí-
O documento síntese das

tegrado de Cultura (CIC), rito Santo, Rio de Janei- ,conclusões será entregue

D Seminário Regional - ro, São Paulo, Paraná,
.

as autoridades governa-
"O Idoso na atual So- Santa Catarina e Rio

- mentais e divulgado jun-

ciedade Brasileira", pro- , Grande do Sul.
- to às comunidad'es.

movido pela Associação Ob.ietiva, fundamen-- O cofitingente popu'

Nacional de Gerontolo- ta,lm.ente, formqlar diag-'
lacional representado. pe-

gia, com patrocínio do nostlcoS da situação dos�
.

los idosoS, no Brasil, já
Governo do Estado-Co- idosos, a nível nacióna},. 'está alcançando o pata
missão Estadual do Ido' e levantar propostas bá,. : mar de _dez por cento du.

,,-------------------- . ....J uopulaçao global.'

Confecções :Slleli" Lida

Seminário discutirá terceira idade
Chaveiro São Pedro
CHAVES EM DOIS MINUTOS

Abertura de portas, cofres e au

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

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

Mal. Deodoro 325 (Fone 72-2467) e na José
E'llmendoerfer 862.

ENCAD.ERNAOORA

PROPRIA,ARTIGOS DE 'FAß1dCA .çÁO
j
I

.LlVROS • REVISTAS. NOTAS FISCAIS.

I
-TRABALHOS ESCOLARES·

RUA s�:::�����:·��::::i: Cyrus)
A PRI;'«;:oS' Dr:. CUSTO.

I
Postos de Vendas na" l\'ra�diaI' .l'léli "doro, !.085 e na

Rua Relnoldo Rau.
_
5ª.a� -:- laragll oi· do Sul - SC

, (�!IIIIII_--.JA.R.A.G.U.Á.D.°ÍllSU-L.-.SC'-· ..."
_______ ..

".......... , ..c-,..."._.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

Guaramirim '.ratifica pedidÓs�'-áo--Gpverno do Estado

Sá na MoreUi, Jordan a seu consórcio temiâ.iantia de entrega do carro.
. -.

• •
r' �

_,

Eseuft, Del-Rei, Q'melhof investimento em 25 ou 50 meses.
, ,

. ,�, -

CONSORCIO UN,IAO

Durante a audiência
com o governador em

exercício, Casildo MaIda
ner, na tarde do dia 6,
o prefeito Antonio Zim
mermann, de Guaramirim,
reãterou a [ímportêncía
e a necessidade do ur
gente atendimento das

,

reívíndícaçõee efetuadas
pela atual admínístração
ao Governo do Estado,
como a implantação e pa
vimentação dos 2.800 í
metros, desde a SC-413'
até a divisa com Jara
guá, via Ilha da Figueira;
pavimentação de ruas

na área urbana central
da Cidade; permanência
da Patrulha Mecanizada
da STO por maís � di
as; recursos para a con
clusão das obras da Uni
dade Sanitária, que estão
paralízadas: doação de

"O Desafio por
Ideal"

"O Desafio por Ideal",
do historiador e jorna-
'lista Apolinário Temes,
que escreveu . a' história
dos 25 anos de ,VVeg, é
o título do livro que
conta os diferentes fa
tos relacionados Com o

nascimento e a evolução
de uma das principais es

colas técnicas do País, a

Escola Técnica Tupy. de
Joínvílle, que completou
em março trinta anos.

Na segunda parta do
livro há dapoímentos de

quatro importantes figu
ras que entraram na his
tória da Escola: Dr. Raul
Schmidt, Prof. Sylvio
Sníecíkovski, Dr- Jacob
F. Reimer e o Prof. Os
valdo Pereira, este jara
guaense, ex-presidente da
Associação Comercial e

Indústrial e atual diretor
administrativo da Arta-:
ma Metalmecânica e pio
neiro dos cursos técnicos
da Fundição Tupy.

Centenas de jovens, de
toda a região, já partici
param dos cursos na Es
cola Técnica Tupy. tida
como um exemplo, no

�ênero, a nível nacional,

uma nova�:qlbulância pa
ra Guaramirím e anteci
pação dos recursos do
'SUDS para manter o sis
tema, tendo em vista que
.além do atendimento via
postos d� saúde, a manu

tenção do Hospital Santo
Antonio, que atende ain
da pacientes de Massa
randuba. Schroeder e

Barra Velha.
Outra ratificação de

pedido, de recursos, �oi

para a Escola Básica São
José, do Rio Branco, pa
ra a sua conclusão; re

cursos para a construção
de uma creche institucio
nal para 150 crianças e,

ainda, a necessidade da
liberação, através da Co
hab/SC, de 150 casas, Vi
a mutirão, para constru
ção nos loteamentos po-.
pulares, iniciados no a

tual governo guaramiren
se.

TERRENOS
.Rua Leopoldo Malheiro cl 398m2, próx.

Be�ra Ri6. Rua Venâncio S. Porto -cl 841m2,
apos VVeg I. Rua João Doubrawa cl 213m2. Rua
Lat. Fco de Paulo c/320m2. Rua Albano Kanz
ler cl 303m2. s/n<? Lot. Papp cl 390m2, lado da
Posto Km 7.

CASAS
.Rua 381, n? 105, em alvenaria, 120m2.' Rua

.Arduíno Pradi, próx, Cer. Urbano, alvenaria,
31m2. Rua João J. Ayroso n<? 1.163 (fundos),
40m2, alvenaria. Rua Lot. Flávio TI, 102m2, al
venaria. Rua Frederico Barg n? 1'56, misto,
100m:!, próx. Marisol. Rua 547, próx. Malwee.
80m2, madeirá. '

IMÓVEL COMERCIAL
. Rua MaL Floriano n<? 28, área 830,90m2. cl

casa, Rua Jorge Lacerda - Edíf. Marajó, 55m2,
sala comercial térrea.

'

I �!����i�PO��!��& R. Exp. Antomo C. Perreíra n? 68

\.J VENDE
Casa de praias em Itajuba. alvenaria, 2 pisos,
220 m2. 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 Vila Lenzí
e na rua Piçarras. Terreno na r. 'Bernardo Dorn
busch com 1.360 m2. Área: de 3.470m2, rua

Joinville, casa de 160m2, em alvenaria, ótima
para comércio. Casa em alvenaria c/ ,,311m2, ter
reno 1.000m2, no J guá Esquerdo. Aceita-se imó
veis, carros e caminhões no negócio. Terreno
na Epitádo Pessoa cl 3.060m2 e de 700m2 de
fronte Móveis Pradi - Jaraguá Esquerdo.
Temos imóveis para venderlpermutar em S·
Paulo, Curitiba, Blnmenau. São Bento e Itaju
ba.
ALUGA: Salas comerciais na José Emmendoer
fer esquina cl Venäncío Silva Porto e troca-se
telefone de Joínville por um de Guaremírim.

Diálogo's
NATURAIS OU ESPIRITUAIS?

j:N�c�ssário vos é nascer de novo" (Ja 3:1).
A Bíblia íez uma distinção nítida entre duas

, c!ass�s de pessoas chamadas de naturaís e espí
�ltual�. (I Cor. 2:12-16), que também podem ser

Id�n�lfIcadas em outros contextos como justas
e m�s (S1.1), humildes e arrogantes (SI 13), sal
VOs e perdidos (Ja 3:36), os a favor de Cristo e

Os contrários (Ja 8:41,' � Mt 12:30);' ps filhos
de Deus e os do Diabo (Ja 3:1-10), etc, Alguns
pensam que todos somos filhos de Deus, al

g,uns um pouco melhores e outros piores, ,e a

Íl!�al �odos .serão uma parta no Reino de, Deus.
Não podemos encarar a questão tão trivialmen-
,te. Na verdade, os salvos serão poucos. Mui

t()s, no dia em qUe se apresentarem a'" Deus,
alegarão que foram religiosos, foram à igre
ja, receberam os sacramentos, deram esmolas
e até fizeram milagres no nome de Jesus,
mas receberam a condenação, porque jamais
fizeram isso, de coração (Lc 13:23�:)'O). Jesus fa
lou a Nicodemos, um professar de Bíblia e mui
to religioso, qUE! à menos que O; Espírito Santo

, gerasse nele um novo homem, poderia entrar no
Reino (Ja 3:ls).

O homem sem o Espírito Santo é natural,
não compreende as ',coisas espirituais e não as

aceita (I Cor 2:14). Para se tornar espiritual e

filho de Deus, precisa receber a Jesus Cristo
como seu Salvador e, Senhor pessoal (Ja 1:12),
arrependido dos seus pecados, e receberá o Es

píríto Santo (At 2:38), garantindo assim que sua

salvação eterna (Rom 8:11 e Ef', 1:13,14). Per

gunto-lhe: Você já nasceu de novo? Não per
gunto .se você tem religião, pois muitos a tem.
Jesus não perguntou a Nicodemos se ele era um

bom judeu, mas disse-lhe que 'precisava nascer

de novo "Se alguém está em Cristo é uma no-

o va criatura" (II Cor 5:11), "mas se alguém não
nascer de novo não pod� ver o Reino de Deus"

(Ja 3:3).
'

(Elso Carlos Madké)
----------------

IGREJA BATISTA,
Rua Emillo Stein, 120 - Telefone 72-.925

Encontro Jovem: Sâb, 19:30h.

IIiTERlMOYEIS
Intermediária de
Imíveis Itda.

R. J�ão Piccoli, 10-4", fone 12-2111 - Jacaguá do Sul

_ CREeI 6-43-J, _

CASAS A VENDA: de 140m2, alvenaría. rua

Joaquim F. de Pauto. De 350m2, alvenaria, ter
reno 450m2, na Vi1a Nova. De 112m�, terreno

,

450m2, alvenaria, rua Adêlía Fischer n.«! 292. De

270m2, terreno 583m2, nova, em alvenaria, rua

, Júlio Pedri 250. Mista" 80m2, próxima da Ar

weg. Alvenaria, com 350m2, terreno 1.200m2,
rua Curt Vasel n.? 305. Mista com 1�Om2, Jar

dim São Luiz com 160m2, na Donald Gehring. '

UDllo Catarlnense de Consórcios Ltda. SIc Jaraguá do Fones:
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o Qualrl-Meia
Cinco

Dê mais vida ao Rotary: Viva·o intensamente

32a. ASSEMBÚIA DISTRITAL
Realiza-se hoje em Balneário Camboriú, no

Centro . Turístico da Santur, a 32� edição. da
Assembleia Distrital do Distrito 465, à qual
comparecem os presídentes.. secretänos, tesou
reiros, líderes e presidentes das comíssões

'

que
deverão atuar a partir do mês d;e julho nos

Rotary Clubs do distrito.
VACINAÇÄO CONTRA A pOLIOMIELITE
Alcançou amplo sucesso a campanha da vacina

ção levada a efeito na semana passada, em to
do o Estado de Santa Catarina. Muito na sur

dina as vacinas doadas pela Fundação Rotãría,
,

através de órgãos internacionais da saúde
que os entregam ao Ministério da Saúde e que
os repassam às Secretarías de Saúde dos Estado,

alcançam os objetivos de ROTARY, no senil
do de ver erradicada a terrível doença até o

ano 2005, que é quando a nossa organização in
ternacional completa 100 anos de existência.
Trabalhando à mineira, conseguem atingir os

seus objetivos, Agradecimentos aos compa
nheiros que se engajaram na tarefa de va

cinação das crianças catarínenses e brasileiras.
R. C. D'AJAl - PORTA DO VALE
Desde o dia 9 do corrente está em andamen
to a grande festa junina dó valoroso .clube ro

tário da cidade praíana e que terá seu final mar
cado para amanhã. A festividade tem finalida-
de beneficente.

.

NOVOS CONSELHOS DIRETORES A PARTIR
DE JULHO

'

Neste final de mês iniciam-se as reuniões fes

tívas que marcam a posse dos novos Conse
lhos Diretores, para o ano rotário 1989/90. A

todos os clubes do Distrito 465, as felicitações
desta coluna que também conclue 'maís um a

no de atívídades noticiosas.
(Da Comissão de Relações Públicas do Distrito

465, Ano 1988/89)

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IN
DÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÄNICAS E

DO MATERIAL EL�TRICO DE JARAGUA DO

SUL

Extrato dos Estatutos do Sindicato supra indicado,
com as alterações procedidas na instância cons-

.

tanta do Edital de Convocação anexo; SEDE:

permanece .na Cidade de Jaraguá do Sul,
. Ru�

João Planínscheck. nf:! 157, centro; FINALIDADE:
defesa dos direitos e ínteresses coletivos ou in

dívíduaís da categoria, em questões judiciais ou

edmtnístratíves: BASE TERRITORIAL:
,

perma
nece aquela do município de Jara�u� do �ul;
ADMINISTRAÇAO: Diretoria Admínístratíve,
Conselho Fiscal, Conselho de Representantes
junto à Federação e Conselho de Repres_�ntante�
e Delegados Sindicais; REPRESENTAÇAO: sere

o Sindicato representado em juízo e, fora, ?�le
pelo presidente; FUNDO SOCIAL: contnbuIça�
dos trabalhadores associados e dos que parti
cipam da categoria em decorrência de lei, a

cordo, convenção ou dissídio coletiv� do tra:
balhado; REFORMA DO ESTATUTO: SO \ sere

reformado em Assembléia Geral especialmente
.convocada para o fim exclusivo; DIRETgRIA:
composta por sete membros efetivos e . A sete

membros suplentes com três anos de mandato.
LUIZ CARLOS BUSANA. presidente, em 13 de

junho de 1989..

LUIZ CARLOS BUSANA
. PRESIDENTE

I! ...-- ._ -
,

c � R R II e .D O P O V Di

Há pouco fiz uma

pesquisa com 4.00 ca

sais (entre 20 � 40
anos) tentando des
cobrir por que alguns
casamentos são glo
riosos e outros não
são lá essas coisas.
Meus entrevístados
eram de classes so

ciais e profissões bem
diferentes. Casados
tanto há menos de dois
anos, como até há
mais de 10. :Metade
tinha de um a três
filhos, metade sem n-
·lhos.

Todos responderam
um questíonãrío deta
lhado e deram notas de
1 (muito infelizes) a 9
(muito felizes). Des-

. cartei Os casamentos
com notas 1 e 2 e es
colhi ao acaso um

grupo para entreviste
pessoalmente. Por
suas respostas e notas
foram separados em

casados super-realiza
dos e casados apenas
ajustados.
A questão do tempo

que pessarn com O'

parceiro, por sxemplo,
e para 93% das mu

lheres e 96% dos ho
mens, do grupo dos

(Dr. L�uis Leidermanill)avitt)

Segurança
no trânsito,
umaquestão
de todos

1'9·8'9
ANO BRASILEIRO DE

SEGURANÇA
NOTRÂNSITO

realizados, puro pra
zer. Para esses casais
o prazer estä em tudo
- de um bom papo a

uma atividadee parti
lhada. Os "maís ou

menos" quando con

versam é para discu
tir problemas e isso
ou aquilo que preci
sam fazer. E!Q1 um

ponto os dois grupos
concordaram: casar

envolver deveres e o

brigações. A díferença
fundamental está em

como Os casais devem
encarar esses deveres.
Para os realizados tu
do é prazer. Para' os

outros casais, priori
tárias são as necessi
dades que surgem de

pois do casamento,

prazer fica em segun
do lugar.

O sexo no casamen

to dos casais realiza
dos é uma prioridade,
88% das mulheres e

84% dos homens fa
zem 'sexo no mínimo
duas. vezes por sema

na. Já no outro gru
po 82% das mulheres
e 85% dos homens
fazem sexo de uma a

três vezes por mês,
As discussões no ca-

samento são ine.v.itá
veis. .Novamente á

.

diferença é como os
casais tratam o proble- .'

ma. Os casaís super
.

felizes (100%) discu
tem realmente apenas
o problema, enquan�
to que 100% dos ou

tros casais descambam
para a troca de acusa

ções e Os p rôs e

contras do casamento.
A demonstração de

amor, fundamental pa
ra 94% das mulheres
bem casadas e 80%
dos homens, é coisa do
passado para 69% das
mulheres e 62% dos
homens;' no grupo dos

"ajustados". Um erro'

gravíssimo .está aí, no

Carinho previsível'
com data marcada .

Outras questões le
vantadas foram a -ma

neíra diferente de -se

educar os filhos, .a

admiração pelas con

quistas do parceiro
e a amizade presente
no' relacionamento.
(Este texto é parte
da reportagem <10
mesmo título, publi
cada na Revista NO
VA qUe está. atualmen
te nas bancas de jor-
nais).

o

V A II I E D_A D li S

7 segredos de um casamento (super) s�lido

.....------------.......,..--------------------------------..-

Coluna
Evangélica

CULTOS: Neste do
mingo, às 8h em Três Ri-
os do Norte; às 8h30 em

Ilha da Figueira; 9h30 em ! .

Jaraguá do Sul e às lüh
na rua Guanabara. PARA
MEDITAR: Deus, nosso
Pai, mantém preparado,
pare nós, nos dias de. ho- I

.

je, um cálice repleto de

consolação. Prometeu es-

tar conosco, com seu au

xílio, sua proteção, seu

consolo e sua paz, assu

mindo nossa causa. E

mesmo se perdêssemos tu-

do, Deus jamais nos fal

tará! .. ' E, diga-me, o que
é que lhe pode faltar, se

.

"

você tem Deus consigo, I:

se você tem Deus a seu I
favor? Por maiores que
possam ser as angústias
e tribulações, se o tiver
mos conosco, teremos tu-

do de qUe precisamos.

CORREIO DO POVO
Assinaturas

e

Publicidades
Fone: 72-0091

Org.'Cont"I Comercial"S/C Lida.
CORREIO DO POVO

V I R I G
Rua CeI. Procópio Gomes 290· Fone 12 - 0091

Jaraguá do Sul - SC
.
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JARAGUA DO SUL, 17 A 23 DE' JUN}JO- DE '1989,

Dra. Aurilene M. Buzzi
Questões de terras - acidentes de trânsito -

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

t de Agradecimento'Nota
A íamílía enlutada' do Sr.
'VICTOR GEFFERT

ainda profundamente abalada
.

com . ...0 seu fãled-.
mente. ocorrido no día 09 de junho de 1989,
agradece a todos os parentes, amigos, vizinhos,
aos que enviaram flores, coroas, cartões e tele
gramas e aos que o acompanharam até a sua

última morada. Agradece as enfermeiras, 'Dra.
Nancy Barbí e demais médicos do Hospital São
José e a todos, enfim, que direta ou indireta
mente colaboraram neste dolorosa transe. E

convida para o culto rieste dia 18, às 9h30min,
na Igreja Evangélíca Luterana-Centro.

Jaraguá do Sul, 12 de junho de t989

ADVOGADA

-

Walter Luiz Ribeira

A,lexa_dre Dellagiustina Barbosa
A D V o G A,D o s

Rua João Marcatto n? 13, 29 andar - sala 206,
Edifício Domingos Chiodíni. Informa seu novo

teletöne aos clientes e amigos: 12-3956,

SÁVlO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO' DE AZEVEDO

ADVOGADOS
Direito ClvU - Criminal - Comercial

- Trabalhísta - Esportivo -

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

Silfdí&átõ
-7

�dapfá.
se à Constituição

Os metalúrgicos de Ja
raguä do Sul aprovaram
durante assembléia geral
realizada sábado,' com um
voto contrário, o' novo
estatuto do Sindicato que,
segundo a diretoria
trouxe mudanças no sen
tido de ampliar as atri
buições' da entidade, ga
rantindo várias possíbilí
dades de atuação' e par
ticipação democrática dos
ass;ociados. O·Síndicato
tinha, até então, um eS
tatuto padrão que foi im
posto pelo governo atra
vés da CLT, e que deter
minava como devia fun
cionar a entidade, alheio
aos Interesses da catego
ria.

O novo estatuto prevê
úm mandato de três anos

para a diretoria, contrá
ria à Federação dos Me
talúrgicos que aumentou
seu mandato para cinco
anos e· orienta' os sindí
catas para que façam o

mesmo. A assembléia o

corrida día
-

10 discutiu
também a proposta de
20% de reposiçao sala
rial feita pelo

.

síndícato
patronal para o mês de
junho. Os trabalhadores

.

presentes decidiram adiar
a discussão de uma con

trá-proposta a ser levada:
às empresas para que o

assunto seja melhor de
batido pela cate�oria.

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

.
ordens-

FURGOES CARGA SECA, ISOTERM1COS. FRTGORIFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EI: ..OS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco 'l'erml, 113 - Fone 12-1011

Estado de Santa Catarina
Pl'ef�itura Munícípal de Jaraguá do Sul

LEI N." 1.286/89'
.

Autoriza O Chefe do Executivo Municipal
a doar bens móveis à JUNTA DS CONCI
LIAÇÃO E JULGAMENTO DEI JÄRAGUA
DO SUL.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA

DO SUL, no uso das atribuições que lhe são
conferidas,

.

'FAZ SABER a todos os habitantes deste
Município que a. Câmara de Vereadores apro
vou .e_ ele sanciona .a segu�nte Lei:

Art. 1.9 - Fica o Chefe de Executivo Mu

nicípal autorizado a doar à JUNTA DE CONCI
LIAÇÃO E JULGAMENTO DE' JARAGUA DO
SUL, ,07 (sete) Grampeadores 'M 007, 03 (três)
Perfuradores 120 e' 08 (oito) Bandejas Dupla
Pinus.

..

Art. 2.9 ___: Esta Lei entrará em vígor lia
data de sua publicação, '.

revogadas as dispost-
ções em contrário.

.

Jaraguá do Sul, 01 de junhoide 1989.
IVO-KONELL

. Prefeito Municipal
ANTENOR GALVAN
Secretária de Admínístração e Finanças

ESTADO DE SANTA CATARINA
'.

l)REFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÃ
L E I N? 641/89,,.

.

.

.

CRIA O CONCURSO DE REDAÇÃO
ERNEsTO FELIPE SLUNK, Prefeito Muni

cipal . de Corupá, Estado de Santa Catarina,
no uso e exercício de suas funções, faz saber a

todos' Os habitantes deste munícípío, que. a

Câmara de Vereadores aprovou e eu . sanew.no

a segui�te Lei:
_

Art. 19) - Fica criado o concurs9 :de Re�açaQ
a nível de Município cujo tema besíco sere sO-.

bre o Município de Corupá.
".

Art. 29) -- O concurso de que tratá o artigo
primeiro, será feito com base no regulamento
a ser elaborado pelo Departamento de Educa

ção
.

Cultura e Esporte do Município, que es

tará coordenando todas as ações nesta Sen

tido.
Art,' 39 - Fica igualmente o chefe do Poder
Executivo Municipal autorizado a díspender
recursos necessários a realização e premiação dos

participantes, a dotação oreamentéría vigente.
Art. 49) - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Sancionada, Registraria e Publicada a pre

sente' Lei, no Departamento de Administração,
aos seis dias do mês de Junho de 1989.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA, 06 de
Junho de 1989 .

.

ERNESTO FELIPE BLUNK
PREFEITO MUNICIPAL ,

ANTONIO CARLOS BtUNK
DIRETOR 00 OOPARTA-1\1ENTO DE ADMINIS
TRAÇÃO

EUGENIO SOARES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCA
çÃO CULTURA E ESPORTE

72-3953

, EllElliiRIER rEie."
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



J6ias, semi.jólQ.s e relÓgios Com o carinho da

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 - Fone 72-1267, em Jarag,uá

sEJA UM ETERNO NAMORADO
COM PRESENTES

Lanznaater

i Pedras Trevl
PEDRAS PARA PISO, PISCINA
E REVESTIMENTO liJM GERAL.

As melhores pedras naturais para sua casa.

PedraS p/pisos, �1sclDas, p'ared� e

revestimento em geral.
Rua Ottokar Doerffel. 1.951 - Trevo BR-IO'l

Fone 22-8956 - Joinville.

ii

SUBA NA HONDA

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. CO
MÉRCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGO'ITI
MOTOS ESAIAPILOT.ANDO A SUA MAQUINA.
Rua Adélía Fischer, 239 (Rodovia BR-280)
Fone 72·2999

_ Jaraguá do Sul _ SC.

'CORREIO DO POVO
Fundação: lO' de Maio de 1919

CGC 84.436.591/0'0'0'1'34
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel

Jom , Prof. DRT-SC n5' 729 e Dir. Empresa
Jornalística n.? 20'. Membro Efetivo do Inst.

IHístörlco e Geográfico de SC. Redator: flávio
José Brugnago - DRT/SC n.? 214. Repórter:
Yvonne A. S. Gonçalves DRT/SC n,? 219.
Redação. Admínístração e Publicidade: Rua
CeI. Procópio Gomes de Oliveira n.9' 290'
<!:aixa Postal 19 - Telefone (0'413) 72-00'91 -
89.250' - Jaraguá do Sul Santa Catarina.
Impresso nas oficinas da Organização Contábil

"A Comercial" S/C Ltda.

Número
.'
avulso '............... NCz$ 0',40

Número atrasado NCz$ 0.50
Assinatura semestral (local) NCz$ 8,0'0
Assinatura anual (local) NCz$ 13,0'0'
Assinatura anual, outras cidades NCz$ 16,0'0'
Representantes credenciados: Bruvê Veic. Co-

'municação (Fpolis], Tabula Veíc- Comunicação
(S. pat,tlo). Propal Prop. Representações (P. A
legre) .

ASSOCIADO A ADJORI/SC E ABRAJORI

Os artigos assinados não refletem a opinião
do semanário. As cartas devem ser legívêls
COm 'assinatura, nome, endereço, telefone 'E' n(}
da CM. de Identidade. A publicação depende
do critério da. redação, que se' reserva- o direito"
de resumi-las e a matéria não publicada l!ãQ <;e-

rá devol:v�d�.
'

'liA HJst6da de aOlla leafe 1110 podé ,ftear 16' na laudade".
O Passado' 1'6 é Imponute se o seu tempo fOI bem em�regado.

........ HÁ 70 ANOS

CONFIRi\ A HISTÓRIA .... Bario de Iu.pocu
,

'.' rf.",. :-�- .1(.,.
de flores no túmulo de Venâncio da
.Silva Porto, presentes Leopoldo Rei
ner, Artur Müller diretor e Paulino
Pedri, diretor gerente do jornal:
"Correio do Povo";

-- Em 1919, o agente João S. Gon
zaga, Agente das Rendas :estadu
ais de Jaraguá divulgava edital so
bre Impost() Territorial. que deveria
ser pago dentro de 15 dias, de a
cordo com o art, 11 da Lei n. 1231,
de 29.10'.:1918: ltapocuzjn�o - Ernesto
Dobrawa, Jo.ão Domingos da Costa,
Frederico Zílz, Frederico Sacht, Hu
go Strelow, Jorge Loch, Paulo Softer,
Rodolpho Lange. Carlos Schäfer e

herdeiros, Frederico Lange, Victorio
Steffens, oue Volles, Max Wibelt,
João Luiz do Nascimento, João Bur
ghardt, herdeiros, Julio Friedemann,
Henrique J.' Gonçalves, Gustavo Eg
ger:t, Gustavo Príedmann, Chrístiano
Fernando de Oliveira e Carlos Fussíl:
Jaraguá: Germano Buschkeit, Gue
ríno Lunellí, Henrique Bahr, Julio
Anastácio Pereira ,José Piccolli, Jo
sé Bernardino' Rosa, José Antonio
da. Silva, Jacob Kitzberger, Miguel
Eigner, Martin 'Kleinhaus JIo, Otto
Mlaas.OttoWestphal, Pedro Primo, Pe
dro Pankratz. Paulo Forstet Rodolpho
Dow. Roberto Baumann. Ricardo Bey
er, Reinaldo Gaulke: Estrada Nova -
Norberto G. de Araujo, Maríno Ni
coluzzí, João Meies, João E. Rípelo
to, Catharína Maas; Retorcida - So
ciedade Cooperativa, Satyro Santos,
Julio Krussensky; Ribeirão Cavalo -

Olympio S.' Nascimento, Fiorindo
Mezzottí: Rio da Luz - Frederico
Kreutzfeldt, Gustavo Glasenapp,
Gustavo Kühl; JUo Serro - Carlos
Docastíno: Garíbaldí - João Lombar
oi; Poço Danta - João Chinelli; 'Ri
beirão Molha - Julio Hackbart; Pe
dra d'Amolar - Francisco Schwartz,
Francisco Pereira Soares e Ribeirão
Francisco de Paulo - Frederico Schiit-

HA 40 ANOS
- Em 1949, ainda ecoavam dois
importantes acontecimentos em Ja
raguá do Sul: o 259 antversärío ,de
trabalhos gráficos de Leopoldo Rei
ner e o 309 aniversário do "Correio do
Povo", 'o primeiro' ímprímíndo o

semanário nos últimos 25 anOS. No
dia 8 de maio" um domingo, aniversá
rio de Artur Müller, na antiga sé
de do C. A. Baependí, realizava-se
um almoço de confraternização en

tre os colaboradores do "Correio do
Povo" e da Sociedade Gráfica, Avé-
'nida Ltda., com as presenças de Wer
ner Stange e Walter Francisco, ,

dire
tor e diretor artístico, respectíva
mente, 'da R�dio Jaraguã. Usava
da palavra do Dep. Artur Müller, em

nome do "Correio do Povo" e de

Leopoldo Reiner, saudando os pre
sentes. a que se seguiram as palavras
do dr. Luiz de Souza, Ildefonso Ju
venal e Mário Tavares. este último
'lembrando, como antigo redator, João

crespo, Arquimedes Dantas e Hono
,rato Tomelin. Na manhã realizav;a
'se Missa em Ação de Graças, na I

gnija Matrii e deposição de coroa

'" IHÁ 30 ANOS
- Em 1959, era presidente da ,

Associação Rural o abnegado cons

trutor Albano Kanzler. que dava uma

feição nQ,'r.a a() Agropecuário João
Cieophas, substítuíndo as constru
cões

.

temporérías por defínítivas
dentro, de UI,TI plano previamente es

tabelecido. k\eunia-se a diretoria,
o conselho fis 'cal e a comissão orga
nízedora no Posto Agro Pecuérío.:
depois transfoi :maçlo �m Parque A�
gropeeuäno "Mi,'1lÍströ João Cleo
phas", para de \Linear a" 6a, E:�posi�
ção Agro-Pecuãrí \:.'-Avícola e Indús
triaL COm coloca, çé,l.O da última '�'e
lha de um prédio q uo se erguia naque
le local, era

'

hon�el.lageado.o Pres,
Alb a n o K I a II Z. I e r. pois, os

jornais de maior curei, ilação no Es,
tado apontavam a €ntà 'lade como

modelo e padrão em organização
classista. Uma churrasca, da 'e chopp
era servida aos operãríos, que con

tou com as presenças de Fidt:. -lís Wolf,
Arnaldo Otto Schulz, Oswaldt. ) Heusi,
Murillo B. de Azevedo, dr. AlÍI� Raita
ní, Mário Nicolini, Jngo Meyer. Ale�,.
"xandre Haake, João Lúcio da co�'ta"1Antonio Quadros, Lourenço Gressh, '_,
ger, Adolar Stratmann, Eugênio vie-:
tor SchmöckeJ. e o dr. Ayres Gama
Ferreira de Mello, Juiz de Direito
da Comarca" que constatavam o' an
damento dos trabalhos,' fazendo ver
dadeiros, milagres com os parcos re
cursos à sua disposição."

HÁ 10 ANOS

HA 20 ANOS
- Em 1969, Q Col(�gio São 'Luís par

ticipava da 3a. Olimpíada Marista
Catarinense - In OLlMACA -, não
SÓ competições esportivas, mas tam
bém lítero-musicaís , A caravana era
chefiada pelo Irmão Alcídio Jóão
Schmidt, na qualidade, de diretor, a

companhado ainda por mais doil> Ir
mãos como preparadores dos atlétasf
Os que ficavam em Jaraguä torciam
pela obtenção de merecidas, vitórias.
- Q Prof. Seixas Netto, o "Bruxo",

hoje já falecido, fazia previsões mete
reológicas: o inverno iniciar-se-ia a

20 de junho e terminaria no dia 5 de
agosto. Mas fazia uma ressalva: se

ria rigoroso nesse curto espaço de
tempo, especialmente no. mês de

. ju
nho/69, nos días 3 a 5; 11 a 14; 20 a

22 e 28 a 30. E não há de ver que foi
assim?!

- Em 1979, a imprensa local anun
ciava maís um avanço "na medicina
de Jaraguá. É que o dr. Edson C.
Schulz adquiria um aparelho para En;'
doscopia Digestiva" podendo com o

mesmo fazer diagnóstico e tratamen
to precoce de úlceras, gastrit�s e tu
mores do aparelho digestivo.

�----Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OJARAGuA DO SUL, 17 A '23 DE JUNHO DE' urso CORtEIO 'DO POvo

UM NOVO CONCEITO ACABA DE NASCER

AIOl8 em J'araguá do Sul a

.KILUXO

Móveis e Decorações Ltda.
na rua João Píccoli 57, ao lado da Farmácia
Catarínense. "

'.

'
..

�. 'Fique com a melhor: na qualidade, no preço
e na garantia. Valoriza ainda maís a sua resí
dÔRcia.

VENHA NOS CONHECER.

'CDRREIO 'DO POVO' 72-0091

José' Alberto Barbosa
DEFESAS clVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL -
'"

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

sale 204 - telefone: 72-1869

Jaraguá do Sul - SC

�..------------------�----------�

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS DA SEMANA

.0 ÚLTIMO IMPERADOR (drama)
.MICHAEl. JACKSON (musícal)
.OP PRO 88-BARRA RIO (documentário)
. O SENH.oR DAS AGUIAS (aventura)
.UM ASSALTANTE, BEM T�APALHÃO
(comédia)
.J.oRGE �TM BRASILEIRO (aventura)
.DIST.oRÇÖES (suspense)
.L.oUCADEMIA DO BARULHO (comédia)
'.PÂNICO MORTAL (suspense)
·0 CANGACEIRO TRAPALHÃO (ínfanülj
.AS DAMAS DE BEVERLY HILLS (drama)
.A BATALHA DA VINGANÇA (aventura)
. O GUERREIRO DE AÇO (aventura)
.C.oRRIDA NA CORRENTEZA (aventura)

,

OPPU'S •

<

VIDEOMANIA SEM PIRATARIA.

._._- ... ....,.�.-

Pier Lorenzo
'

Marchesini.
Preso RC JoinvUle, Cida�
de dos Príncipes. "Com
prazer, este Clube ' de
Serviço' vem 'f:elíc!ltar
esse brilhante Semanário
Jaraguaense, I>eios seus
70 anos de

-

fundação,
sempre pautado dentro
do maís alto nível co

munitário, colaborando
com o desenvolvimento

, deSSa pujante cidade,
que, a cada día vem se
tornando uma potência
no Norte'. Catarínense,
para orgulho de seus
filhos. Parabéns, Cor-
reio do Povo !" Luiz
Gomes � Joínvtllei "A-

.

ceite meus sinceros
cumprimentos pelo
transcurso, em 10 do
corrente, dos 70 anos de
fundação do "Correio .. do
Povo". - "Lula" - Pref.
Mun. de Joinville.
Rotary Club Florianópolis
+-Bstreíto: "Nosso aíetu-'
oso abraço passagem 70
anos seu conceituado jor-
nal".

'

Dario Maciel-Balneário
Camboriú: "Estimado
Eugênio - Dez de maio,
data de alegria de ver

o dever cumprido, fren
te . à direção do histórico
CORREIO DO POVO, que
está completando SE
TENTA anos de brilhan
te existência, sempre
servindo à coletividade,
escrevendo a história. da
cidade e da região, re

gistrando fatos importan
tes da economia, po
litica, social e cultural
de um povo feliz por
ter o seu jornal. Para

béps!"
Rotary Club Florianópo
li�Leste: "Temos o

prazer e a satisfação de
cumprimentar o jornal
mais antigo deste Es
tado, nas pessoas de seus

construtores e admínís
tradores que não medi
ram esforços para al
cançar seu obietivo, Com
votos de um futuro com

sucesso".
Luiz Carlos Busana-Pres.
Sindicato dos Trabalha
dores Metalúrgicos 'de
Jaraguá do Sul: -J 'Não é
sempre al se faz �O anos
e fazer·70 anos não e pl
qualquer um. É bom vê-los

esta 'data.comemorar

Parabéns I "

Dl�teriél' � Func.tonános
da Màlwee, Nesta: "Pela
passagem dos 70 anos

de fundação deste con

ctítuado semanãrío, a

Malwee, orgulhosamente
manifesta os parabéns pe
la efemeride, auguran
do os mais auspiciosos
votos de prosperidade
contínua por mais longos
anos. Parabéns aos di
retores e a toda equípe
que faz notícias com a

imparcialidade a gran
deza desta �mpresa".
Leopoldina Jourdan Ri
beiro Dias Costa-Rio de'
Janeiro: "Cumprimentos
setenta anos Correio do
Povo, na pessoa de seu

diretor".
Enio Gomes da Silva-Flo-
rianópolis: "Temos a

grata satisfação de

'anos
cumprimentá-los - pelos
70 anos. de atividades
no processo de desen
volvimento a serviço da
informação de nOSSa co

munidade".
Adele Ellen Andersen
Proehl e iam. Nesta: "Na

data que se registra o

709 aniversário desse
tradicional ,e conceitu-
ado hebdomadárío que-
remos associar-nos a

quantos lhes tributam

cumprímentos por tão

grata efeméride".
Irtneu, Rosane- Andreas
e Vivian-Cur1t1ba-PR:
"Parabenizamos à sua

pessoa e ao jornal "Cor
reio do Povo" pelos 70

anos dedicados ao com

promisso de informar e

transmitir cultura à po
pulação".

•

Jono
Instituto de PsicOlogia
ATENDlMENTO À CRIANÇAS,

ADOLESCENTES E ADULTOS

Psicoterapia individual, psicoterapia de grupo,

psicodiagnóstíco, psicoterapia familiar.

Travessa Anita Garibaldi n-? 101, lateral da E

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

Posto de Vendas, MarcaDo
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts.

bermudas e cordas.

Em frente à .fábrica, - Amplo estacionamento.

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

GINECOLOGIA - OBSTETRIOlA

ginecologia endócrina e
. íntertíítdade

Atende Unímed

Av. Getúlio Vargas, 49 - Sala 105 - Fone 72-376:;

Jaraguá do Sul � SC

Clínica 'Veterinária
CHWEITZER
"hWALDEMAR SCHWElTZER

Clínica de pequenos e grandes animais, cirúrgias, vacinações
raio x, internamentos, boutíque.

Rua Joínvílle, nC! 1.178 (em frente ao Supermercado Brellhaupt)
Fone 12..3268, - "araguá do Sul - Santa CatarinaAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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155embltia aellRll e_ ratillca. a uva diretoria. da liga,
'.

de Futebo'l-
A Liga Jaraguaense de

Futebol, realizou segun
da-feira -à-noíte. dia 12,
assembléia geral dos
clubes filiados para a

eleição' da nova diretoria,
encerrando a, segunda
intervenção imposta' pela
Federação Catarinense de
Futebol. Conduzida por
Raul Rodrigues, a chapa
única foi ratificada, com

Ralf Mahnke na presí-

dêncía, Tibério EIDílio Stui sões símultênees. os cam
como vice e, como, con- poenatos têm continuidade
selheiros fiscais Hercílio 'e dois encerram no final
Mendonça da Rosa, Arno, de-semana o turno inicial.
Derettí. Rívadávía Ras- Pelo certame sêníor, día
sele, Edson Bóries, De- io. Alvorada Ox l Rio Mo
hon J. Panstein e Nél- 'lha, Cruz de Malta 2xO
son Güse. Floresta, Paraná 3x2 Fran-

Alheio à guerra sur- cisco de Paulo e Estrada
'da que se armou ejn tor- Nova OxO Botafogo, fican
no da' disputa pela presi- do pera a tarde deste sá
dêncía da Liga e que aca- bado. Vidraçaria. Barão
bau em duas ínterven- x Floresta, Alvorada x

CliUZ de Malta, Garrbaldí
x Botafogo e Paraná x Es
trada Nova.

APEF inscreve aos Jogos de Inverno
A APEF-Assodação dos

Professore, de Educação
Física do Vale do Itapo
cu está programando, a
realização dos 29s. Jogas
Escolares de Inverno. a

berto a .estudantes . de
Jaraguá do Sul, Guara
mirim, Corupã. Schroeder
e Massaranduba. As I

competições de' volíbol,
basquete, handebol, fute-'

bol de salão, tênis de

mesa e xadrez, masculinQ

e feminino, a exceção do
futebol, de salão,' aconte
cerão nos dias 7, 8, 9, 14,
15 e 16 dé julho, em dois'

�inásios de e�portes.
As ínscríções estão a

bertas na DME' ou na

UCRE, até dia 29 de ju
nho. E na última quinea
feira, a e qui p e de
volibol íemíno da Kohl
bachtDME, enfrentou a

CME' de Tíràbó.

AABB abre ,Copa: de Fute'bol de Salão'
Começa neste sábado,

-día 1'7, a la. Copa AABB
de Futebol de "Salão In/
fantil e Mirim, retinindo
as equipes da iAABB,
São Luís, Baependi, Cen
tro Educacional Evangé
lico, ARG � Centro de

Iniciação 'Esportivo. Com

apoio do Escritório Con
tábil Marlian, os jogos,
começam às 9 horas, na:

categoria mirim, entre
Centro Iníciacão x ARG
e São Luís x Centro 'E-,
ducacional . Evangélico,

�, . .

com as mesmas eqUIpes
,se defrontando posteri-

'

armente, na categoria'
:nfantil.
JOGOS DE SALÄO
Foram tran�feridos

para os dias 22, 23 e' 24,

os IV Jogos Sesianos de

Salão' de Ja�aguá do

SuJ, dds quais participa
rão 21 empresas que
forma�" 118 equipes

masculinas e 27 femini-
nas, para disputar as'
'modalidades de' bolão,
tiro ao alvo, tênis de
mesa, truco, xadrez,
trííha, general, canastra,
domínó e dama. Inicial-

, mente estes' Jogos esta-:
vam previstos d� 8 a 10

,de junho.

, A quarta rodada
campeonato infantil,

domingo,' apresentou os

resultados Rio Molha 2-x.7
Nova Aliança, Alvorada
3x4 Floresta e Botaíogo
2xO Cruz de Malta; neste,
domingo jogam no cam-
po do Rio Molha Nova Do· I';."u' ,

S:Aliança x Alvorada, Bo< ;'" IS ':"� � e
tafogo x Rio Malha é FIo:

" .,' , '"
_

OT
"

,

j

resta x Cruz de Malfa.' ; I., ',i'; "P; >,'
'

...

'---: O' Clube de Bolão
Caxias, " ,ae 'Santa Luzia,
pre�idtdã :por. Hilmar 'Her -

'

tel, proII;l.ov�� no dia 4',
um quadrangular, cpm. es-

"

ta classificação fínak. ''l.f?'
Canarinho com 1571 pa
litos, 2.9 Alvorada com

1.S69! '::Jç Vitória com

1.568 e Guarany com 1.510
palitos. Charles e Laura,

, do, Canarinho e Alvorada,
com 162 palitos em 18 bo
las.sforam os melhores do
quadrangular .

do
no

E com uma partida iso
lada - América 2x1 Mal!
vice nos titulares e 2 a 2
entre juniores - a Liga
concluiu o primeiro tur
no da la. Divisão. Pela
abertura do returno' irao
se defrontar Malvice x Ga-

Volibol classifi'catlö nos

- A CME de Corupá

domm-'go O Varze 89 encerrou' dia 15, o Cam-
,

, ano' peonato Aberto da Pute-
" bol de Salão ..L. 1989. Pe

clusão do Nova Aliança , las semífinais
.

]i>al�eiras
em substítuíção ao Super 3x6 KLC' Ui, e KLC 11x5
Star ,e que, em cada uma Morozini., Disputar.aIfl .odas quatro chaves duas título .Kr...C x KLC II e o

equiPes, s� classificarão � terceiFo lugar ,Palméiras x
fase segumte. Os tercel-_ Morozini.
ras colocados de cada cha
ve disputarão, duas vagós
na repescagem, em jogos
cIuzados, para formar dez
equipes para a semifi
nal.-

Cada: equipe poderá
utilizar até dois atlétas
vinculados a Ligas de Fu

,

tebol, porém, poderão dis-,

putar exclusivamente o

Varzeano.

O volibol feminino de
Jaraguã do' Sul

,
classífí

cou-se em São Francisco
do Sul, no final-de-sema
na, nos Joguínhoe I Aber
tos Mícrorregionaís, cre

denciando-se à, fase Re

gional, marcada para o

período de 13 a 17 de se

tembro, em Itajaí, junto
com o, tênis de mesa mas

culino e o atletismo, Mes
mo perdendo na estréia
para S. Bento, por 2 a 1,
derrotou Joinville, por 2
a O obtendo a classifíca-

-,

cão. O_futebol de salão
não conseguiu' êxito: per
deu na estréia para S.

DME
. - -

iniCia
A Divisão Munici-

Sl?LEÇÄO DE BOLÄO
pal de Esportes abre neste

, O sel.ecion�do Jarag;ua- domingo, dia! 1, o 7.9
erse, de Bola<: base, e o Campeonato Munícípal
Clu?e de Bol�o. 81, da

,
'Varzeano de Futebol, com

$,ocIed�d� VIenense, es-
quatro partidas programa"'lia partl�lpando ,

desde das para o Estádio do NOr
sext�-feHa (16�. ate. n� va. Aliança, em Três Rios

d.;>mmgo,. em 1mbo,
.

d do Norte. A partir das 9

4M'�or)nelO Ho�st SP�:ss horas, pela Chave Verde,
t. o�t� ,_ nas ep�n e,n- , jogar�o Paraná EC x oi
CitaS do .c;�tlob_e_ Guall'a'cas. 'laria e' Santa- Luiia x Con
A partlclpaçao. no Tor-

t'nental e à:ta de 14 ho-
. .'

f ,," rt cl t'
1

"

r,
nelO Ja az pa � o rel-

ras" Figueirerise x Estrada
namento com. vlSttas aos

N e R' M' ih X SI'," ,
'

, ova, 10 ... o a -

Jogos. A�rtos de SaJ.íl:ta
paca. Durante o arbitral

Catanna, marcados :para realizada na semanapa�"
R' d Sul '

10 o . Eada, decidiu-se pela in-

Joguinhos
Francisc& por 1 a O, go
leou Corupá por 6 a, O,
Garuva por 4 a 1: e na

disputa do terceiro lu
gar levou 4 centra 1 de
Joinville ,

,

No volibol masculino,
Guaramirim ganhou de '

São Francisco por 2 a' O
e perdeu, por igual pla
car, oara Joinville, con

seguindo a classificação.
No vollhol feminino clas
sificaram-se "Jaragué e

São Bento, no volibol
masculino Joínvílle e

Guaramírím e no futebol
de salão Joínville e São,
Francisco.

Futebol "movimenta em Massaranduba, '-Guaramirim e'Sdhro,der
Termina no dia' 25 de

:u�ho a primeira: fase do
Campeonato 'Municipal
(�e Fllte9<.?1 'de Campo ,

de

l',;íassaranduba. No dia

11, domj,ngo. Os resul-
,

i ados foram Pomil lx2

!:otuca, Glória OxO Linha

Telegráfica e PatrÍmô
nio 2xO Cachoeira, \pas
sando a liderança ao

Patrimônio cl 11 pontos,
Palmeitinhas tO, ,Palestra
Itália, C;lõtia e' ao;tuca 9,
Cachoeira e Linha Tele
gráfica 7, Asa Branca 3 e

Pomil 1 \ ponto. Neste
domingo 'neo haverá ro

dada, contudo, dia 25 es

tarão se clefrontendo Pal'
meirinhas x Cachoeira,
Patrimonio x Linha Tele

gráfica e Palestra Itália
x, GlÓria.
Em Guaramirim, pelo

Campeonato Varzeanö,
Chaves A e B, Caixa D'

A:gua 4xO Poderoso, , A

Hitizade Júnior Qx2' Poli
solda, juventude I lx3
Comeli'cial Beira 'Rlo FC

,

lx1, Ve�eranosJ B�ira Rio

EC 2x3 Nutrimental, En

genho 3x2,Cruzeiro, BaIl·- ,

ro Branco 4)\:2 CAG e

Corticeira '2x6 Amizade.
Lideram suas r�spi�dt..
vas 'chaves o Comercial
€' o Amizade, enquanto
a artilharia está c/ Oswaldo
Oechslér Júnior 6 gols):'e
o goleiro menos vazado
Giovani Venturi (2 gols).
Os jogos deste final:

de-semana são os seguin-'
tes: Estádio Municipal
veterànos x' Amizade Jr.,
Polisolda x Comercial,

80:ra Rio FC x Caixa
t'Ag,uá, e, Poderoso x

Juventude;' EstádIo ,do
A�izade - ',Amizale x

CAG, ,Nutrimental x En
genho, Corticeira x Cru
zeiro e Barro Branco x

ßeira Rio, EC.
Pelo Campeonato Mu- ..

nicipal de Schroeder, Ta
ça Jubileu de Prata, 'se

gunda rodada do returno,
estarão, se defrontando
dia 18 ,Comercial x Flu
minense e Olímpico x, A
liança.

ríbaldí. Cruz de Malta x

Alvorade e Bötaf�gö je ,A"
'

iné�iqã.. ,

'

'"

.

- A- equipe .do 2.9 ano

de Admínístração fOi a

campeã invicta, do Cam
peonato de Futebol de
Salão da FERJ, derrotan
do na final. o LI} ano' de

Administração por 3 a, 2
no GináSio da Menegotti ..

Os campeões obtiveram
três vitórias e duas empa-,
tes, além do artilheiro E�
li (9 gols) e do goleiro me
nos vazado, o Botelho (10
gols).

- Os pilotos Guido e

Douglas Bretzke, Márcio
Mlelcke e Ary c:al'los Pra
di, participaram dias. 3 e

4, em Timbó, do Festival
Sulbrast'teiro de Vôo 'u.
vre. Ary fiçou em 5.9 lu

gar e Márcio em H.l} lu

gar, no geral.
- A fundista Deisi 'Pa

bian.i Khtbunde participou
no dia 10, em Blumenau,
da Corrida da Fogueira,
'representando a Kohlbach/
DME, obtendo, o terceiro
lugar na sua categoria, de
14 a 19 anos.

� ,Próximo dia 22-06, às
14 horas, no Salão NOb,re
do Sesi, o Congresso Téc'
nico dos Jogos RegioqaiG
Leste/Norte. Vinte e um

municipios disputarão 2

va�ls em cada Uma das
11 modalidades. Vai de
28 de jn,nho a 02 de ju�
lho.

"
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Energia çom gosto'. café�

teduat no mumcipio, ,a· de permuta do terreno
título de pagamento -r de da Prefeitura da rua Max
tríbutes não' reeolhídos, ) :W4:1he!m, por' outro

. aos
cujas) doações dependem.J fundos da; ]'raÍlsportadó�'
de 'auterízação .. 'legislatiL ,ra.. 'Müller, <ie propríeda-
va,

"

-,
" ".

_ de- elo Sr, Walter' Bartel.
1.

.

'.. 'h onde deverá ser construí-
Os terrenos serão uti-: da a nova rdPovtiá.Pla, ,

lizadog para equípamen- cujo projeto o DETER/
tos comunitários, conjun- SC vai entregar no die
tos habítacionaís e para 23,

. preservação, permanente,"
como os 500 mil m2 con

tiguos a área do futuro

passeio público. . Locali
zam-se em diversas re

giões do município, Esta
semana, Konell encami-

.

nhou ,à Câmara, projeto

..
A : rodovíäna. junto

com o Centro
.

Admínís
tratívo Municipal, e a: no-

"

va ponte sobre o rio' Jla
raguá, de 6dm, aproxima
damente, deverão ter íní
etadas as obras ainda' es-

, te ano, segundo garantiu

Microempresas defendem isenção: ICMS, o prefeito Ivo Konen',

Loteadores irregu-.
lares tem multas

O. Condema, junto
com o Ibama, irão promo
ver.uma ação conjunta e

realizar blitz rotineiras
em todo o município, pa
ra

.

flagrar . desmatamen
tos

.

e retirada ilegal de
madeiras. 'além de coibir
a 'éi.çãp de caçadores' 'e
palmíteiros. Com rela-

.

ção, aos palmíteiros, �o
início do mês foi flagra
do .corte irregular na Ilha
da . Figueira, A fiscaliza
'ç,ão. vai,' também, agir
centra as fábricas clan-
<restinas, de fundo de .

quintal, que sape-se exis-.
fir em Jaragué,

realizações de' � 150 dias· de governo

Um grupo de trinta
microempresários de -Ja
raguá 'do Sul juntou-se
aos 'mats de cem de ou

tras
Y

regíões
..

do \Esta.dd,
na terça-feira, -para dís
'cutír na Secretaria da Fa
.zenda isenção do. ICMS,
qus o Conselho de Poli"
tíca Fazendária [Confaz]
suspendeu as pequenas e'

microempresas,' Segundo
Paulo. Floríaúl, presíden
te da AMEV! ê vice-pré-

sidente da FAMPESC, fi-
cou definido que até
que uma solução I\ão se

ja encontrada, as micro

empresas
' permanecerão

isentas do ICMS e .

que,
a partir da. próxima se

mana, uma comissão for-
mada por técnicos do
CEAG/SC, FAMPESC e

da Secretaria da Fazenda
se' r�unirá 'permanente
mente' para discussão das

propostas apresentadas,

A Ordem Auxílíadorá. a"e -Senhoras
gélicas '-' Grupo 'das Terçes-Feíeas, comemorou

. no díe 25' de maiô, 25 anos de fundação, marca
dos por um encontro festivo, na farde do día 30,
com culto comemorativo, homenagens às .

funda-
, deras (foto) e. apresentação do coralzínho das
ferça-feirinas e do teatro élo grupo das 'qulnta
feirinas. Marcaram presença, além das. fundado
ras" integrantes e ex-integrantes, os Pastores Car- y

los Boçk (Walérta), lngo Píske (Alba), Guen-
'

ther �ueckert (E'{el!n�), Raul Wagner- (Cléia),
Norberto Gramkow (Magdalerie), Resilda : Píske
e Elísabeth Schwanz, .

,'..

Blunk' mostra as
,

Em cinco ' meses de
.,' ,,! '

governo, 'a adminístra-
cão de Ernesto Felipe

,

Blunk/José Norberto Mül
ler, recuperou -80,6km de

. estradas' em Corupá, ;ecu
perou" três ponte�,' refor-

, mou outras qüatrb, cana
lizou esgotos nas ruas

Mal, Castelo Branco e 7

de Julho" Os números
integram: as estatísticas
dos primeiros 450 dias de'
governo, onde incluem-se
o atendimento a 718 pe�-
soas pelo prefeito, en- .

quanto 9
I Departamento

de Bem-Estar Social pres
tou assístêncra a 4144 ae
cessítados , Foram

-

élàbo-

-,

• O Fiscal do Comdema
(Prefeitura); acompanha-

, do de Policiais Milita
res, sustaram na ma

nhã .de quínta-feíra dois
loteamentos clandestinos
é írregulares. Na rua

Henrique iMarquardt
.(Tifa. dos . Pereiras), w'aJ
demer Kammer 'vendiá.
ilegalmente lotes,

.

onde
já existem maís de

' 40
edificações, todas irregu-

. lares, o mesmo ocorren-.
do na rua Domingos
Rosa (Morro da Boa Vis-
'ta),' onde Waldir Jacomí
ni teve a obra .sustade.
Os autos de infrações
foram lavrados, com
multa de 20 MVR, além
do que terão que 'regula
rizar a situação urgente.

radas 211 leis, 40 decre
tos, um concurso' .públí
co, 240 cédulas de

-

íden-
'

tídads e 203' carteiras ele
trabalho, em convênios
com .

à Secretaria de 'Se
gurança Pública' ê 'Minis
tério "do

"

Trabiilhó' foram
f •

'"

expedidás no período.'
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