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"Semana de 'Jaraguá" vai incenlivar os valores cullurais'da "reg'ião
Construtoras picd� todR�: i'9� di�s.

E;;_no :-hal1,-de exposí
ções, da SCA.R, na rua

Amazonas:-'2 13,: .de 13 _ a
,25 de julho," daà ,15 às
22 horas, 'exposição .de
"retratos" '(óleo e crayon},
da artista pl_ástica e em-

"presãria .Ó: Ema Günther
Emmerrdoerfer .

entre Jaraguá .do Sul . x

Jtanhandú (MG). Na sex

ta-ieirq _ (21-7) inicia-se o

8.'? Torneio de Bolão "Ci
dade 'de Jaraguä", da
SOCo Víeírense: no sába
do (22), etapa do Cam
peonato de Vôo Livre,
meia maratona entre Co
rupá e Jaraguã,' terá ain
da teatro infantil e shows
folclóricos e artísticos.

Os cabelereiros terão
dia 23, o 2.9, Campeonato
Interestadual, além do.
desfile de modas e dê
.maís atrações.

- O encer

ramento será día 25 de
. .'

\ .

julho, com o concerto
. da Orquestra de Câmara
da SCAR: No Agrope
cuário, durante a Feira
da Malha,' que permane
cerá aberta de 15 a 25-07,
das 9 às 21 horas, haverá
restaurarite e pratos tí-

Uma programação es

sencialmente regional, c]
muitos' grupos musicais,
grupos folclörícos. . ban
das, exposição, teatro,
competições esportivas e

'desflle de modas, reser

va a programação da Se-
. mana . de Jaraguä do Sul
- 113 Anos . e da 3a.
Feira da M�lha, organi
zada pela Prefeitura Mu
nicipal e Rotary Club. A

.

abertura acontecerá. no

dia 14 de julho, ,com- a

entrega à comunidade do
novo centro de exposí-

·

ções, que terá a presen
ça do Governador do Es
tado de Santa Catarina e

· da Banda do 62.'? Batalhão
·

de Infantaria.
As atrações, basica

mente, serão desenvolvi
das no Parqué de Expo
sições do Agropecuérío.

No primeiro dia da pro
gramação (15), diversos
shows estão previstos, in
clusive

-

de samba e capo
eira., encontro de corais
e teatro adulto com a

'comédia "Sal:ão Buhr 50
anos após". Os bandoni
ons e os grupos folclóri
cos, apresentação da or

questra e teatro ínfanto
juvenil serão .os atrativos
do dia '16, enquanto que
no centro dé exposições
as empresas participantes
da Feira da Malha 'co

mercializarão os seu pro
dutos-

Pia 18 de julho, no an
fiteatro da SCAR, show
musicado SCAR 33 anos;
día 19' concerto de pía-:
no e flauta com Luiz
Fernando Melara f Elisa
Henning. Dia 20, amis
toso de volibol feminino

denúnciafazem,
Os construtores de

. Jaraguá do Sul;. que íun

. daram uma. associação de
classs envolvendo as se

te construtoras do muní
cipio. denunciaram a

"concorrência desleal"
por parta de profissionais
não' regulamentados (au
tônomos]. que detêm 80

por cento da mão-de-o
bra, ficando 20 por cen-

" to do mercado de trabe
.lhö às' empresas lega.l
mente constituídas. A

·

denúncia foi feita segun
da-feira, na Associação

· Comerciai e Industrial.
onde os construtores io
-ram pedir apoio para que
haja uma pressão des em

presários sobre os o ór-
· gãos físealízadores. ohje-.
tivando um disciplina
mento do setor.

, EmRtesáriQs
terão encontrQ-

Na quarte-tetra, 28 de
junho, a Associação Co
mercial e Industrial de
Jaraguã do Sul. realiza o

17. '? Encontro de Empre
sários, nas' dependências
do Clube Atlético' Bae

pendi,' a partir das' 19
horas. O palestrànts será
o Dr. Ollveíros S. Fer
reira, autor de vários li
vros, doutor e livre-do
cente . em Ciência Política
da Universidade de São

Paulo, diretor do jornal
"O Estado de São Paulo", .

professor no Departamen
to de Ciênoías Socieis
na USP e sspecialísta em

problemas da orgahiza
cão militar 'brasileira.
A participação na pa

lestra é lívre . Postertor
mente haverá um jantar
de confraternização, com

inscrições abertas via

telefones 72-1044 e .....

72-1746 .

POSSE NO CDL "

Durante concorr.do
jantar na quarta-feira à
noite, tomou posse a 120-

va diretoria do Clube de
Diretores Lojistas de Ja

raguá do Sul, presld: +a
pelo Sr. José Ramos de
Carvalho;

cozinha,' industrial estão em obrasSupermercado . e
de área construída do su

permercado e 1 . 340in2
da cozinha índustrial, que
terá capacidade para a

tender atê '1.. 500 refei

ções/dia,
As obras estão sendo

construídas sobre terre
nos que totalizam 11.000
m2. Segundo o engenhei
ro Charles, da Constru
tora Stein,' de- Blumenau,
o pãtio terá . vagas para
119 carros no estado-

namento e 56 -o'PeráI1os
serão empregados na

construção. Nesta fase
de infra-estrutura, estão
sendo colocadas 148 es

tacas para o supermerca
do e õutras 93 à cozinha
industrial.

o Superintendente do
Sesí de Santa Catarina,
Valmir Osny de Espíndo-

·

'la, vistoriou as obras do

supermercado e da cozi

nha índustrial que a en-.
tidade está construindo
em Jaraguá do Sul, en

tre as ruas Barão do Rio

Branco e Marina Fructu

oso , O custo, a preços
atuais,' estão estimados
em NCz$ 500 mil, com

pree_ndendo os :;'.800m2

IRE mostra o

eleitorado
De acordo com o úl

timo mapa expedido pe
lo Tribunal Regional Ec

leítoral. encerrado em

1.'? de junho, Santa Cata
rina possui .2.513.047 e

leitores. Os cinco maio
res . colégios eleitorais
continuam sendo Joinville
(173.300), _ Flori�mópolis
(150.151), Blumenau ....

(118.544), Crícíúma ".;

(85.293), Lages (80.606)
e Chapecó (57.044). Em

Jaraguá do Sul o total

de eleitores era 40.640 e

Corupá, da mesma zona.
eleitoral, 6.135.-

Todos eles tiveram um

aumento no número de e"

leitores em relação' à e

leição munícípal : de

.[1988, especialmente emtfunção do cadastramen o

de jovens de 16 e 17 a

nos. O cadastramento e

transferência de. títulos
vai até o dia 6 de agos

to, cem días antes das

eleições.

Os prédios serão to

dos� em concreto aparen
te .

e a previsão de inau

guração é abril do pró
ximo ano.

SPHAN vai tombar imóveis de valor histórico em Jaraguá
além de um, cemitério,
por, apresentar caracte
rísticas peculi ares e on

de estão sepultados cen

tenas de imigrantes. I

grejas e salões serão
também preservados· nas

regiões de Rio da Luz,
Três Rios do 'Norte, Ne
reu Ramos, Rio Mo.ha ,e
Estrada Itapocuzinho .

O trabalho de reàtau
ração deve concluir-se a

té agosto, para quando
aguarda-se a visita do
Ministro da Cultura ,José
Aparecido .

tando as principais ca

racterísticas, dentre eles

Jaraguá do .Sul, que in

tegra o. "Roteiro Nacio
nal de Imigração" e que
por. isso terá casas, sa

lões e. cemitérios tom

bados, concluído o inven
tário cultural.

Cadastrar os imóveis
tombados pelo Patrimô
nio Histórico e Artístico
Nacional, ou os não tom

bados, mas que possuem
grande vâlor. histórico
cultural no contexto em

que inseridos, é uma t�'
refa que a . SPHAN fpro-
Memõr:a vem desenvol
vendo há algum' rtempo.
Set.e municípios dI? San

ta Catarina tiveram os

imóveis que integrem ·seus

sítios htstóríeos visitados
medidos e fotografados
por técnicos, documer

Segundo informações
do assessor de cultura
Balduino Raulino, - Ja.a

guá do Sul terá 4' casas

de enxàimel tombadas a

nível nacional e vinte e

quatro a nível municipal,
O . Sabor que

Vócê maís Gosta

PALETEIRA

EMPILHADEIRAI R T,a MilBUHR
-

NÃO PERCA A REABERTURA DO SALÃO

NA. "SEMANA DE JÁRAGUA" ,
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.Oi.jaraguaense Heínz
Gramkow, que já foi fun-

. cíonérro de liA Corner-
çial"�.,j9i 'promovido a

Coiõ'ner'élà Aeronáutica,
eneontrando-se atualmen
úi, êm Brasilía. Seu filho
Donald, de ,18 anos, se

gue ã' carreira do ' pai,
tendo íngressado na

, FAB : em Pirassununga
(SP). ,Todo feliz; a noticia
"foi 'transmitida ';pelo Sr.
Erwíno 'Gramkow, leítor
e amigo, residente hoje
em São Bento.
.Os clubes' de serviço

renovam suas dírecões,
na próxima semana' No
dia 26 assume a presídên
cia do LloM Industríal
Pedro [Jurema] de Al
meida e dia 29,- a presi
dência do Dons Centro, o
casal Volney (Odete)
'Torres. Terça·feira,· .día
27, assume o prtncípal
cargo do Rotary Club de

Jaraguá do Sul, Vítôrfo
Altair (Roseli) Lazzarls,

. Casamentos. Hoje, na

Matri2;, ,às 16h15-Ednel
'son ScMüter/Sandra Ca-

I·'"

I

Gente & Informações
-

sas e Ivaldö Dias/Marilú
cia Bender e, 1.7h15-Val"
demar Stenger/Itinilda
Kaniss. No Rio Molha,
18h-Osmar Socreppa Jr./
Karin Henning; na Ilha
da Figueira, 18h-Valdecir
Silva/Marlene dos San'
tos e na S. Pranctsco,
19h-Ronaldo' da Cruz/
Cristiane Bartel.

. O Dr- JoSé Constáncío
de Albuquerque assume

dia 29, a presidência do

Rotary de Guaramirim ,e
Marcial David Murara, a

presidência do Rotaract
Club, em reunião eonjun-

- ta, nó Restaurante Repre
sa. Massaranduba empos
sa o Conselho Diretor do

Rotary no dia 28.
. Neste sábado, às 18h;

no Ria Molha, o enlace
matrimonial de 'OSmar

Eugênio Socreppa Júnior e'
Karin Henníng. filhos de
Osmar (Conceição) So

creppa e dê Udo (Ode
te) Henníng, A recepção
será na Sede Esportiva e

Recretativa Marisol. 'Nos·
sos cumprimentos.

.

. Diretoria. Sodal do C.

A. Baependí detalhando o

,

°o-oe·' · .$
O' Cl',' )VlOJua��

,

'""

Moda infanto·juvenll para realçar a

elegância de 'seus filhos. Um carinho ,

: especial para o seu bom �osto. ,

Na Marechal Deodoro. 819 � Jaragua do Sul - SC.

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

presentes na

Relojoaria Ivenida.
'

Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n'? 9

Loja
�

Mamãe
/

·CGPinOoSO
II

&lHe de Férias e con

curso Raióh� dos Estu
dantes. Será no dia 29
de juÚto,' com o Grupo
,4a. Redenção. Foram con

vidados os nove €olég,i
os da cidade. Arno' Hens
chel aposta no sucesso
da promoção.

· Para outubro, dia 7,
o Baile, das Debutantes,
já com cerca de quin
ze meninas-moças �ns
critas. Será musicado pe
la Orquestra Stagium-l0
(Ppolís). E día , 11 de no

vembro, o Baile do Cin
quentenário, com a Vo-.
lares Band, de Itajaí.

· As simpáticas teleío
nístas dé Jaraguá do Sul,
vão comemorar o seu dia

(�9/06) COm um jantar; às
20 horas do dia 30, no

Itajara, de congraçamen
to.. A coordenação é da
Sra· Mada, a eficiente
secretária do prefeito
Konell.

'

· O Secretariado de. E·

maús marcou para - 2
de julho, em Schroeder.
a la, Maranatha Aber
ta de 89, Os ínteres
sados devem fazer suas

inscrições junto aos gru
pos de jovens Ou na Li
vraria São Sebastião, na

Marechal Deodoro.
. A consagrada artista

plástica Vera Dornbusch
Tríches. convidando a

coluna para a individual,
na Galeria de Arte Lasca
ux, em Joínvflle- A ex

posição, que tem o apoio
cultural da Kohlbach, vai
até o día 18' 'de julho.

. Sibele Cordeiro fez
bonito e ficou enge as

cinco finalistas no Gla
rnour- Girl de Santa, Ca
tarina, realizada sábado

no Paula Ramos EC, em

Florianópolis. A vencedo
ra foi .Letícía Almada, de
Blumenau, Foi uma
grande festa.

. Mário Papp' [Ieía-se
Papp Sport), reuniu '

ami-
gos, colaboradores e

fornecedores, para um

coquetel terça-tetra à
noíte, marcando ta ampli
ação das instalações da
sua loja,' que por sinal
está muito bonita. Bola
branca.

; Jaraguä do Sul tam
bém conta com uma a

gência do Banco Sibisa,
das sete existentes no

Estado. No total são 34

agências, todas interliga
das pelo sistema on-line.
Na gerência do Sibisa o

amigo José Carlos.
. O "Trto Tropical"

foi o vencedor do 59.

Festival da Música Serta·

neja do Colégio Holan
do Gonçalves, sábado,
com Arlete Silva em se

gunda, Moniquinha em 39,
Roneí 'e Ronaldo em 49
e es "Garotos Dedos de
Ouro" em quinto.
..O Baile das Debutan

tes de Guaram-irim,., pro
moção da Casa da Amiza-'

de/Rotary Club, aconte
cerá no dia 15 de setem
bro, no Parque Munici

pal de Exposições, que
vai receber um novo piso
e também foro,
.No Cine Jaraguê, de

24 a 29 de junho, sempre
às 20 horas, o filme "Um
Robot em Curto Circuito",
com censura livre.

. Via _coiuna, o leitor
Mauro Wéege e filha

parabenizam a esposa e

mãe Déborah, pelo aní
versário ocorrido no dia

,RESTAURaNTE ITIJARI
Sob a direção de Carlinhos e'Valdo

, Aceitames festas d � casamentos, conven

ções e eventos especiais Atendem<;»� diariamen
te de segunda 'à s�bado, das 11h30 às 14h30 e

das 18h30 às 22 horas.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 237
Fone 72-3678 - Jaraguá do Sul

. .

UMA JÓIA NINGUÉM ESQUECE

RELÓ9IÓ$
" .

_ PRESENTE!":-,
- ... ,-

JÓIAS, REiÓGt(i)S, ÕCULOS DE SOL
É' P_RESEN.l"1t5.•. _';._

Coruja
A' melhor, opção em artigos inf'anto·juvenis e

bebê para a estação outono-inverno.

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

A ROUPA INFANnL

Avenida Getúlio Vargas, 97 _ Jararll:h do Sul

Rua Marechal Floriano n.C? 29 - Fone_ n-1911.

20,
. ,',_

•Cump�eíit9!í' timbê.
ao grupo fundador· -da
AEDA _ Blgu� .no ,últ)mo
sábado, em Jaraguá' do
Sul.
.Aniverssría neste dia

24, o empresá1"io' João'
Batista Prim e no dia 28,
6 Pastor Ingo Piske, da

, IECbB.
.DOAÇÕES ......: O "Rota

ry Club promoveu a do
ação de recursos finan
ceiros à entidades assis
tenciais do mumcrpio.
com a renda proveníente
da Feíra da Malha. Pa
ra a Rede Feminina de
Combate ao Câncer foram
NCz$ 517,00, Associação
Assistencial de Deficien
tes Auditivos' e Visuais
(AADAV) NCz$ 675,00,
Ação Social NCz$ 187,00,
Lar das Flores NCz$ ... _.

792,00, Casa da Amidade .

(Banco de Cadeiras de
Rodas) NCz$ 864,00 e

APAE também NCz$ ..•.

864,00,
. CA.pAS ,_ Está defi-

nido para' 27 de agos-
to, das 8h30 às 16h, nç "

Ginásio Artur Müller, o

19 Seminário sobre Dro
gas, Sexo, AIDS, Doenças -

Venéreas e Lazer, InI
cíatíva da Comunidade
Ativa dos Jovens .Jara
guaenses (CAJJAS), da
Paróquia' S. Sebastião,
Serão palestrantes OS -pro
ressora, Leandro Longo,
Padre Adílson Colombi

,

e Padre Nivaldo Alves,
ambos da FURB, de Blu
menau.

CASAL PISKE - 45 ANOS

O casal "Ferdínando
(Raínildesj Piske, ele o

conhecído Capitão Píske.
jornalísta . e' colaborador
do "Correio d'o' Parvo"
autor . do livro "Anota
ções' do Front Italiano",
narrativa vivida nos

campos de batalha du·
rante a 2a; Guerra M1!ln'
dicH, comemorOl!l '-: sexta
feira: dia, 23 'de junho,
45 anos de feliz consór·
cio. O casamento acon

teceu' em Ni:lópolis' (RJ)
e a lua de mel foi ,sui"
gênelis: ela: embarcou no

trem para voltar a Blu
menau e ele no navio,
para ir para a guerra," na
Itália. A comunidade ja
raguaense priva há vári
Os anos do convívio do
querido casal que ora

'comemora as bodas de
rúbí, sendo merecedor
no noss� carinho e ad'
miração, Os nossos para
béns'e felicidades.

Para anunéiar' ou fazer
assinatura, basta ligar pa·

,

ra I() 12·:0091. .�:Estâ.riios jas
ordens.

'
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SEBES ,intensifica programa de cJeches
Dentro das próximas semanas serão iniciadas' as

.obras da primeira creche padrão do município, em

Itapocuzínho, onde um grupo de doze pessoas da
comunidade prontífícou-ss a' construir o prédio que
abrigará cem crianças, em regime de mutirão, ca

bendo .ao poder público municipal a cessão' dos

materiais e o mestre dê obras. O projeto' está pron
to, como informou a secretária do Bem-Estar Social,
Cecilia: Konell, adiantando que em Nereu Ramos
já existe mobilização para um Iocal que possa ser-

"

vir a, creche. Para a Ilha da Figueira e Jaraguá Es

querdo; o município vai reivindicar recursos à fundo
perdido junto a Fundação Banco do Brasil} para as

creches.
.

Em Santa Luzia, ontem, sexta-feira, aconteceu
reunião para a fundação de uma associação de mera

dores, objetivando um trabalho integrado com a Se-

. cretaria do, Bem-Estar Social' no seu projeto de cre

ches. A Igreja Adventísta do 7Q Dia, através de um

grupo, de 17, senhoras. comprometeu-se a realizar um

trabalho social conjunto com o poder público, para
o 'levantamento das famílias carentes do município,
conforme a Sra. Cecília Konell.

mara .

o Legisletivo M'unici-,
pal aprovou 'projetos
reconhecendo de utilida
de pública' a Associação
'das Senhoras de Rotaria'

Falta ' de ,mão-de-obra prejudica a ,limpeza da cidade
Á Senetaria de Servi

ços Públicos depara-se
com falta de pessoal. So
mente este ano désliga-'
ga.ram-se .da PrefeituJia,
deste'setor, 32 pessoas e

10 somente foram admi
tidos, após' o concurso

pÚblico. Com isso não
estamos conseguindo y,en

,cer,' queixa-se o secretá.
ri'0· Aristides PansteiIil,
acresc@ntando que para a

varrição de ruas, o' défi
cit é de 15 garís.- "Nin

Ruém mais quer se, sujei
tàr a este trabalho e o

último concurso foi a

prova de pouca participa
ção de candidatos para
os serviços braçais", diz.
Aliado a falta de pesso·

aI, a SSP dispõe de pou-
cos equipamentos. Para
a éÇ>leta de lixo, tem

três' caminhões é um

quarto veículo, com

compactador para
' Iix)

doméstico, será licifado
nos próximos dias. Com
o novo c,aminhão, a"

credita Panstein. me:ho
rará a' coleta do lixo e

ampliada em ,regiões mais

populosas, citando o ca

so da Ilha da Figueira,
onde é recolhido duas
vezes par semana e que
deverá ser três vezes:

O ideal, segundo o ti
tular da SSP, seria seis
caminhões e três carrega
deiras ,par9- Os �ntulhos.
Quanto ao lixo hospitalar,
q coleta funciona a con-

,

tento, em cerca de ,120

pontos, como hospitais,
laboratórios, consultórios,
amburatórios, farmácias
e outros.

, ;..

o ' Senai-Centro de '

Treinamento' de Jeraguä
do Sul realizou um CQn�
curso interno de frases
na área de segurança no

trabalho, promovido pela
CIPA e, que culminou
com a inauguração dé u·

ma placa alusiva da fra
se vencedora, na .manhã
de sexta-feira. Partícípa
ram 214 frases -para uma

média de 160 alunos da
escola de formação pro
fissional do Senai. O con

curso objetivou .desénvol
ver a crlttvidada e ele
var o ,espírito de pre
venção de acidentes

'

.de

.. .. -
-,.

trabalho "que .é 'um .pro
blema sério ds: Nação",
disse "o,,:tilfl'etor .Aíeíno' .de
Araúj(o< �

,

� "

,

-,_�\ ,.,-:;'; \
�

� i
J

:".Es»U$IlJe <;:filie '. ,.Çl;llti
va "00 -suídadc- ·colhe- ,:.."se.
gurançä,i, .ftOi,.·� ".ÍTà.S"ê' .',ven
ceàórlt'· 'dó '::alíÍIiü �t:;fänne "

Weínfurtter: (CUÚÔ a:ê '(i<i
senho "mecênícot; � :

�em'

segundo ficou Ademir
Wackerhagerr: '{ajustador
mecânico) e' em terceiro,'
novamente; o aluno Jaime.
Na sexta-Ieíra; também ,0
.Senaí concluiu às' cursos,
operacionais Com a solé
nidade na SER ' Marisol.

GN adquire eqUipamentos rodoviários
Co,m um investimento

de NCz$ 82 mil, a Pre
feitura ,de Guaramirim

adquiriu junto a Acre
'Santa Catarina, vience-
dora da concorrência,
uma motoniveladora (pa
traia) com direção e giro
da luámína hidráulicas,
6·000 quilos, que será en

tregue na próxima se

gunda-feira, dia 26. Tam
bém já está em opera
ção o novo tanque com

motor Volkswagen adap
tado sobre um caminbãO,
para ut�Hzação no sistema
de irrigação de ruas e

no combate a incêndios.
Os investimentos somam

NCz$ 22 mil, todos
'

de
recursps prôprios.

..

A administração gua-
ramírense ',' inicia em ju
lho, a colocação de, piso

'

e foro no Perque.Munící
pal de Expósíçõej, "Mano
el .Preíeíto de Aguiar",
para possíbílítar a reali
zação de eventos, . como
em agosto (aníversãrío
da cidade) e setembro
(batle .das debutantes),
entre outros. E" discute.

também, alteraç'ão no có'
digo de PostuTéis, pa�a
ada;ptá-lo à frealidade a·

tual" enquanto o 'enge
riheir'o-sanita\rista <::éSar
Arenhardt rles'envolve ,um
trabalho para o curso de

pós-graduação, sobre 'o
setor em'Guaramirim.

cantam äpr'cia proieto· de permuta do terr.elllÍ�·dá ·'àlurä : rtilfj,i6dä�
'Encqntra-'s� na Câma- m�li�' 6:n5,48m2) PQ..

r de- co especial, para àbrigac tlos"e o 'Clube Recreativo ter é Âliniro Farías Filhó:;
ra de Vereadores, o pro- sapropriação e permuta, o futuro Terminal Rodovi- dos Viajantes de Jeraguä O -säi:haê deverá, receber
jeto-de-lei que autoriza para troca com outra á· ária Intcfmunícípal -e do Sul, apresentados pelos NCz$ 2<9'.000;0€1 a Htulode
adquirir por permuta u- rea de 12.757,44m2,' sí- ' , Interestadual. No -laudo vêreedorss

:

Adémar Win-
" subvenção dõ�münicipi&

ma. área do 'Sr· Walter tuada na rua 369':Georg de: avaliação dos .ímóveís '

. , '-

Bartel. pela Prefeitura. Niemann. '370 - Willy perml!itadoS',' atribüiu-sê C"I·pa. S'eDal· pre"m,1·OU>m','el'h'O're'S,', fra"S''e"s' ,Diz o projeto que fica Bartel e 486, no Bairro valores de NCz$ I,
.

desaíetada uma área de Baependi,' qUe passarä a 150.000,00 cada -qual, "

11..173, 1�m2, adquirida de integrar -' o
-

pätrimôniö --

Eggon João da Silva Ad- público munrcipal .catego- Outro projeto 'auto:r,ic

minístradora (4.447,71m2 fia de bem 'de uso. públí- za. termo de cessão" de
equipamentos rodovíárí-
os entre a Prefeitura e o

DER/SC,. pelo qual
'

o

Estado colocará equipa
mento rodoviário a dis
posição para execução de _

serviços de terraplenagem.
Trata'se de um trator de :

esteira Komatsu, ano

74, que permanecerá por
180 días, a partir de iI?
de junho.· A UCRE deve
rá receber em doação um

televisor para o aprimo
ramento das suas aüví
dades e o Estatuto do Ma
gistério Municipal sofre
rá alteração em seu a

nexo, conforme as', pro
postas que estão na Câ-

Adhonep tem Capítulo e'm Jaráguá do Sul
A Adhonep-Associação dos Homens' de Negócio do

Evangelho Pleno " que congrega homens .de neg,)'·
cios de -diversas áreas, realizou sexta-feira, dU
16, no Itajara, um jantar para os associados e seu..;,

con.vidados, quando houve uma palestra do, :Dr. Car
los Augusto Weber, advogado, teólogo e secretário
de finanças da Prefeitma Municipal de Campo Lar'·
go, no Paraná. A Adhonep existe em Jaraguá, do
Sul desde setembro do ;ano passado, cujo . Capítu:o
é presidido pelo advogado Rubem Fonseca Flexi:1.

Esta' AssociaçãQ, não winol:iJada a, qualquer
'

de
nominação religiosa, tem por finalidade alcançar ho-

. mens de negócios para Jesus Cristo" despertando a

f@ cristã entre ,os seus sócios., ß uma entidade Ileiga
que reúne pessoas de nível, como

�

'propi.-ietários, li
deres executivos, profiss'10nais liberais, :ntelectuaiS,
homens pljblicps, autoridades civis 'e mlUares e to-
,dos aqueles que fazem da profissêo o seu neg6eio.

Um �ovo encont�o do Capítulo- da, 'Adhonêp, , de
Jaragua do Sul estu programado, para julho; com a

palestra do Dr. Fernando, d� Souza Gaulart, enge
nheiro' e empresário, de !tajai. ,A Adhonep está 'pre-
s�nte ein, 95 em 8 Es�a��:, brasileiros. \"

_
l>
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Sr, João Batíste Prim,
Sre- Joaníra Hafermann
Bruch, Sr. Odemir Eggert,
Sra. Lílían Eggert, Sra.
Eleonora Stern Steing�ä
ber (Jlle], Sra. Nair Qua
dros wcu, Sr. Luízmar

Rogério
.

Stinghem, Sr.
João Felípe; Áurea. Ma
ria Araldí, Eleíne Alicia
Stüpp (Blum�nau).·
Fazem anos domingo
Sr. Sérgio. Luis Krause,

Sr. Fausto Reiner, Sr. Car
los GielüW� Marcos Paulo.

Morbís, Marlise' Grütt,
Silvério Hamburg, Mar
cüs' Alexandre Püffo e

Humberto. filho Waldir

(Yeda) Co.nti.
m F m(u
Dia 26 de junho
Sr. Ludgero T,epassé,

Sr. EWalclü Bernardo.
Schmöckel Jüniür, Sr.

Alwinü Hadlich, Sr· AI-
.

bano. Píccüli, Sr. Bruno.

George Marschall, Sra:
Wanda Meier, Waldemi
rü Martins, Idia Kressin.

Dia 21 de junho
.

Sra. Neusimaii Benetta,

Sra. Maria da Graça Fer

razza, no. Paraná; Sra. 1-·

.rene Lúcia Bortülini, na

Lapa-PR; Sra. Urs'llla
Rahn Braunsburger (Curi-.
tiba), Tatiana Stavis, Ta

lita Mich,ele Maba, Eve

ralde Scheuer·
Dia 28 de junho
Pastür

.

Ingo ,pisk:e, Sra.

Adele Hensehe}, Sr. Jul
mir Jüsé Rüzza, Sr. Pe

dro. ·João Pedrütti, Sr.'

Germano. Behrens .

Júniür,
Sr. Gu�tavo. Lange, Sr.

Mário. Mello. (JUe).
. Dia 29 de junho

.

Sr. Ezeram Neckel, Sra.

Edna Hermann (Rio. do.

Sul), Sr. Luiz Prestini.
.

Sra. Tereza WeiIler Mül

ler, Sra. EI{rida Hüeft,
Sra. Ter,ezinha da cüsta
Trapp, Sra. Olga Meyer,
Nilva-filha Jüão. e Maria
llene Beckhauser.

.

Dia 30 de junho
.

Sr: Norberto Fiedler;
Sr. 'Dünaldo.· Schroeder

(Mafra),· Ana V�cen,�ej, J:
dilo. Kamehen, 11dezla
MaiS, é'unice Mais, Már

cio. Luís Kru�ger.

c Ô R R E·-I0 "D O� p,O V-O
.

ccnísta. natural de rt01.l
pava, Bluttu!nau, . neste
Estado, domiciliada e

residente na Rua Conrad
Riegel, 106, nesta cidade,
filha de Elmo. Vülles e

nn Meta Werch Vülles -
Edital 16.684 de 19.06·69
Claudíneí Brück e Benta

Kiatkosky
zi e Teresa Alvízí - Ele; brasileiro, solteiro,
Edital' '16.680 de 15.06.89 soldador, natural de Já

Mauro Roberto' Atonso raguä do. 'Sul, domícílí
dos Santos e Líltan Toma- ado. e residente na Rua

zellí 355, em Vila Sandra, nes-

Ele, brasíleíro, solteíro, te distrito, filho. de

engenheiro. mecêníco, na- Leopcâdo Jos.é Brück e

tural de Rio. Grande, Rio. Maria Adelía Brück -

,

Grande do. Sul, domícílía- Ela, brasileira, solteira,
do. e residente na Rua do. lar, natural de Jaraguá
28 de agosto, 1.515, apto. do. Sul, domiciliada e re-

07, em Guaremirím, nes- sídente em Braço.' Ríbeí

te Estado., filho. de Ro- rão Cavalo, neste distrito.

berto dos Santos e Mar- filha de Sílvíno Kiatkos

Iene Afonso dos Santos _:_ ky e Estefania. Felípp
Ela, . brasileira, solteíra, Klatkosky r-:

protessora, natural de' Edital 16.685 de 19.06.89.

Joinville, neste Estado., Alberto Pacheco da Rosa

domiciliada e residente e .Maria Theresínha

na Rua Carlos Blanck, Schíessl

123, nesta cidade, filha Ele, brasíletro, solteiro,

de Nereu. Tomazellí e engenheöró 'qujmíco, na..

Laurinda Dalprá Tomazel- tural de Imbítuba. neste

li ,_ Estado., domícílíado e

Edital 16.681 de 16.06.89 residente na Rua Vera

Adão des Santos e Mar- Fischer, 112, nesta cidade,

ela Tereslnha Fraga filho de Jüsé Leopolfü da

Ele, brasileiro., _sülteiro, Rüsa e Maria Pacheco. da

torneiro., natural de A- ROlSa - Ela, brasileira,

gua Doce, neste Estado., empresária, sülteira, ;natu

dümiciliadü e residente ral· de Cürupá, neste J::sta
em Santa Luzia, neste do. dümiciliada e residen�

distrito., filho. de Euclides te' na Rua Vera FiScller,

düs Santüs e Rosa düs 112 nesta cidade, filha de

Santos - Ela, brasileira,
- Le�poldü schiessl e Jüana

sülteira, o�rária, natu� Bianchini Schiess1 -

ral de Jaraguá do SuL
domiciliada e resident"!

em Santa' Luzia, neste

distrito., filha de Paulino
Fraga e Luzia Fraga -

Edital 16.682 de 16.06.89
I�o Dematté e Marcia

Aparecida de Toledo
Ele, brasileiro., sülteiro,
industriário, natural de

.

Jaraguá do. ·Sul. domiciL'
ado. e residente na Rua

Joaquim Francisco. de

Paula, 604, nestq_ cidad�,
!ilha de Darcy Dematté
P. Terezinha Jagelski
:D€matté - Ela, brasilei

ra, solteira, operá'ria" na

tural de' Rebüuças, Pa··

raná, domiciliada e resi
rlente na Rua Marechal
Castelo. Branco. em .

Schroeder, neste Estado.,
filha de Antüniü JamB

de l'oledü. e Maria Gessi
Cararü de Toledo. -

Edital 16.683 de 19.06.89
Evaldo Alves dos Sanios
e Marlene Volles
Ele, brasileiro, sülteiro,
engenheiro agrônomo.,
naturai de Caçadür, neste

Estado., dümiciliadü e

residente na Rua Cünrad
Riegel, 106, nesta cidade,
filho de Orisvaldo Alves
dos Santüs e Jüana Tü-
maz dos Santüs -. Ela.
brasileira, 'sülteira.' bal-

Prlclalias de Cas'alleala,s

carmem MIranda, Wol·
llng�r
Ele, brasíleíro, solteiro;
operário, natural de Rio
dos Cedros, neste Estado.,
domiciliado e residente
na Rua Luís Bortolíní,
976, em Jaraguä-Bsquer
do, neste distrito, filho.
de Clara Vieira - Ela,
brasileira, sülteira, do
lar, natural de Tímbó,
neste Estado, domicilia
da e residente na Rua

Tupã, 68, em 'I'ímbé, nes

te Estado, Ulha de Harold
Wollínger e Renate Lind-
ner -

Edital 16.611 de 14.06.89
Laercio da Assunção Laet
e Vál1 Kinelt

.

Ele, brasileiro, solteiro.
operãrio, natural de Nova
Aurora. Paraná, domící

liado e residente na Rua

Antonio. Bernardo. Schmitt,
em Ilha da Figueira!
ne'ste distrito., filho.: de
Geraldino da Assunção
Lael' e Maria Alves Laet

-

Ela, braSileira, sülteira,

operadüra'
.

de máquina,
natural de Marip�Palüti
na-Paraná, dümiciliada e

residente na Rua Antüniü

Bernardo. Schmitt, em

Ilha da Figueira, neste

distrito, filha de Paulo.
Kinelt e Siria -kinelt -

Edita.} 16.618 de 14.06.89

Jair dos Santos e Salete
Fracaro
Ele, brasileiro, sülteiro,
operário., natural de Água
Düce, neste Estado., domi-
ciliado. e residente em

Ilha da Figueira, neste
distrito., filho. de AngeIü
dos Santos e Jenir düs

Santüs - Ela, brasileira,
sülteira, do. lar, natural
de Xanxer:ê, .neste Estado,
dümiciliada residente
em Ilha' da Figueira,
neste distrito., filha de

Jüãü Fracarü e Mafalda
Ftacarü -:-

Edital 16.619 de 15.06.89
Jorge Junkes e Ivanir

Alvizi
Ele, brasileirü,' solteiro,
eletric-ista, natural de

. Jaraguá . do. Sul, dümici

liadü e residente na Rua

Joaquim Franc:sco de Pau

lo 1.574, nesta cidade, filho.
de Müde'stinü Junkes e

Maria Gasda Junkes
Ela, brasileira, sült�ira,
auxiliar de escritõrio,

. natural de Jaragllá do.

Sul, dümiciliada e resi
dente na Rua Victor Ro

senbe'rg, 685, nesta ci

dade, _. filha de Ivo. Alvi-
. .

04

Edlt_al 16.671 de 13.06.89 filha de José Neves e

lWtelfrld SChroeder e' Carolina de 'Süuza' Neves •
Leonlce N�ve� �d1tal 16.«)72 de 13.06.89

Elei brasileiro, solteiro, Niváldo Pereira �a Coste
mecäníco. natural de Ja- e Evaneide Guls

l:aguá do. Sul, domícílíedo Ele, brasíleíro, solteiro,
e residente na Rua Join- operério, natural de Ourí

viHe, 3.322, nesta cidade, zona, Paraná, domícíüado
Iílho de Leopoldo Schro- e residente na Rua Ber

eder e Ana Novasky nardo Dornbusch, t.OI13,
Schroeder - Ela brasí- nesta' Cidade; filho. de
leira solteira, opersna. Mauriliü Pereira da. Cos
natural de Guaramirim, ta e Alzira Pedroche da

neste Estado., domiciliada Costa - Ela, brasileira,·
e residente na Rua Pe- solteira,. operãríe, natural
dro Paulo. Streit, 71, em de Paulo. Frontin, Paraná,
Guaramírim, neste Estado., domícílíada e residente

na Rua Bernardo. Dorn
bushc, 1.013, nesta cíde
d�, fj lha 6:- Bernardo
Guís e Deolinda Guis -

Edital 16.673 de 13.06.89
Arí Roberto Schreiber e

Rosenel Aparecida Sar
dagna
Ele, brasileíro, solteiro,
operário, natural de Ho-

. rízontína, Rio. Grande do.
Sul, domiciliado. e resi

dente na Rua 25 de Ju

lho, 1.785, em Vila Nova,
neste dístríto, filho. de
Egon Ploríbaldo Schrei
ber eValli Ehlers Schrei
ber - Ela, brasileira, sol
teira, comerciäria, natu
ral de fousü Redündo,
nes'te Estado.. domocilia
da e resident� na Rua

Alberto. Santüs Dumünt,
555, em Vila Lalau, neste
distri!t'o filha' de Hiiláriü
Sardagna e Tilda Sardag-
·na

-

Edital 16.674 de 13.06.89
Darei Moretti e Margali
LeaneLaube
Ele, brasileiro., sült�irü,
técnico. eletrônico., natu-

ral de
.

J a r a g·u á .

do. Sul, qümiciÜadü e.

residente na' Rua João
Januáriü Ayrosü, nesta

cidade, filho. de Uno. Mü

retti e Madalena ElíSio.
Müretti - Ela, brasileira,
sülteira, auxiliar' de es

Critório., natural de Ja

raguá do Sul, dümiciIl
ada e residente na Rua

Araquari, 176, nesta cida

de, filha de Osvaldo. Lau

be e Laurita Kühls Laube -

Edital 16.675 de 14.06.89

Marcos Tadeu' Wodzlnsky
e Rosant Mada Sevigmini .

Ele, brasileiro, sülteirü,
türneirü mecânico., natll
:rat de São. Bento. do. Slll,
neste Estado., dümiciliadü
e residente na Rua Er

nesto Blunck, 125, em

Corupá, neste Estado., fi
lho de Luiz Wüdzinsky e

Maria Isabel Tiles Wüd

zinsky - Ela, brasileira,
solteira, balcünista, natu
ral de Jaraguá do. Sul,
dümiciliada. e residénte
em Estrado. Nüva, neste

distrito., fiiha de João. Se

vignani e Graciüsa Mi
neI Sevignani -
Edital 16.676 d'e 14.06.89
josé Alfredo Vieira e

Edital 16.686 de 19.0G.89
_ Romerito Maba e Mag.\la
- p.edreIli

. .

Ele, brasileiro, sülteiro,
. türneiro mecânico., natu
ral de Jaraguá do. Sul, do·
miciliadü e residente na

Rua Adülf Puttjer, 16B,
nesta cidade, fHhü

.

d'�

Ervinü Maba � Cecilia
Tepassé Maba - Ela,

.br�gUeiríi, solteira, auxi
Hai de, escrItório, natural
ele Jafé;,gllá do. Sul, dü

miciliada e residente na

Rua Campo Alegre, 214,
nesta cidade, filha de

Mauricio. Pedrelli e Ma
ria Te,reSa. Pedrelli -

E para que chegue aa

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital, que será publicado.
pela imprensa e em Car

tério, onde será afixado
,durante 15 dias.

Barão doRio Br.neo, sala 4
FONE: 72 .2607

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cln,á define a !'IIra.açãD· lestiva. d,s 92 anDS de· fUlidaçãD
.

Dia 8, às 8 e 14 horas,
.

do 9 pr�grama, no día ,9.
-p-asseio de trem Pela'novos _ passeios, ,COQl � : a
"Maria Fumaça" entre "Maria Fumaçe",. ,-:cß.IJl
Corupá e-Jaraguã do Sul; petições esportívas �: ��-:'
continuidade dás Exposí- pQsições,' qua se encer
ções, .ínauguraçãr, do ram, às 18 nores-. A .or
Monumento aos Prací- ganlzaçã-o '�stá a çargQ;dànhàs (Praça- dQ Imigrante) Prefeitura e }\sSOGi�ç�o
e baíle de aniversário na Comercíal js Indust;r'i.a;!· 'dê
Soc. Ano Bom � Encefran- Cor1}.pá .. i.J ..--; 7
MONITÓRAMENTO DA BACIA'D(f Í.TArocÜ -'

Corupá abre: na prô- rico 'Rote Rose.' e, Grupo
xínia sexta-feira a pro' de, Patinação Gírassõís
gramaçãº testíva dos 92 (de Rio doSul) , A prín
anos de. fundação,' e dos . di.pal· atividade do dia
31 .anos de 'emand�çãQ 2 será o torneio de fute

politica, com retrete na bol com a participação-
· Praça Artur Müller com dos municípios da mícror-
o "Expresso Brasil" e região. .

competições . esportivas' Na segunda-feira, 3

ne Ginásio Willy"Germa- de julho, haverá sessão
no Gessner, qué se es- solene na Câmara de Ve
tenderão até o, día 9 de

.

readores às 19 horas e

julho. Para 15' de jullló' dia 5. jsntar-dançante (ifo
estão. .prevístes premiação Rotary Club/Casa da A

do concurso dé redação mizade, "na S02. Ano

no . audítöno do CoI. _Te- Bom. "Os Magníficos"
resa Ramos." Inauguração participarão da retreta
da reforma e. reurbaníza- no dia 6 e, dia 7 de ju-

-

ção da Praça Artur Mül- lho. data cíícíal do
.

mu-

ler, abertura da 2a. Ex- nicípio e feriado, 12 pro-
· poSição' Comerciaf e In- grama começa com alvo

dusfrial/2a .. E:x;posiç�o de rada festiva, seg_uida de

Banana e Derivados: .. no hasteamento- das bandei-
Salão Paroquial; apresen- ras, culto ecumêníco na

tação do Grupo Fo1clóri-
. praça' Artur Müller'· e

CAT Sesi desenvolve aulas de' música ,Retorno "do JCMS
Continuam -abertas até o dia 30 de junho, as

inscrições ao Concurso Operári? Brasil. 89 .- Jara

guá' do Sul. promovtdo pelo sesi, que .�Ol. criado ,com
o objetivo de consagrar o trab�lho anommo d?s. q�e
.conströem a base do desenvolvlmento do, Brasll. Em

Jàrag1.J.� do Sul. �mbOFa mais de uma centena de em

'presas, através doi'seu setor de recursos .humanos _te
nham sido convidadas, está hav.endo pouca� adesoes
ao contriirio. de : outras cidades onde o <:oncurso al-

-

cançà grande importância. pela val�riza:ao doS' seus

opjetivos � ,ó::>llsequentemen-te valonzaçao dos seus

cólaboradores.- ..

A:ULAS: DE MÚSICA NO' SESI
Acham-se em 'pleno desenvolvimento as aulas

de música no. Se�i,.. Os instrumel!tos- são de sopro,
. corda' e . t.eClado e a Ç>rientação. esta a <;aI�o dOS �ro
fessores José. Sluminski. Roberto e Laerclo. As Ins

crições estão 4Qertàs para todas �s idiides e ambo�
os sexoS. Quem já toca algum mstr��ento de so�
pro poderá participar da Banda. H?rano; das aula�

são das 9 às 21 hQrlis, diariamente. mcluslve aos sá-

bados. ,-
,

. ,. . .'.'

Comiss'ão �d·iscute. expansão. do ensino .-no munlclplo
, ,

(

desfile COm Pelotão do
.8.9 Batalhão .da PM, da
Banda e Pelotão do 62.9
�aI. ambos de

.

JioinvÍ(lle.
além da Fanfarra Barão
'de Antonina (de Mafra),
Implementes e máquinas
agrícolas ,

.

Ainda dia 7:, abertura
. da la. Amostra de Be
zerros das raças holande-

. sa e jersey de insemina-.
ção artificial, lançamento
da pedra fundamentel do
campíng munícípal (Es-
trada Rio Novo Alto). a

presentação dos
.'

Grupos
Folclóricos da EB São
José

-

e CE Teresa Ra-
mos e na sequência a

presenta-se o Grupo Fol
clórico Edelweiss,. amo.

bos no ginásio de espor
tes.

o retorno do ICMS
na segunda quinzena de

junho deu um salto de
22% sobre a quinzena
correspondente do mês'
anterior. com' o "bolão" /

'

rateado entr� os 206 mu-
.

nidpios, totaIi�ando NCz$
.

2,896.375,05. Em junho,
sobre ö mês de maio, a

e.1evação do retorno foi
de '16.8%, de acordo com

o secretári� executivo da
Amvali, ,Jàir Tomelim.

A Barra, Velha coube
NCz$ 3.322,00,

- Corupá
NCz$ '6 .B89�OO, Guara··
mUlm NCz$ 10.584,00,
Jaràguá do. Sul NCz$ ...
111 ,570.00. Massaranduba -

NCz$ 8.111,00 e Schroe-·
, ,der NC:{,$ "3.0:;'4,00:

. A Comissão do Plano
-

de Expansão do Ensino,

que reúne' professores I

das redes municipal 'e �s
tadual, realizou terç�-fei
:r:á o segundo' encontro,

para . discÍJ,ssão' sobre a

matricula para 199_0, ex·

pansão da 5a. à Ba.' sé�
des � 2.9 . grau,' qu_e val

ôbrigar a' construçao de
',.

novas es<;olas e salas" acl

gumas .j á· defilüdas. como
na Tifa Blaese, n<D Lotea

mento Amizade, 'no Ja-
·

raguá Esquerdo (Tifa dos.

Martins), Loteamento Ha
nemann (acesso aO Ga

ribaIdi) '
. .A FERJ,

. diaIl:
te do crescimento. da �h
enteIa da Escola

_

JulIus

Kinsteni' daverá ceder par

te das instalações,", que
estão ociosas dúrante' ?
dia. conforme a .secreta._
ria mlllniéipli'b de· Educa

ção; Rosemeire' Va�el;
.

. O encontro das A:p.Ps-,

realizado no Centro Em

presârial, semana passa
da. reuniu 106 pattiçi
pantes Ele todas as eo

muqidades,' quando fOi,
1ançada a campanha "Re-'

viveMO Valores Huma
nos" e formada uma co

missão, de· pais para a

programar Os próximos
encontros. A S E M'E

promoveu <lia 19 um -;�
contro com bibliotecan'

as e' professores de ativi'

dades complementares da

rede municipal e na sex

ta-feira, dia 23, reuIiiu OS

diretores de. escalas.

.

() Conselho Muni.cipal
de Defesa do Meio Am
bíente.> durante a reuni
ãö do dia 15, optou por
adotar a proposta de se

torízação do órgão, com a '

criação de' sub-grupos '. Na semana _

..pÇl�sada
que se aprofundarão nos foram multadas e ernbar
temas de. suá competên- gades 'duas" t�rr�pi�ri:a
cía, levando. sugestões.' geps ,e loteamentos clan-'
Inclusive para a elabora- destinos e no día. 8'" '. o
ção da parte dedicada ao . Comdema foi notifIcado

I meio ambíente, na futu- de qlie empresa' do -ramo
ra 'Í..ei Orgânica dos Mu- - têxtíl", (Malharia

.

Mene
nícípíos: A instalação de gotti). funcionando

.

irre
Um Posto Avançado da gulsrmente, causou dés-"
Fatma em

-'

Jaragúá do pejo índustnal oriundo
.

Sul e a realização de um da tinturaria no Ribeirão
programa de monitora- Joaquim' Francisco de
mente da Baci.a do Ita- Paulo, que acabou ocasi
pocu, a exemplo do 0- onando mortandade fj.e
corrido. no rio do Peixe, milhares -de Peixes.'

'

CELESc: ELABORA .PROj-ÉTOS A 'JARAGtJA

Baía ,da Babitolliga 'e·'q.gó
ia no ,Jtaja!-Açú", rserão
questões' prioritárias ,J .no

. trabalho . do '._ Comdema
hos prôxímos encontros.

Nota de Agradecimento
A família enlutada de

Maria EUsabeth Zacko Vasel
ainda m�ito abalada com o seu fa-lecimento,

ocorrido dia 16-06-89, i;\gradece a todos' Os pa
rentes, amigos, vizinhos e pessoas de suas rela

ções, aos que en;viaram· flore.s, coroas, �e:egra
mas e que acompanharam 'ate a d�rradeHa mo

rada nó' Cemitério da Barra do RIo Cerro. A

grad�ce e��e�,�cial <aos Pa�res Felipe e Osni�
do, a Vii'l�ij.!iI> :'�narinho e pnncipalmeI)te os ·VI

zin}lós, . ep.{tin. àos' que direta ou indiretamente

colaborá.r� <�nés.te doloroso transe.
.

lçlFaguá do Sul, ZO de junho de 1989

Dra. Aurilene M. Buzzi
II Questões de

.

te:r.ras ;. �c1dentes
-

de trânsito .

Inv'entárlos . €ol)ranças e advocacia em geral.
c.: �Rua Reinoldo Rau. 86 - sala 4 - Fone 72-2711 ..

SérgiO L.
-

Pacheco
,_' .-c:

CIRURGIÃO DENTISTA

Atendl�ent-o cóm'líora marcada das 17 às 21 hs�
� �

Ru.a Exp. Gumerdndo 'da Silva. 72, S�la 4.

.' de.fronte a: Caixa' Icop()mlca. -

H
....Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(
.

'JARAGtJA DO SUL, l4 A .30 JUNijÕ DE 1989'
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Bertball ( Intllio J
I

_

r

O Dr. Adernar Grubba. so seletivo para ingres-
Delegado Regional de so nos cursos de forma-
Policia de Jaraguá do cão paré\. Delegado . de

. Sul, comuníca qUe através Polícia, Comissário de
do Edital. 001/89, da Polícia e de Esc:i:ivão de
Academia da ,Polícia Ci- Polícia·
vil de' Santa Catarina;", .'

.abríu, no período de 12 As inscrições,· estão
de junho a 12 de julho s�ndo reallzadas-na DRP,
as inscrições ao: concur- de segunda à sexta-feira,

...-;.__--�---......--�-----_: das 8 às 12h 'e das 14
" +ás 18h, mediante preen-

d· Agradecl·mento chimento do formulário.

e \

,

.

. próprio fornecido no ato
... da inscrição, acompa-

Os familiares �nl:i:ifados (le ,-' nhados de xerox auten-:
B'E R T H O.L O V E GIN I .

ticado' da céduIÇl de

comunicam o seu faleciniento ocorÍ'ido no dia identidade civil ou mili-
15 de junho de }989 E;! agr�decem as. -m�anifes- tar,

.

e 'comprovante 'de

taçÕes de carinho, apoio e solidarieda�e
.

dos pagameIitó da taxa 'de

amigos, V'i�inhos e pessoas de suas relaçoes, aos. inscnçao no valor de

qu.e· enviaram flores, coroas e manifestações de ·NCz$·· 5,00 para; cursos

pesar e que o acompanharam. até o Ceriütérjo de ní'vel' médio fComis-
Municipal.. Em especial agradecem ao Dr. Joao sário e escrivã<;> de, Po-

,Biron, ao' Padre Felipe, à Família Taranto e a Heia) e de NCz$ 8;00 .pa-

Dona Car,lota e também aos que comparecerÇim ra� nível superior (bacha-.
à missa de sétimo dia reaÍizada sexta-feira, dia reI em direito); Delegado

de Polícia.
.

'2:>, na Igreja Matriz São Sebastião.
Jaraguá do Sul, 21 de junho de 1989

A socíedade jaraguaen
, s� se quedou silencio-
sa na menhã 15 de ju-

,
nho, quando tomou co

nhêcímerrto de seu pas
samento. Era o Bertholo
Vegini, qus todos conhe-
ciam PlD! Antonio, que,
d.eixava esta vida 't�rre
na, d�'pQ\.i'& de €umprir
U;md exístêncía exemplar
e piedosa én'fre seus
s'emelhalltes:", ':Er-a, ' a Ii-

,< 'gtira' maís' ,púpu.lar da
Rua' Cél:' Procópre : Go

'" mes de Olíveíra, .peís fa

zia suas camínhadaa-rna
\..
-unaís, a conselho de seu

médico e não dava:' dois
, passos sem. eumprímen- �

,tàt: maís um .conhecído
',dos muitos' que tinha na
, cidade�' ,

- "
r

;

Seu' boadosô cotação dei
xou de Jbátel', . serena

mente. e
'

adormeceu, na

presença de seus família
.res. Natural do 11,9. Bra
'ço do Norte, "do ·então

I I

t Nota'

Distrito de Luiz Alvez,
Muni-cípio de' Itajaí. há
longos anos vivia em Ja

raguá do Sul, onde gren
jeou um vasto c::írcu1o de
amizade.
Durante todo o día amí
gos, famicl'iares e conhe
cídos do extinto compa
reciam. para a visita do

corpo em cámara arden
te, em suá residência e

na manhã do dla 16,
foi dado 'a sepultura no

.

Cemitério
.

Municipal
desta cidade, com gran-

de àcompanhamento. Era
um assíduo, tertor deste
semanãrío.
A sua vida' foi contáda
em detalhes na coluna
,Flashes da Cidade, n? III,
publicado nesta semaná
rio, na edição u<? 3.482,
da semana de 09 a 15
de abril de 1988.

.

Este semanério ,apresenta
à dona �"Quinha", seus

filhos � .demals famli:Ha
:res as expressões' do
nosso maís profundo sen
timento de pesar.'

Polícia Civil, a.�re inscr�ções na DR'

--:' Defenda o seu_patrlmOaio 'contra sinistros, pre·
venlndo·se. Estamos as suas ordens I

/"

'Informações na sede da
Delegacia Regional jun
to ao Fórum de Ja:raguá
(10' Sul, ou através do te
.leone 12�lS46.

'

'-

,Exlinbr'ás'
-/,'

Comércio e recarga ,de ext1ntor�s em geral

Rua Joinville -n.<? 2.176 _ Föne 12-1826
Jariiguá do Súl/SC.

I _. •
•

Para nós, seguro não é, só garantia de riscos
Seg_ro é

Preslaçao '._ de � Serviços
C'onsulte - nos.

. .: ',rtti�hn:ftht" "

. ,S e. g. U ro s '

__
',

_ :�I ::,:�' I:G�a r c i' a '

Rua Expedlcionárlo Gumercindo da Silva rii<? �, L<? andar" sala 2
Fone 72-1788·�. Ja;ç�JJ�._Q,º,. S:iII .:. Sc.,

,.
"

. -

t�Estado de SéJnta Catàrbia .

'.'

,�I>re�eitura',Munl�!pal de Jaraguá ßo Sul
: , DECRETO N.' 1.883/89

'

Suplemente e anula 'dotações ao
Orçamente vigente

O PREFEr'ITO 'MUNICIPAL DE JARAGUA 'j

DO SUL, no uso das atribuições que Ih� são
conferidas e' com base na leí muníçípal de .

1.233/88, de 08 de dezembro de J988; ,

-

,DECRETA: .

/
Art. LI? -'- Fica' aberto 'um crédito suple

mentar no valor de NCz$ 200.000,00 (duzen
tos' mil cruzados novos) pára reforço dos pro
gramas � verbas abaixo discriminados,' constan
tentes do orçamento vigénte, ii saber: .

0301 --- Divisão de Pessolll ' , ,

0301.15844942.007 ,:_ "Contribui�ão ao' Prcgrama,
de Formação do Patrimônio do Servidor Público. :

:)ú1.13 _ 3.2.8.0 ---' Contríbuíção para Formação
do Patrimônio do Servidor Público � PASE NCz$ .

• <, ',' o o o NC�$ 25.000,OQ
0302 ....,.. Divisão de Material '. "

0302.03070212.008 ,:_ Manut. da Dív, de Material"
302.03 _ 3.1.2.0 _ Mat. de Cons , NCz$ 20.000,00-,

. 0303 - Divisão de Serviços �rals
03Q3.03070212.OO9 - Manut, da Dív, d�, S. Gerais,
303�03:_ 3.1.2.0 _ Mat. de Cons. 'NCz$ 10.000,00
303.05 _ 3.1.3.2 _:_

,.

Outros Serviços e En€argo�
• •• o o •••••••••••• '•••••••••••••• o NCz$ 1Q.000,00
::>Ú3�09 _ 4.1.2.Q _ Equipamentos' ,e Material Per- ,

manente .
..... .

. . . . . .
. . . .

. . . . .. NCz$ 1.000,00
0303.0:)ú70242.011 - Manutenção do Centrp de

Processamento '-de Dados-
303.�2 - 3.1.3.2 � Outros Serviços e Encargos

.

'.' NCz$ 5.000,00.
0303�Ó522i·342·.oi5· :_::

.

M���t���ã� .dos Serviços
, Telefônicos de Telex '",'.

, 303.::>'6' _' 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos'
· ;

'

� ..•...
: . '. ;NCz$ �R,OQO�OO

0401 - Divisão de. Contabilidade, ",�i-,,{,
0401.03080322.018 _:_ Manut.; da Div

•. de :çóntab'.
401.Ô5 "- 3.1.3;2' - Outros Serviços � Encarggti'

,

·
" .,.'

" NCz$ 1,QOO,.-
0403 ;:__ Divisão de .Tes�uraria
0403.0�ú8032t023 - Manut. da' D. de Tesouraria

403.04 - 3.1.3.2 - Outróí; i

Serviços e EnCargo�
· .

' , "

'. ", " NCz$ 1.000',0 ,

0501 _ Divisão de Saúde e'ASSistênCia SoCial
,

0501.13154�82.à25 �. Manlü,' dos Serv'. de Saú4e

501.10 -.3.1.2.0 -=Mat. de Cqns; NCz$ lO�OOO,OO
0602 -- Divisão de Cult.ura
0602.08422472.035 _ Manut. da ptv. de CulturéL
602.030.3.1.2.0 - Mat. 'de Co:nsumo NCz$ 1.000,00.
0802 -- Divis.ão de Serviços'·Públicos
0802.10600212.049 - Manut. gos Servo Públic,os.
80214 _ 313,2 - Outros Serviços e Encãrgos

. ..-
v O

.., •••••••••• o' ••••• ; , • • • •
•• NCz$ 45.000,0

os02:ió603252,050'�· Manut. dOs� Serviços �e Lim-
peza PúbliCa '. .':'

802'.21 - 3.1:2.0 ,- Mat. de' Cons. NCz$ J.OOO,OO
0802.10603272.05f - Manutenç:ao da Rede 9-e I

luminação Pública.
'. 802.26 _� 3.13.J.· - Outros Serviços e Encargos
.................. '_�........•....., NCz$ 25.00�,OO,
802.28 _ 4.1.1.0 - Obras einst. NCz$ 20.000,00
0802.10603282.052. - Manutenção de Parques,
Praças, Jardins e Cemitérios. '" .

802.30 - 3.1.2.0 - Mat. de Consumo NCz$ 3.000,00
802.31- 3.1.3.2 -(>utros S. e Bncar, NCz$ 2.000(00
,TOTAL o •• � ••••• r••• ' •••

'
••••••• NCz$ 200.000,�0

Art. 2<? - O recurso pl abertura do presen.

'te crédito suplementar, correrá por conta ,<;la
Anulação parCial do programa e verba abalx�
discriminados. constaIites dó Orçamento. vigente�

( .

a saber:
'.

0401' - Divisão de Contabilidade ,

0401.9999999.026 - Reserva oiça..ni�ntária.
401.10 - 9,0,0.0 - Reser. de Contin. NCz$ 200.000,00

Art. -::,ç -_' Este D�reto entrará em \vigor na
, data de sua publicação, revogadas as disppsições
," em contrário ! '

, J -, ..

"Jaraguá (lo Sul, 1:)' de junho de· 1989
, l, IVO KONELL Prefeito Municipal, .'

"ANTENOR GALVA:N • Secr. de Adm. e Finanças'<'�".::: �,; ,

�

"
.
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Catarioeose vence Festa de' Itiradores" Muitas atividades na Festa, do Ço_lono'
GuaramiJ;im encerrou

'domingo, .na Sociedade
Diana, as competições, da
lá. Schützenvereíneíest
(Festa de Sociedades de
Atiradores), que teve a

participação de 99 parti
cipantes das quatro so

ciedades. A etapa foi
vencida pela Sociedade
Catarinense

.

(Brüderthal)
com 321 pontos e o me

lhor atirador, da mesma

Sociedade, Osvaldo Pe

reíra, sornou 35 pontos,
representando 97,22% de

aproveitamento e o me

lhor índice de toda " a

competição.

Faleceu' D.
Pesarosos registra

mos o falecimento da
'Sra. Maria Blizabeth
Zacko Vasel, leitora do
"Correio do Povo" há vá
rias décadas, no dia' 16

de junho, aos 74 anos de

idade. Era esposa do
Sr. Alfredo Vasel e mui
to querida na comunida
de Deixou enlutados
também os filhos Vsrner (

Frigumz realizou
A Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes
(CIPA) do Frigorífíco
Gumz S.A., ge Santa
Luzia, realizou de 19 ii
23 de junho, a Semana
Interna de Prevenção ge
ACidentes (SIPAT/89), c/
concurso de frases sobre
higiene e segurança no

trabalho oe palestras ver

sando sobre AIDS e dro

gas., O objetivo' central
foi o de conscientizar os

colaboradores, contribu-

•••• 0'••.•

_

A campeã .geral por
soöíedades foi.a Catarí
nefisê, COm 2.184 pontos,
2.9 Ouro Verde com 2.103
pontos, 3.9 Comercial cl

,

2.080 pontos e em
'-

4.9
lugar a Soc. Diana com

1.979 pontos. O Rei Mu-
/ nícípal 88/89 (soma dos
pontos das oito etapas)
foi Adernar Jager (Co
mercial) com 209 pontos;
1.9 Cavalheiro Hilário
Bachmann (Catarinense)
com 208, 2.9 Cavalheiro
Mário Hornburg (Ouro
Verde), 4? lugar Mar
tins Jerisen (Ouro Verde)
com 206 pontos e 5.9 lu-

Maria Vasel
Artur José, Mana Ma
dalena, Valdemar Antonio
e Celso, noras, genro,
netos e bínetos. O sepul
tamento, com grande a

companhamento, deu-se
na tarde de sábado, no

Cemítéríe da Barra do
Rio Cerro. Aos enluta
dos, as nossas manífes
tacões de 'pesar-

a Sipat/89
indo para a construção
de urna sociedade mais
humana e squíhbrada.

o assunto AIDS foi

enfocado
.

pelo Irmão

Henrique e a questão so

bre d'rogas, violência e

crime organizado pelo
diretor Valdir Tomelin.
Houve, ainda, projeção de
slídes sobre tóxicos e r'�
velação da melhor frase.
com a entrega do prê
mio. a vencedora.

Empr�endimentos Imobiliários
Marcalto Ltda. CRECI 093

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS A VENDA
Terreno 682,40m2, esquina com Lourenço Kanz-
ler NCz$ 15.000,00
Terreno 537,75m2, esquina com rua ,387 (Arte
Laje) ..... "õ'

.... '., .. , '. , ••... NCz$ 18·000,00
Terreno 1. 521m2, r . Venàncío da Silva Por-
to ,1 ••••••••-

•••• ; • • • • • • •• NCz$ 35.000,00
Terreno L�t. Ana Paula II ...... NCz$ 4.000,00
Terreno Lot. Ana Paula II, Lote 37, COm funda-
mento 60m2 e muro NCz$ 4.500,00-
Lote Ana paulaII, a partir de NCz$ 4.500,00
Terreno Jardim da Barra, lote 70, aceita carro

em troca , � , . .- .
.. NCz$ 9.000,00

Lotes Lot. Júlio ROdrigues, Vila Rau, a partir
ii'e : , ; '.. . NCz$ 6,0,0(');00
CASAS: Mista, préx. Escola C. Marcatto j:

-

(J::
'Esquerdo) NCz$ 27 mil; em alvenarie, 1�0rt:í:�:
Bairro S. Luiz NCz$ 50 mil; em alvenaria, 242
m2, na Vila Nova, NCz$ 65 mil e casa em alve

narta, 136m2, Ilha da Figl�eira, NCz$ '2.'1 ;mtl,.

gar Curt Wulf (Comer
cial) COm 205 pontos.

O encerramento oficio
aI será no dia 26 de agos-

. to, no Parque' Municipal
de Exposições, com a en

trega da premiação .e bai
le.

Vargas adquire es

cavadeira· Poclain
A Terraplenagem Var

gas, de Ilda Domingos
Vargas, dirigida pelo pró
prio e pelo gerente Ivo
Vargas, acaba de

.'

rece

ber a sua segunda esca -

vadeira hidráulica Case
Poclain, para atender c/
serviços de escavações,
aterros, drenagens e ou

tros em Jaraguá do Sul
e na região. A empresa
presta serviços cam tra
tores de esteiras, retro

escavadeiras, caminhões
basculantes e escavadei
ras hidráulicas.

A :REVOLUÇÃO
QUE MUDOU Ö MUN
DO. No dia 14 de ju
nho de 1789, o mundo
assistiu a maior revo

lução de todos os tem

pos: a Revolução Fran
cesa. A revista SUPER
INTERESSANTE está
lançando uma, edição
especial, sobre o bi
centenário desta Revo-
lução, c] encontra-se a

venda na GRAFIPEL,
em Jaraguá do Sul.

A programação da' Fes,
te Municioal do Colono
de Massa;anduba está
pronte, Promovida pelo
Departamento Municipal
de Esportes, com o a

poio da Prefeitura e par
ticipação das Sociedades
de Tiro, o evento acon
tecerá nos dias 29 e 30
de julho, no Centro Es
portivo Municipal, onde
a municipalidade cons-
trói um pavilhão de
460m2, para a realização
tanto da Festa do Colono
cama da Festa Catarínen-

.

se do Arroz (Fecarroz).

Do programa, as ativi
dades serão: día 29, às
13h, desfile' das socieda
des, Com participação do
629 Batalhão de Infanta
ria e carros alegóricos,
saindo da Prefeitura em

direção ao Centro Es
portivo Municipal, onde
na continuidade 'será re

alizada a solenidade ofi
cial de abertura. As
15h30, início das compe-

. tições inter-clubes muni
cipais (tiro' ao alvo, fle
cha e carabina' ar) mas

culino e feminino e com

petições para iniciantes;

16h-início do torneio dé
futebol de campo

.

entre
agricultores e às 22hj
baile com o Conjunto
15 de Novembro.

'

Para o dia 30 (domin
go), 9h-concurso indivi
dual 'com a 'participação
de duplas e tríos sertane
jo�' amadores de Massa,"
renduba: 9h�O-finais das
competíçõsg de firo; 10
horas - corrida de Tobatas
de 9HP, 13HP � HHP. A
tarde, 14h, final do tor
neio de futebol de cam

po; 15h Cl bíngão com
partícípacão da Capela
Nossa Senhora Auxiliado
ra, Comunidade Evan
gélica 58 ;ß Comunidade
Evangélica/Massaranduba.
Os prêmios serão' duas
motos CG 125, Ireezer, TV
colorida;' geladeira e

dez liquidificadores.

Durarite a Festa have
rá 'exposição de produ
tos, máquinas e ímple
mentog agrícolas. As ins
crições para participação"
deverão ser feitas de 03
a 20 de julho, com o Sr.
Oslim Bruch, no Centro ."

Esportivo Municipal.

Dalcelis constrói unidade industrial
exigências da Fatma. Em
Guaramirim ficarão todas
as unidades de produção,
menos a confecção . que
permanecerá em Jaraguá
do' Sul.

.

A Dalcelis· j.á inves
tiu, este ano, 500 mil
dólares em equipamentos
e outro tanto investirá
até o final do ano. Con
ta com 290, funcionários
e a meta de faturamen
to para 89 é de 12,4 mí
lhões de dólares.

Tuhos Santa Helena Ltda.

Tubos de PCV [eletrodutos], TuLos de Concreto.
Tubos de Polietileno (mangúeirä pretaj.:

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

Fr"lle n�0066 _ Jaraguá -do Sul _ SC·

( :--/.'.. 1. -.- ..

_�- .--

Coluna
Evanuélica

CULTOS; Neste sába
do, 19h na Vila. Lenzí e

às 2011. em Santa Luzia.
.

No domingo às 8h
.
em

Jaragué do Sul (Centro)
e em João Pessoa; às
9h30 em Jaraguá, na Vi
'ta Nova e Rua Joinville.
Dia 29, c-€Iuinta-eira, às
20 horas, culto informal
na Ilha da Ffgueira. EN
CONTRO DE IDOSOS:
Na quarta-feira, às 15h, no
Centro, reúnem-se os ido
sos do Grupo "Raio de
Sol" (Sonnentrahl}. BO
DAS DE PRATA: Rece
bem as bênçãos pelos 25
anos de casamento, neste
dia 24, às 17h30, na Igre
ia Centro, Erwin e Elfi
Jungton Spredemann . LE- :
MA DA SEMANA: "Pela

graça sois salvos, me-
.

diante a fé; e isto não:

v�m de vós; (é, dom de :

['eu,,", - �fé'siof;l 2,8 .."

A Dalcelis, empresa
nascida há oito anos cujo
carro-chefe da linha é a

camisa. polo, deve inau
gurar dentro de dois me

ses sua nova unidade in
dustríal em Guaramírím,
com 2.000m2 de área
construída, onde já existe
uma unidade de produção
e para onde nova uni
dade, com 4 mil m2 está
projetada para estar con

cluída até o fianl do ano.

A empresa constrói uma

unidade de tratamento de
efluentes atendendo. as
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H�';�ç�O CANARINHO LTDA,
'

"� Programe bem as sues viagens de férias e

recreação.�A ,"CanarlDhO" coloca à sua dis

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua
,

frota. Venha conversar conosco.

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

II

r
SPézia & eia. tida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
cöm profíssíonaís altamente especializados;
Rua João Januário Ayroso, 772 - Jaraguä Es

querdo - Fone 72-0300 - Jaragu� do' Sul - SC.

I
I
,i

Escritório' Contábil Garcia
CRC-SC Bob nl] 0015

,

Escritas
Imposto

--- kegístro

fiscais e- contâbeís
de Renda
de Micro-Emp'resa

Confira ii eficiência de nOlSOI serviços.
Rua Balio do Rio Brinco, 168' - Fone·: 12-0695

Ortopedia e 'r_ulDatologia
DR. 'MARCOS F. SUBTIL

, Urgências _ consultas _ ortopedia in�a�-,
til e adulto. Membro títular da Soc. Bresíleí
Ia de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fon� 72.2218

E D rr A L
AUREA MüLLER GRUBBA. Tabeliã e ondaI de

Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem

que se acham, neste Cartório pare protesto os
:

títulos contra:

ÉL!ZA BLANK SCHMAUCH BAR LTDA -:- Ru�
Castelo Branco, 's/n - SCHR.oEDER - ISOLE
TE MAIS - Rua Preso Epitácio Pessoa, 50
NESTA - lOSE· RIBEIRO -:- Estrada Isabel Al
to, slt: - CORUpA � UDIO STRAUB - Es

trada Garibaldi, 79 � NESTA - MARCOS. JUN
KES - NESTA -'-:".. MECA�1CA'ISABEL DE LO

RIVAL GUMZ _;_ Rua Felipe Schmidt, s/n --

CORupA - ROLANDO LlNDNER - Rua Mal.

Castelo Branco, s/n - SCHROßDER -:- ROMIL-:
SON PERSIKE' � Rua 'João Januário Ayroso,
:)'364 - NESTA. __

'

- E como os dítos devedores não toram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, íaz por íntermédío do presente edi�a!,
para que os mesmos compareçam neste .Cárto�lO
na Rua Artur Müller. 78, no pra�o da LeI,

_

a íím

de liquidar o seu débito, ou entäo dar rezao _P(!>I"
que não o faz. sob a pena de serem os refendos

protestados na forma da Lei, etc .

. 1;

IH/Jaraguá do. Sul, 22 de junho, de 1989.

AUREA MULLER CRUBBA _Tßbeliã e Oficial de

Protesto, de Títulos.
.,',

I�
Novo ,_salário. mínhtl.o .. _, d� .�c� 1�D;20
o presidente José Sar.;�, 84,52% sobre, o valor pa

ney estabeleceu esta se- go em maio (NCz$ 81,40)
mana o novo salário mí- que também vigora em
nimo a partir 19 de ju- junho. Isto acontece
lho: NCz$ 150,20. Este porque o presidente de-
valor é composto pelo' morou para apreciar o

Piso Nacional de Salários projeto do Congresso.
de NCz$ 112,20 .maís um Os benefícios dos a

abono de NCz$ 38;00. O posentados e
-

pensíonistas
píso foi instituído- por serão calculados em
decreto- e o abono atra- base no Piso Nacional
vés de medida provísó- de Salários (NCz$ 112,20).
ria e já' enviada. para o O novo mínímo

:

repre
Congresso Nacional. O senta US$ 46,2 no mer

salário mínimo represen- cado paralelo e a US$
ta um aumento de 110: no mercado oficial.

MICROS ISENroS IrO ICMS A'Ill DEZEMBRO
Até o -Iínal de de-

zembro, as microempre
sas de Santa Catarina
continuarão isentas do
ICMS, conforme o que
estabelece o estatuto es

tadual da mícroempresa,
Esta foi a principal de
cisão da reunião reali
zada segunda-feira entre
técnicos da Secretaria da
Fazenda, .represententes
das entidades de micro
empresários, 'Ceag/SC e o

presidente da Comissão

de Finanças, Orçamentos
do Estado, da Assembléia
Legislativa, , dsputedo
Joaquim Lemos.

No encontro ficou a

certado que até o final
do ano, uma comissao

mista, formada pelos re

presentantes que estive
ram presentes à reunião,
elaborará um projeto-de
lei definindo o tratamen
to, que o Estado dará ao,

setor a partir de 1990.

daVerdureira Raquel
COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS E VERDES, PÃO CASEIRO
E CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTO.

Rua CeI. Procópio . Gomes de . Oliveira, 1.160
Jaraguá do Sul - SC

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Munidpal, de- Jaraguá do Sul

DECRETO N.(_) 1.881/89
Fixa o preçQ' da pavimentação ,à
paralelepípedo para o trecho que
especifica.

O ,PREFEITO MUNICIPAL DE' JARAGUA
DO SUL, no. uso da atribuição que lhe é coníe
rida pelo item XXIX do artigo 7Ó, da Lei Com
plementar N.<? 5, de 26 de 'novembro de 1975,
'e de conformidade com o disposto na Lei Mu
nicipal ·N.Ç 699/77, de 22 de dezembro de
1977;-

DECRETA:
-Art , V? - Fica estabelecidó que o preço

por metro quadrado reíerente a pavimentação
à paralelepípedo, dos ímóvels especificados n<?
Edital de Custos' N.<? 88/89, de 07 . .06.89, sera

de NCz$ 13,:;'3 (Treze cruzados novos e trinta
'e três centavos) o metro quadrado.

Art. 2.<? - O preço fixado no artigo an

terior obedecerá as modalidades de pagamento
fixadas no

-

artigo 12, da Lei Municipal N.<?·.
699/71, de 22.12.77, pela Lei Municipal N.<? ...
'945/83, de 29.12.8,3, _pelq Decreto� N.<? 477/77,
de 22.12.77 e pelo Decreto N.' 907/83, ríe
29.12.83.

.

Art. 3.<? - Este Decreto entrará em vígor
na data de sua publicação; revogadas as dispo
sições em contrário.

,

Jaragué do Sul, 07 de junho de 1989.
,

.

IVO .K0NELL
Prefeito Municipal

Ar\1'TENOR GALVAN
Secretário de Administração e Finanças ,\

II

vioI8nc,ia.l
-------------"

No domingo, prosse
guiu o Campeonato de
Putebol de Schroeder.
Confrontaram-se as tra-
dicionais equipes do "

Comercial e Fluminense.
O resultado de 2xO pró
Comercial estava sendo
absorvido Com tranquill
dada e naturalidade pe
lo Fluminense até aos
40 minutos do segundo
tempo, quando o seu cen- .

troavant-, Airton Mari
nho Maas foi dura e co

vardemente atingido por
um zagueiro do Comer
cial, fraturando-lhe a tí
bia e o perônío da perna
direita. Sabe-se que todos
os partícipantes são é\
madores, trabalham em

empresas para ganhar
com honestidade o seu

sustento. Quero sustenta
rá o Marinho durante a

sua convalescência?' O
dinheiro apagará as se

quelas qUe este lance pto
vocout Os dírigentes
são inocentes? Caso
queiram demonstrar sua

inocência, jamais per-
mitiriam qUe esta' "za-
gueiro" ,volta a. disputar
uma partida de futebol
até que o Marinho volte :

aos campos, como entrou
neste jogo.

II

Avevi
'.
renova'o seu·

quadro diretivo
A Associação dos Ve

readores do Vale do Ita
pocu (AVEVI), durante
assembléia ordinária rea
lizada no dia 2 de junho,
em Barra Velha, elegeu
a sua nova diretoria com

mandato até junho do
próximo ano.

.

O presi
dente; é Dalete' Vieira
(Barra Velha), -1.<? více-.

..... presidente João Vick :

(Guaramírím}, 2.<? vice
João Carlos' Martins
(Massaranduba), secretá
rio geral A:ntotlio', Lou

renço Hernandez . (Barra
Velha), 1.<? e 2.9, secretá
rios Hílmar Rubens Her
tel (Schroeder)

.

e ' Luiz
Carlos Malmgren (Com
pá), tesoureiro geral Jair
M. Gonçalves (Barra Ve

lha), 1.9 e 2.9 tesoureiros
Pedro AJ.ves (Corupé) e

, Almíro . Farias Filho (Ja
raguá .do Sul). No Con
selho- Fiscal estão. R.éal-
dino Moser (Massarandu-

.

be).' Valdir,Vick (Guara-'
mirim) e Hélio Renchi
(Scnroeder) .
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CORREtO

Cabras • Lagartas (Fei'dlna�d8 Piske)
"Seo" Emílio' da Silva está rindo

�� orelha a orelha.' A bronca que a-
.

tI?i demos �c�rca do fechamento do
-fY.luseu Munícípaj que leva o nome

'daquele respeítável cidadão, valeu
Vai ser reaberto, segundo gar"&nÚu �
st , Balduíno Raulino, ex-Secretário da
Educaç�o e Cultura, que continua de
sempenhando as funções cumulativa
ments com a de Vereador.

.

Valeu, portanto. Es.tão de para
;J:>éns Ac Preíeítura. e a cidade toda.
a, naturalmente, o ilustra cídadão E-
mílio da Silva o'

.. .

.

� - .
-

ox-x-x-x-x-x-xo

Os produtores' receberam treze
cruzados' novos pela saca de feijão.
Hoje o produto está sendo vendido a

NCz$ 2,50. O quilo, ou seja, a saca to

da dé 60kg está por cento e cinquen
ta cruzados novos. Quem é que em·

bolsa a diferença de NCz$ 137,00? .. Prá
sö falar do feijão, porque no geral,
em se tratando de comes e bebes, a

coisa' tá nessa mesma base . Por onde
se vê que a causa da inflação galo
pante não está apenas . no déficit pú
blico.
() x - x - x·- x - x - x - x o

.

E está causando a maior confusão

FiS mudanças, recentes
.

no trânsito.
Prímeíro: na Gumercindo da Silva a

gora é, mão única' desde pouco antes

',do, Itejara. No entanto, comprovan
do o. que temos dito' e repetido, que

.

falta comando, orientação aos solda
dos da pM encarregados de fiscalizar
o trânsito, colocaram um policial na

esquina da Gumercindo com a Mare
chal. Como na Presidente Juscelino
estão o dia todo caminhões estacio
nados para carregar e/ou descarregar
'mercadorias num depösíto de material
c:l� construção, ninguém vê a placa'
fixada na esquina, ,e toca em frente.

Na Marechal o' pracinha manda o ci

dadão parar e dar meia voltá, para
entrar na Juscelino. Aquele soldado
não deveria, senhores, estar na esqui
na da Juscelino com a Gumercindo

para orientar Os motoristas? Já que a

maioria já está na Marechal.' não é o

suprasumo-da besteira fazê-los vol-

�ar?
,o x'.--" x - x - x - x - x - x o

Adoramos colecionar besteirol,
excelente material para .

um novo'

livro que estamos alinhavando: E

não esqueceremos. de registrar o

devido crédito aoS autores das car-

tas, artigos, cömentãríos, que recebe
mos ou que saíram e ou sairão nos

jornais, falando, de nosso modesto
nome. Não omitiremos também as

cartas anônimas, os telefonemas que
recebemos. .Mostramos o material a

dois "experts". que nos sugeriram a

idéia do livro, . garantindo que .ele
s�rá um "best-seller", Assim, man-

,dem brasa. Quanto maís desaforos,
melhor. Afinal isso mostra a quan
tas .anda a

.

cultura de muita gente
que imagina saber tudo... Que Deus

nos perdoe. Ahl Aceitamos sugestões
quanto ao nome do livro-
ox-x' - x - x _,;., x. - x - x o

Aliás quem tem as costas bem

largas, pára agüentar xingamentos,
calúnias, difamações, acusações, etc,
é o Fernando Collor de Mello. Vocês
Ja .

notaram como �stão caindo em

cima do homem? Estamos na expec
tativa do que virá quando. GS outros

presídencíéveís começarem a propa
gimda gratuita na televisão. Vai ser,

no míriímo, um Deus nos acuda. Aliás,
é SÓ o que eles sabem falar, posto
que programa de trabalho, propostas
para solucionar os múltiplos proble
mas desta sofrida nação, nenhum de

les tem. Collor continua lá em cima

nas pesquisas de maior credibilidade.
Mas 15.11 está longe, até lá muita á"

gua vai correr por baixo da ponte,
e esses' processos indignos de difamar
um jovem que, como o.s demaiS, só

quer governar o Brasil, vão, por
certo, levar muita gente hoje adepta
do. "ex" das Alagoas.!-a pensar e repen
sar a decisão. O futuro dirá.
ox-x-x-x _x_x-xo

No programa elaborado pela
eomunídade de Corupá, para os feste

jos do 921;> aniversário. da cidade, está
a inauguração de um Monumento d��
Pracinhas da FEE, a exemplo dos . Ja
existentes em Jaraguá do Sul e Gua

ramírim. A cerimônia acontecerá - às

10 horas do dia 08 de julho, na Pra

ça do Imigrante. Além de autorida
des

.

civis e militares, a inauguração
s,erá assistida pelo .Cel Adhemar Ri

vermar de Almeida, - Presidente da

Associação Nacional dos Veteranos da

FEB, que tem sede no Rio de Janeiro.
- A Diretoria da R�gional de JS con

vida OS companheiros, suas, esposas,
e as viúvas dos íebíanos já falecidos,

para prestigiarem a cerimônia. -

Confecções Sueli -Lida
DE FABRICAÇÃO PROPRIA.

-.- A prefeitura de Ja

r,aguá do Sul arrecadou
em maio NCz$ 17.53750
em Imposto sobre Venda
a Varejo de Combustí
veis. Ä cobrança do IVV

A PREÇOS Dr CUSTO.

1 '

começou em I? de Ieve
reíro , Até maio, a arre

cadação do imposto ultra
passou os NGz$, 50 míl ;

Em Jaraguã do Sul, exis
tem 11 postos de revenda

.;

de combustíveis (óleo die
'sel e gás liquefeito de pe·
'tróleo. o de cozinha, não
.são tributados ..

,

Assist. Téc. de Hilá�io Pauli _. :1

Co�settös dê fogão à gás, máquinas de lavar
roupas simples e automáticas, geladeiras, ferros
elétricos, aspíradóres de pó, ventiladores e

fornos, entre outros.
--

.

Postos autorizados: Walter Mueller, Dako e

Geral. .

Rua CeI. Procópío Gornês i45 - Fone 12-2571 !-.

defronte a Tottal.

.

i

. Funilaria Jaraguá Ltda.c . ,", .

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, 219 • Fone 72-0�48 "

b

;

I

I

I.

Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões; troféus,
medalhas e "artígos de prataria estão na

REWJOARlA AVENIDA.

Na Marechal e na Getúlio Vargas

i\

I

: .

I,

Velho<Ferro
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.·

Comércio, de veículos usados
Peças pará veículos

Compramos automóveis acidentados

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

-----���- - -- ---

Postos de Vendas na Mare,thal Deodoro, A.085 e na

Rua Reinoldo Rau, 530 -... .Jaraguá do Sul ....." se
,

�IVV de maio-•

•. ";-;.t:,..'�

Chaveiro S·ão Pedro
"-CHAVES EM DOIS MINUTOS
Abertura de portas, cofres e àu
tomóveís. conserto de fechaduras,'
venda de cadeados, tampas com-
bustível, Olho-mágico e ignição.

Atendimento a domicilio, à qualquer hora.
Mal. Deodoro 325 (Fone 12-2467) ,e na José
Emmendoerfer 862.

Fale Inglês
em 24 horcs

Esta é sua oportunidade agora no Brasil.
The. Wílzard oi

-

Conversatíon
'I' Método exclusivo desenvolvido nos Ú. S, A·.
para quem tem urgência em falar inglês.

,

':, Ensino individual ou em grupo para empresas
ou partículares.. <,'

.

,� Método prático. eficiente e revolucionário.,
Aprendizado garantido.

INFORMAÇÕES
Gladis Schmidt Poifo
Rua Exped. Antonio Carlos Ferreira 68
Fone 72-0527

CURSOS DE FERIAS
Se você tem pressa de aprender inglês, a

Wilzard oferecerá tntensívo durante o mês
de julho, de 03 a 28.07. Desconto especial de
20%, vagas. limitadas.

II
I,

I,
I,

,
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Jus.(�ã�:� Eleitoral: pênâliíâ�-mesarios faltosos em' '88":-<
_" "

,'.' --. -.

A
o'

Justiça Eleitoral da Código E1eitoral. São
11a.

-,

Zonä,
.

segundo Edi-
. faltosos Airton Antonio

tal do Dr.
�

Irineu Bian- Fa.gundes, Alvaro" Ewald,
chí,

.'

vai penalizar mesé- Aríldo Aloízi.: Beatriz. Estes, além de não,
rios faltosos' nas eleições Marlene Cogrossi. Erica

.

justificarem a falta, não
de novembro 'do ano Goltz, Genezio Amaro. requereram o arbítramen
passado, que não compa- Heins Marquardt; Ivo to da multa iia forma
receram aos locais

-

de Kalfels, Luizmar Rogério da lei, sendo, por isso
votecão; apesar de devi- Stinghen. Marileny A- multados em 50 por
damenta -íntimados e parecida Watzko, Mari- cento do Piso Nacional
tampouco justificaram a lise Eunice Frítzke. Mau- de Salários vigente à
ausência 110 prazo' estabe- ro Erchinger, Nilmar An- época do efetivo paga-

&1�e.c.id.o_.n.o_a.r.t..igÍII0_1.2.4_d.o_.t_on.1_·o_P_e_tr..yllÍi,_V_in_í_clii.ij·o�L�U;..iS mente, A Justiça Eleito-
.
ral de Jaraguá do Sul�
concedeu ° prazo de
trinta dias, a contar de
13 de junho, para efetu
arem o pagamento em

Cartório, sob pena de ser

promovida a respectíTIa
cobrança executiva, in
forma o' Dr. Iríneu Bian
chi, JUiz Eleitoral.

.

A propósito, n6 mês de
'

maio último, foram cadas
trados 385 menores de
18 anos em Jaraguä do
Sul. ,

Informe Paroquial
Paróquia São Sebastião

NOSSA MENSAGEM:r
Na primeira leítura], .

deste domingo, .no livro!
do prof'eta Zacarías, per-j
.cebemos que a luta paraI'
se livrar dos ídolos nun

ca acaba; exige cons

tante esforço" em voltar-
se para o Deus Verdadei
ro. Os ídolos esvaziam
a vida que Deus quer
dar aos homens; por is- .

so, Jesu,s _ exige radical
ruptura com eles. Só
quando deixarmos de la
do a hipocrisia, a difama
ção e o legalismo é que
seremos transformadog em

Cristo e formaremos com

ele um único povo- Será
que reconhecemos a

Deus como único absolu
to?
HORÁRIOS DE MISSAS:
Sábado às 17h na Vila
Nova (festa), '18h em

São Luiz Gonzaga, 19h .

na Matriz e São Fran
cisco e 19h30min em São
.Judas Tadeu. No domín

gó às 7,9 e 19 horas na

Matriz; 8h em S. Judas
Tadeu; 9h-N Sra. Rainha
da Paz (festa) e às
9h30min N. Sra. Apare-
cida.

Chalé
IMOBWARlA E
REPRESENTAÇOES LTDA.

Rua Reinoldo Rau 61 - Fones 72-1390 e 72-1500
CASAS

'

- Rua Adolfo Ziernenn com 70m2, em al
venaria; De 110m2, em Guaramírím. De 120m2
na rua Albano Kanzler (Vila Lenzi). De' 102m2,
perto Escola Giardini Lenzí. Casas mistas de 70
m2 (prôx. Salão União) e de 100m2 (próx. Mari
sol). Meias-água em alvenaria. de 40m2 (Jara
guá Esquerdo) e de 21m2 (próx. Arroz Urba
no).

TERRENOS
,

- Ár'ea de l.530m2, com 2 galpões de
300m2, maís casa alvenaria (120m2),. escritório
com 90m2, maís telefone comercial, rua 25 de
Julho 220. Terrenos residenciais nas ruas Tho
mas de Góes com -928,35m2, na Leopoldo Ma
leiro com 390m2, na Venâncio da S. Porto com

847,50Ih2 e lateral da Albano Kanzler com

303m2.'
(

.- SALA COMERCIAL TÉRREA com. 45
m2, Edif. Marajó, rua Jorge Lacerda.

1:. �!�!!�!i�ro����!:A R. Bxp. Antonío C. ferreira, n• .68

V VENDE
- Casa de praias: em Jtajuba, alvenaria, 2 pi
sos, 220m2. Apartamentos: Cond. Athenas (Mal.
Deodoro) e EdU. Míner, 3 quartos, frente pj
Prefeítura- Casas: em alvenaria, nova- lat. Proc.
Gomes; mistâs na Vila. Lenzi e rua Piçarras; em

alvenaría, com 311m2, terreno 1.000m2, no Ja
raguá Esquerdo. Aceita-se imóveis, carros e ca

minhões no negócio. Terrenose rua Bernardo
Dornbusch com 1.360m2, na Bpít, Pessoa com

3.060m2, no Jaraguá Esquerdo COm 700 m2 de
fronte Móveis Pradi e outros lotes de 15x30,
naquele bairro. Apartamento cobertura (centro)
COm 184m2. Lotes na Vila. Lenzi. Terreno de
1.200m2 com 2 Casas mistas na rua do Acaraí ,

'

ALUGA: salas comerciais na José Emmendoer
fer esquina com Venâncio da Silva Porto. Tro
ca-se telefone de JolnvUle por um de , Guara-

,

mirim.

Melo, Wílmar Hencke e

Zenilde . de Souza,
.

·0 i á-I �O U o._�' S
NOSSOS BÊZÉRROS DE OURO!.

': 'faze-nos deuses que vão adi�nte de nós ..•
E o povo assentou-se para comer e' beber, e le

V?�tou-s.e para divertir-se" (Êxodo 32:1 e 6).
Ja imaginou se- daqui a dois mil anos um er
queologísta começasse a escavar as ruínas 'des
t� nossa época estérfl e �aterialista? O que se-"
ria apontado, como provável símbolo do Deus
'que adoramos? A arte disforme? As cruzes va
zias de sígnífícado qUe adornam o alto das tor
res de igrejas? Os foguetes gigantescos escon
didos em proíundos sílos subterrâneos? Estari
am e:rádos s� pensassem, assim? Nossa geração
pOsSUI poucos valores verdadeiros. 'É uma épo
ca de embusteiros, de

-

política barateada, de
crentes hipócritas, é uma época qUe chama de
música a um ajuntamento qualquer de compas
sos desgraciosos, que procura amontoar dinheiro

.

sem qualquer propósito "e chama isso de segu
rança, que procura o sexo vazio, destituído até
mesmo de simpatia, e diz que é amor-

'

Não nos espantemos ante a aparente estupidez
daqueles que dançaram ao redor do bezerro de
ouro feito por Arão I A História mostrará ela
ramente a nossa própria ignorância e o fato de
nos termos prostrado aos pés de ídolos e bezer
ros

. ainda mais ridículos do que- aquele.
Empregue todo .seu tempo. meu amigo(a), cul
tivando valores reais. Conf6rmidàde e transí-
'gência com os padrões do mundo e carnais são
os pedestais dos bezerros de ouro. Muitos aqui
em nossa cidade estão se perdendo, se auto-des-
.truíndo. se infelícitando, porque' estão "despre
zando o conhecimento de Deus, 'e por isso o.

próprio Deus os entregou a uma disposição men

tal reprovável, para praticarem coisas inconve
nientes ... " (Rom 1 :28-32).

DAVI WILKERSON (Adaptado por E. C. Madke)

IGREJA BATISTA
Rua Emílio Stein, 120 - Telefone 72-1925

Encontro Jovem: Sáb. 19:30h.

I,MTERIMOYEIS
Intermediária ,de
Imóveis Lida.

R. Jeão Píccolí, W4 - fone 72-2111 - Jaraguá do Sul
_ CREeI 643�J;

,

CASAS A VENDA: Em 'alvenaria, 140m2,
rua Joaquim F. de Paulo, próximo Etsul, Mista,

de 140m2, no Jardim São Luiz. De 110m2, late

ral da Procópio Gomes. De �60m2, rua Donald

Gehring, lateral da Rio Branco.

APARTAMENTOS: Ediiicio Santa Terezi,

nhá, 3.9 andar, -com 121m2; Edificio< Marajó, 1."
,

andar, garagem para 2 carros, COol 200m2.

Só na MQretti, Jordan o seu ,consórcio tem a· oara-tia de entrega do ca·rro.

,Eseorl, Del-Rei, o melhor invesUmeo'lotem' 25 ou 50'meses.

CONSÓRCIO UNIÃO ij.. � �
União Catarínense de Consôrcíos Ltda, Sic! Jaraguá do Sul/Se - Av. Mal. Deodoro, n.? 158 - Fones: 72�1717, 72-1995 e 12-2614

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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J� 'FORMATIVO ROTARlO

.·.•�I
..
O' Qualre-Meia

.·,CiICO
• ";J«',

'. Dê mals vida ao Rotary: Viva-o intensamente

RQTARY CLUB JARAGUÁ HOMENAGEIA
JORNAL

_ O Rotary Club de Jaragué do Sul, em sua reu

níão de 13
. do corrente. teve' Um desenrola-r

de grande significado .para a sociedade
.

local,
convidando representantes de entidades da,
cidade e homenageando o Jornal "Correio do
Povo", .pela passagem do seu 109 ano, de
existência, - o maís antigo semanário do Estado

, de- Santa Catarina;'
,

Presidida pelo rotariano Waldemar Behling, du-:
rante o jantar, o -, rotariano Díetrích Hufenu-

· ; essler foi encarregado de saudar o diretor do
"Correio do Povo", lembrando pessagens do

_

hebdomadârio que órã acaba de completar 14

lustros de existêneia, Ao final, em nome do
.' clube, fez a 'entrega de uma 'moldura contendo
uma placa de prata com Os seguintes dizeres:
Eug.ênio Victor Schmöckel --Companheiro e·

Diretor do Jornal CQRREIO 00 POVO - De-
. dlcpção. seriedad.e· e multas' realízações comu-

; nitârlas são algumas de suas
-

qualidades. Pe
los relevantes serviços prestados à Imprensa
de Santa Cafarinà e à Jaraguá do Sul, no 709
Anlversário de Fundação. O nosso reconheci
mento e ä gratidão. Jaraguá do Sul muito deve'
à sua atuação Comunítärla. ROTARY CLUB de

,

Jaraguá do ·Sul". \

',Na ocasião, ainda em' cerímónia que se seguiu,
o, clube repassou valores às entidades Assoe.
de Deficientes -Visuais, APAE, ,Ação Social, An-

,

cianato "Lar das Flores", Rede - Feminina de
Combate ao Câncer e Casa da Amizade,' atra-

· vés da intervenção dos companheíros Ivo. Fi

délis, Loreno, Dorval, Rodolfo e Walderaar.
, (Da' Comissão de -Relações Públicas -do Dis-

,trito 465. Ano 1988/89)
,

,ESTADO DE SANTA CATARINA
: PREFEITURA MUNICIPAL DE, SCHRO�DER

_ DECRETO N9 421
'

O PREFEITO MuNICIPAL DE SCHROEDER,
USANDO DE SÚAS ATRIBUIÇÖES LEGÁis:

" D E C R E TA:.
·

-

Art. ' 19 :_ Fica aberto um Crédito suple-
mentar no valor de NCZ$ 8.000,00 ,(Oito mil

·

Cruzados Novos), para Reforço dos Programas
e Verbas abaixo discriminados, constantes

'

na.

Lei Orçamentería n9 593 de 01 de Novembro
J�I00& _ .

: 0800-- DIVISÄO MUNICIPAL DE ESTRADAS
DE - RODAGEM

0801 - SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM
3.2.6.1 - Juros da Dívida Contratada ..... ,.

••••• r •••••••••••••••••••••••••
, NCz$, 8.000,00

'- TOT A L : : : : : : : : :: NCz$ 8.000,00
Art. 2" - O Crédito aberto pelo presente

Decreto setá coberto -com recursos oriundos dá
Reserva de Contingência:
0400 -'DIVISÄO DA FAZENDA
-0401-;_;_ SETOR -DE ARRECADAÇÄO E CPWi\- "

BILIDADE
9.9,9.9 - Fundo de Reserva Orçamentária .

. ,
.
',' '. ' ' , NCz$ 8.000,00
TOT A L : : : :_: : : : : : "NCz$ 8.0QO;00
Art" 39 - Q Pre�ente Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação revogadas' as

disposições em conträno. -' '., c

PREFEITURA MUNIélPAL DE SCHROEDER (sq,
22 DE MAlO DE 1989.-

,

ADJ<:MAR· pISKE '-

Prefeito Municipal
Registrado e 'Publicado na mesma 'data.

,CARMEI.O PASQU.f\LU
ED,carregéldo -

do
. Expediente

No setör 'iéspörHvöl';
termina. neste domingo,
dia 25, ci 'prímeíra . fase
de Campeonato Muníci
pal 'de futebol, com a t

entrega do Troféu '�Dá-!
vío.__Léu" ao campão e,

,

dia -19, InICIa-Se o 19:'
campeonato, d� 'Canastr-a,
no Centro Esportivo Mu

nicipal.
'

-
J Divil Leu 1 elcanil-oha �lÍroielos" ao MEt
o Governo Municipal

de Massaranduba enca

minhou ao . Ministério
'da Educação e Cultura,'
um projeto denominado A atual administração
"Esportes, para Todos", adquiriu três caminhões
solicítando ao ministro basculantes, está ipromo
Carlos Santana a libera- vendo a reforma comple
cão

.

de recursos para a
__j ta do ginásio de espor

construção de· seis -_qua- tes, ampliando-o com

dras polivalentes para se- vestiários femininos,
rem construídas em vá- la;nchonete, bancos' para
rías localidades e, dentro os' reservas e mesários.'
do projeto' "Educação No dia 10 de junho ínau
para

'. Todos", solicitou- gurou as novas > instala
se 15 salas de aulas e çqes da E. I.. Dep. Lauro
equipamentos. além, de Carneiro de Loyola e em

date li cóníírmar, 'vai
inaugurar a EScola Isola
da. Emílio Mosca, na loca
lidäde de Sagreda Famí
lia.

,

.....

uma sala especial devida-
mente equipada para

:

a APAE�

I,

Estado de Santa, Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

" .-1
-, EDITAL DE CUSTOS N.«} 88/89

,
�. )'

_A Prefeitura Municipal' d� Jaraguã do Sul, através d�,:Secr.eta,ria__ " _

de Planejamento e da Secretaria de Obras e Viação, divulga p�lo pre
sente E:dital os custos relativos às obras de pavimentação à paralelepi-
'pedo da Rua 310 - Dos-Imigrantes e esclarece que QS valores abaixo
especificados constituem tributos estabelecidos pelo Código Tributário
Municipal e Lei Municipal N? 945/83, de 29 de dezembro de 198�','
que versa sobre Contribuição de Melhoria, regulamentada pelo Decre
to, N.9 907/83, de 29 de dezembro de 1983, e e devida por todos os

proprietários de imóveis beneficiados .por obras' públicas.
a) IVlemajrjál Descritiva do Projeto e'--Custo das Obras
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com OS custos
abaixo espec::ificad9s:'

-

Otdade P. Unít- P.. rotalElementos
"'01 - TERRAPLENAGEM: Escavação,
carga, transporte 5.304,OOm2 .0,35
02 - PAVIMENTAÇAO:
2.1 -:._ Regularização e compactação
do sub-leito 5.304,OOm2
2.2 - Base: Material de areia, aquisição
de materiaís e execução 5,304,00m2 . 2 t:::;2
2·3 - Revestimento: paralelepípedo,
meio-fio, transporte e execução > 5.304,00m2
03 - GALERIAS Dlil AGUAS PLUVIAIS:
3.1 � Tubulação: aquisição de
materiais e execução .. � . . .

. . . . . .
. . .. 5.304,00m2

, 3.2 - Caixas Coletoras: aquisição de

materiais e execução .. , ,
-. 5.::'04,OOm2 0,25 1.326,00

TOTAL ; '

, , .. ' NCz$ 10,102,32
04 - Cl]STO TOTAL: NCz$ 10.702,32 (Setenta mil. setecentos' e dois
cruzados novos e trinta .e dois

-

centavos)'.
4.1 _:__ Área à pavimentar: 5.304.00:m2 ,

4.2 --.:... Custo por m2: NCz$ 10.102,32 dividido .
5.304,OOm2 igual NCz$

13,33 (Treze cruzados novos e trinta e três centavos) .:

b) Delimitação do Trecho Beneficiado
e beneficiada a Rua :>1 C - Dos Imigrantes, a partir do entroncamento
da Rua 105 - Jorge Bunhr até. o seu final -.
c) Especificações ,

Detalhamento dos materiais e respectivos custos da obra, constam no

Projeto e no orçamento do trecho delimitado pelo Edital.
d) Contribuição de Melhort� ,

'

A Contribuição de Melhoria será. 'cobrada, POf' propriedade, ,levando-se
em conta a testada dos mesmos.

.' ,

FÓRMULA: 'Testada. do 'lote mulüpücado por 1/3- da largura do leito da
rua multiplicado pelo 'custo do metro. quadrado, 'ii:gual Custo Total .

O recolhimento do Tributo será diretam.e ao Tesouro Muni-,

cipal .

1 . .856,40

0,21
i

"-

1.113.84

12.305,2.8

7,90' r 41.9(}1:60

. ,

2,30 12.199,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA: '00 S11L, 01 de junho
de 1989.

IVO
_ KONEL�

Prefeito Municipal

AFONSO. pIAZERA NETO
secretário de Obras e Viação

.. ..6

__....--I..--------------------��,----....p...�--�..�
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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;- -�'''--iNO BRASilEIRO DE -

SEGURANÇA
NOYRÂNSITO

MENEGOTTI VEíCULOS

..

-

Walter Luiz Ribeira-'
';Alexandre 'Oellauiustila.Barbes.

,
.

-ADVOGADO.s<
: Rua João Mardltto n9 13, 29 andar - sala 206;
Edifício Domingos Chiodíní. Informa seu 'novo

j
teleíone aos clíentes e' amigos: ' 72-3956,

SAVIO MURILO PIAZER.A DE AiEVEDo

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

IDVOGADOS
�

.

. -

Direito C(vll - Criminal ---: Comerclalo+
- Trabalhista - Esportivo -

Av. Marecha1 Deodoro da Fonseca, 97 - Sala
Fone 72-0188 � Jaraguâ do Sul - SC

� ''--'
. ---' -',

,_

'II
" rl' O' I 'N', ..."",'." 1·2'

g' ? IT" -� ß. A

Ve�8adores, , apr�sentam , 'reivindicaçDes '.

na Clmara
ção no Seminário sobre nicípíos, realizado em

.a Lei Otgânica dos Mu- Joínvílle ,

o .vereadör. Almire
'Farias Filho, solícítou, na

Câmara, 'Ia cont�a�ação
da um odonto-pedíatra ao
INPS local. para atender
as crianças carentes. Jo
sé, Ramos de Carvalho,
instalação ci� telefone J2,ú�
blico nã 'rua Joínvílle,
defronte o Posto Simon
e' .Luiz Alberto Oechsler.
a: inclusão -

no 'plano de
pavimentação as ruas Jo
sé Pavanello . e Marajó,
na ,nha da Figueira .

Heins Rasder pediu -a co

locação '_ de luminárias na

rua Bernardo Dornbusch,
entre as ruas A. Bartel
e Nei Franco, enquanto
José Gilberto Menel, a

implantação- de um se

máforo no entroncamen
to das ruas CeI. Procó
pio Gomes/Bernardo Dorn
busch, imediações da Pon

te· Walter Breithaupt. E

Evandro Líscano, 'a'
,.

ró

çagem 'e
.

melhorias no

piso da ciclovia, a, par
tir dessa ponte ate a

Weg 2.

O vereador Balduino
Raulino pediu o engaja-

.

mento da Câmara na cam

,panha' da secretaria Mu

nicipal de Educàção, pa
ra reviver Os valores hu
manos e Luiz Zonta de:
nunciou, a pedido de --pais.
o pouco gabarito de pro
íessores ,em algumas es

colas, louvando o traba
lho ' . que está-se realizan
do no combate as dro

.�as: Rarnos registrou a

atuação da Secretaria Mu
nicipal. da Saúde na cam

panha de prevenção da'

meningite e Almiro 'Fa

rias. relatou a participa-

-'

FUJlGOES CARGA SECA, ISOTliRMICOS, FRlOORlPlCOS
E CARRETAS De' 1, 2 e 3 Et�OS

-

Jaraguá Isquer40 Rua Dr. Enrtco Fermi, 113 - Fone 72-1011

Estado, -de Santa CaJarina
Câmara, Mlinic1pal�e Jaraguá do Sul,

.QECRETO LEGISLATIVO N;� 02/ß9
-

"Altera Redação"
ADEMAR BRAz WINTER, Presidente da

-Cámara Municipal' de Vereadores de Jaraguä
do Sul.. Estado de Santa Catarina, no uso e' e-
xerçício de suas' atribuições, _

FAZ SAB�R que a Câmara MunicLpal de
Vereadoras aprovou e eu promulgo o seguinte
Decreto Legíslatívo: ,

Art. 1.9 .:._ -O artigo prímeíro do Decreto

Legíslatrvo N.9 01/88 de 28. 11. 8B, publicado no
,

'jornal'Correio do Povo, passa a vigorar COm a

'seguint� redação:
. ,

"art. 1.9 - O Senhor prefeito Municipal
fará jús ao subsídio mensal correspondente

à
:

1 .'850 "BTN" Bônus do Tesouro Nacional.
Art. 2.9 - O presente Decreto Legíslatívo

entrara em vigor na data de sua publicação, re

troagindo seus efeitos a partir de 1.9 de maio

da 1989, revogam-se às dísposíções em contrá-
río.:

Sala das Sessões,
Jaraguá do .Sul, 05 de junho de ,�9�9.

ADEMAR BRAz WIN'ffiR
Presidente

- - �----------

._� 3:

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaragú� do Sul

DECRETO.N,Y 1.880/89
Fixa o preço da pavimentação à

paralelepípedo para .o trecho que
especíüce .. ,." .

.

, � O' PREFEITO MUNICIPAL, DE JARAGUA
DO SUL, no uso da atribuição, que lhe é confe
rida pelo item xxtx do artigo 70, da Lei Com
plementar N.<! ,5, de 26 de novembro de 1915,
e de conformidade com o disposto na Lei Mu

.nícípal N.<! 699/77, de 2-2. _de dezembro de

1971;
"

D E C-R E TA:
Art. 1;9 - Fica estabelecido que o preço

por. metro quadrado reíerente a pa:vimentação
, à parelelepípedo., dos imóveis especificados n�
Editai de Custos N _ç 81j89, de 07.06.89, sera

de NCz$ 17,19' (Dezessete cruzados novos e de-
zenove centavosj o metro quadradó. "

,

,

Art. 2.9 - O preço {ixado no artigo ,an-
, teríor obedecerá as- modalidades de pagamento
fixadas no artigo 12, da Lei Municipal N,9�:�

-

699177, de 22.12.77, pela Lei Municipal N,9 ...

945/83, de 29.12.83; pelo Decreto N.9 477jn,
de 22.12.77 e pelo Decreto" N.9' 907/83, de \

29.12.83. ,_
-

,
Art. 3.9 _,.' Este'Decreto entrará .em vigor

na data de sua .'pu�licação, revogadas as dispo-
,Sições em conträríe i •.

",

."" ,

/

Jaragué do' Sul, -07 de. junho de 1989.
IVO KONELL
Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN
- Secr�tário de Admínístração e Finanças

"; 72-3154,'
, '

-

11.1I1.,ElrElell.
,

.

Jaraguá ú. SulAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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P'A a I N �

�TADO DI! SANTA CATARINA
PREPErr1J�A MUNICIPAL DE ,SCHROEDER

13

pORTARIA N� 27'1
ADBMAR. PISKE, Prefeito Municipal

Schroeder- Est,ado de Santa Catarína, no

de suas atribuições,
_.

RESOLVE
DES I G N A R:

t,
- Como Presidente: Wilson Jose Mondíni
� Como Secretário: Carmelo Pasqualli
- Como Membros: Valérío Fischer e Hel

muth M. G; Hertel. para comporem a Comissão
. de Julgamento do "Edital de Alienação por
Concorrência. n? 02/89"'.

Registre-se, Publique-se' e Comuníque-se .

Schroeder (sq, 13 de junho de 1989.
ADEMAR plSKE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma. data.
CARMELO' PASQUALLI

Encàrregado do Expediente

AS MELHORES OpÇOES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA,

Lanznaster
Jóias, semi· jóias e relógios COm o carinho da

LANZNASTER
Marechal Deodoro" 391· Fone '12,1267, em Jarag.uá '

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

As melhores pedras naturais para sua cala.

Pedras plpisos, piscinas, paredes e

revestimento eDi geral.
Rua Ottokar Doerffél. 1.957' - Trevo BR-101

"Fone 22-8956 - Joinville.

CORREIO DO POVO
Fundação: 'lO de Maio de 1919

CGC 84.436.591/0001-34
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel

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

, Hístõríco e Geográfico de SC. Redator:
_

FláviO
José Brugllaao - ORT/SC n.? 214. Repórter:
YvoDne A • .S, Gonçalves - ORT/SC n.Q 219.

lte.daçãQ. Admínístração e 'Publicidade: Rua
Cel, Procöpío Gomes de Oliveira n.? 290
eaixa Postal 19 - Telefone (0473) 72 .. 0091 -
SS.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$ 8,00
Assinatura anual (local) NCz$ 13,00 _

Assinatura anual outras cidades NCz$ 16,00
Representantes credenciados: Bruvê Vele. Co
munícaçêo {Fpolís}, Tábula Veíc- Comunicação
(S. Paulo), 'Propal Prop. Representações (P. A
legre) .

ASSOCIADO A ADJORI/SC E ABRAJQRI

Os artigos assinados não refletem, a opl�i�o
do semanário. As cartas devem sé'" legl�,�i,�
com assiDatura, nome, endereço, tele'fOD'ê��;'�Y
da Céd. de Identidade. A publicação ���e
do critério da redação, que se reserva o 'd1Ee[t�)
de resumi-las e a matéria não, publicada não se-

r' devolvida.
'

.

de
uso

't,

UA Htst6rla de a__ ,_te Dio pode neer 16 Da Baudade".
O .pa8B8do 86 6 ImportaDte ,se o seu tempo foi bem empregado.

CONFIRA A HISl'{)RIAue Bario de 1tawc;u
.. ' HA -'70 ·ANoS

Em 1919, o' presidente eleito
do �ra�il chegava à Bruxelas, capital
da Bélgica, onde era recebido com
honras de chefe de estado pelo rei
Alberto. Durante a sua estada, além
de banquetes, visitava a cidade e
a universidade, observando os estra
gos 'da primeira guerra mundial. Na
legação. brasileira recebia os repre
senta�tes ,�� �odas as grandes empre
sas índustríaís belgas estabelecidas
no Brasil. O presidente regressava no
domingo, com o mesmo cerimonial da
chegada, sendo acompanhado até a
fronteira por um general e três o

ficiais superíores.
- Realizava-se a primeira tentati

va, para a travessia' do Atlântico, em

aeroplanos: 3 hidroplanos, do tipo "Cur
ties". levantavam vôo em Rockway
Beach, com rumo a Hallífax. A bor
do no NC 3 ia o comandante To
wers, chefe da expedição, o' primeiro
que se fez ao ar, seguido do NC2
com o Ten, Bellínger, e por último
o NC4, pilotado pelo Ten, Read.
- A guerra já havia terminado,

mas as negociações prosseguiam. O

presidente Wilson permanecia 'em
Paris a espera da proposta dos ale
mães para assinatura do Tratado 'de
Paz'.

.(

D�r. s/Pasta - Arthur Breithaupt e 29
D,Ir. s/Pasta -'-' Wilhelm Schutz JOt;
- E o rotariano Harold T. Tho-,

mas, de Auckland, Nova Zelândia era

��eito presídents da Rotary Interna
tíonal para o ano fiscal de 1959/60
no 50a. Convenção anual, que se en�
cerrraria depois de 5 'días de dura-
ção,

.

- Falecia Heinrich Andreas Gef
fert, aos 74 anos de idade é a, família
enlutada, através de Victor Geffert e
s/esp.. nata Knoch; Heinrích Geffert
til slesp� nata Breithaupt; Siegfried e
s/esp. nata Zwicker; Harry Grubba
e s/esp. nata Geffert; Carl Enderle 'e
s/esp. nata Geffert e Erich Sprung e
s/esp. 'nata Geffert, ag,radeciam aos
Pastores Schneider e Laun, aõs drs ,

_

Mazurechen e Otsa e ao dr. Muríllo,
do C. A. Baependi.
'" HA 20 ANOS
- Em 1969, chegava ao seu final o

concurso instituído pelo R. C. Club
de Jaraguã para dotar o Município
com uma bandeira. Na Sala do Fo
rum reunia-s� a Comíssão composta
pelo dr. Helíodor., Franzoi Juiz de
D�reito dá Comarca; Öctacflio P. R�
mos, Preso da Câmara; Eggon João
da Silva, Preso da ACIJS; Irmã
Claudete, do Cal. Div. Providência'
Ir. Alcídio Sehrnidt, Dir. Cal. S:
Luís; Pastor Wolfram Mehler, da
c:om. Ev. de Guaramírím: Dr. Mu
nllo B. de Azevedo, Repres. do Ro
tary Club de Jaraguã e a Prof. Emí
lia Kraínskt

, Vicente, Dir. do Grupo
Esc. Abdon Batista, examinando os .

trabalhos apresentados, sendo escolhi
do, por unanimidade, o trabalho .de
autoria do jornalista Eug�nio Victor
Schmöckel, que foi enviado ao Exmo.
Sr. Prefeito Muniéipal, sugerindo a
sua adoção como a bandeira oficial
do Município. No ano de 197.0 deve
ria ocorrer o concurso destinado a

escolher "Um Hino para Jaraguá - do
Sul", com-vistas para os festejos do
25 de julho de 1976 -

o Centenário:
de Jaraguã - daqui há 7 �nos.· :

. .. HA· 10 ANOS . ,

- Em 1919, o Cons. Delíberativo
da Assoe. Com.' e Ind. de Jaraguä,
levando em conta. os relevantes ser-.
.vícos prestados à entidade pelo sr.'
Victor Bauer, na qualidade de Prefeí
to Mui:ücipal, sancionando. lei que re-'
conhece a reconhece dé Utilidade Pú-

. blica, pela doação que acabava de fa
zer de uma área no centro da cida-.
de, para edificação do Centro Empre
sarial; na Av. Getúlio Vargas, usando
da faculdade do estatuto social, art.
6.Ç, letra "eil, resolvia conceder ao

sr . Victor Bauer o titulo de "Sécío
Benemérito" da Associação. Era a

Lei n.? 749/19, de 25.05.1979. '

-, Jaragu<i do Sul era o segundo
. produtor de leite do Estado, segundo
o Téc. Dej'air Pereira e poderia ser

maJor, não!, fossem Os' problemas de
geadas ,antes do tempo, deficiência de
volumosos' no inverno e outono. mi
neralização deficiente e controle de

parasitos,.:

HA 40 ANOS'
Em 1949, o cidadão Erico BIos

feld,
'

Juiz de Paz em exercício do
cargo de Juiz de Direito da Comar
ca de' Jaraguá do Sul, publicava E
dital do Jury, sendo sorteados ós
seguintes jurados, na conformidade
da Lei: Clécío Espezim, JOsé Perei
ra; Uma, Geraldo. Marquardt, Julio
Zacarias Ramos, Silvio Píazera,

.

João
O. Müller, Altino Pereira, José M.
Müller, Edgar Píazera, Curt Vasal,
Walter Hertel, Pedro Bina Martins,
Arthur Breithaupt, Ernesto Lessmann.
Alvaro da Costa Batalha, Nestor Gon
çalves da" Luz, Vergilio Rubíní, Eri
co Doubrawa, João Schreiner, Eugê-
nio da Silva e Oscar Meister.

.

.- O dep, Biasa Faraco fazia pro
nunciamento na Assembléia Legís
lativa, abordando aspectos da Estra
da Corupé-São Bento, de que tomava
parte e, em aparte, dizia do seu in'
teresse pela mesma que já constava
do Plano Rodoviário, desde 1937,
mas 'classificada como sendo de se-'
gunda classe, conforme decreto n9-
'5 daquele ano. Biase informava sobre
a recente visita ao município, quando
se sugeriu subvencionar' es mumci-

,pios para a construção da mesma, de
acordo com as necessidades,

.

Belo
. gesto!
... ,HA 30 ANOS
- Em 1959, o Rotary Club de Ja

raguä do Sul empossava O' seu novo
Conselho Diretor, que se constituía
dos seguintes rotarianos Presidente
Heinz Blasfeld; Vice - Rodolfo F.
Hufenuessler; 19 Secr. .- Arquimedes
Dantas; 29 Secr. - Sérgio ''rhomsen:
Tesoureiro - Loreno MarC'atto; Dir.
de Protocolo....;_ Erich Kaufmann: 19

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUA DO SUL, 24 A 30 JUNHO DE 1989
.'_ "'� .... - -! • �

-I) O P O'V Ö"', CORREIO

,

u'Cumprimentos�peios· '0' áriõS
,

Ilmo. Sr. Eugênio Victor da de justificado, orgu- teres desses": 7a anos, dí-
Schmöckel, M.' D. Editor lho, quando ao final do" íerentes na posição pOJ'Chefe do Jornal Correio ano letivo de 1924 (ou lítica mas iguais A ínsu-
do pov:o -:- Jaragll;á. do 1923), vi estampado nele peráveis 'RO ardor pelü'
SuL

. Prezado Senhor. - meu nome de garoto de defesa dos interessss
CurpprimentaÍ1do�.'o cor- seus' 9 anos, com o resulta- maiores da população ja
díelmente. .desejo trans- do ótimo (nota 10) da Es-, rsguaensa.
mítír as' felkitaçõ�s' do cole da Barra do Rio As, novas gerações não,
Governo do Estado pela Cerro. Hoj-e, aos 75 anos, podem olvidar quem tu
passagem dos 70 anos de educador e jornalista a- do deu de si pela gran
fundação dessa prestígí- posentado, venho apre- deza dos seus pagos. A
oso órgão,de imprensa sentar-lhe meus parabéns história de Jaraguá do
catarinense. de conterrâneo, extensi- Sul foi feita pelas mãos
No ensejo, renovo a V. vos a quantos aí colabo- - e pela vontade de seus
Sa. os maís elevados ram, no engrandecimento habitantes, mas continua
protestos' de estima ,e da nossa cidade, que ne- guardada nas páginas do
consideração. Atenciosa- nhuma metrópole conse- septuagenário Jornal. Ad
mente, ass. Irai Zilio gue substítuir no alter multos annos, com minha
$ecretárlo de Comunica- de nosso coração. admiração e' amizade" .

ção Social do Estado de Fa r am muitos os constru-
Santa Ottarina.
Pe. Prof, Raulíno Bussa
Tello Florianópolis:
"Prezado EugêniO, asso-,
ciando-me às comemo-.
rações do' 709 aniversário
do Correio do Povo, pa-
rabenizo a Você e sua

corajosa- equípe pelo
esforço diuturno de man
ter acesa a chama da' in
íormaçã., e do estímulo no

Vale do Itapocu � em

muitos recantos do Esta
do. Út vivat, crescat et
floreat

.

pela grandeza
de Jaraguä do Sul. Para
béns! Ad multos annos t
N. B. Envio-lhe Um opús
culo do nosso conterrâ
neo catarinense PHD em

sociologia - POBREZA
POLITICA. Leia-o e a

proveite suas idéias para
melhorar a cidadania
elos leitores doCf'. Abra
ços ..!

'

''fi-:;!
Ir. Ático Rubini, Colêgío
Santa Maria, Curitiba
PR: "Na concepção do
salmista, 70. anos _é a pIe,
nitude da vida humana .

O que disso passar é:
fato notável. Pois bem,
CORREIO DO pOVO po
dia dar-s€ por satisfeito
honrando os que o· ftm'
daram e mantiveram vi
'vo. Mas Os q/ o mantêm
vivo e maior, e entre eles
o senhor, visam a maís al
tu+a no valor e a mais
duração no tempo. ,Ao
me associar ao coro dos
rrue lhe celebram o 709
aniversário, apraz me
lembrar que el�, o

CORREJO DO POVO" foi
quem me deu a primei
ra e inesquecível alegria
I 'intelectual", acompanha-

UM NOVU CONCEITO ACABA DE NASCER.

> Ag.ora em Jjtraguá do Sul ' a

.. �.' ..

KILUXO

, ·Móveis'
.

e Oe'corações Lida.
, .

�a r�a JOão Píccoli 57, ao lado .da Farmácia
Catarínense.

J· •.tJqu� Ço,ll} Çl-I).1�íh<?r: na qualidade, n<;> 'preço'
,
e na .garentía, Valorize ainda maís a sua resí

,

d'neia.'
,,','

•
, VENHA �NOS CONHECER.

José Alberto Barbosa
DEFESAS ClVEIS E CRIMINAIS

•• J

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua João Marcatto n.? 13 - 2.9 andar
"

sale 204 ..:_ t�lefone: 72-1869

Jaraguá do Sul - SC

LANÇAMENTOS DA SEMANA

.0 ÚLTIMO IMPERADOR (drama)
. MICHAEL JACKSON (musical)
.OP PRO 88-BARRA RIO (documentário)
. O SENHOR DAS ÁGUIAS (aventura)
.UM ASSALTANTE BEM TRAPALHÃO
(comédia)
.JORGE UM BRASILEIRO (aventura)
· DISTORÇÖES (suspense)
· LOUCADEMIA DO BARULHO (comédia)
.pANICO MORTAL (suspense)
·0 CANGACEIRO TRAPALHÃO (ínfantilj
.AS DAMAS DE BEVERLY HILLS (drama).
.A BATALHA DA VINGANÇÁ (aventura)
· O GUERREIRO DE AÇO (aventura)
.CORRIDA NA CORRENTEZA (aventura)

OPPU'S - VIDEOMANIA SEM -PIRATARIA.

Passagens e cargas é com VARIG
e agera também passagens Naçíonaí e Internacional
Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira n� 290 - Fone 72-0091

•

Jono
In$tituto 'de Psicologia

-

ATENDIMENTO À CRIANÇAS,

ADOLESCEl'\1TES'E ADULTOS

Psicoterapia individual. psicoterapia de grupo,
psicodiagnóstíco, Psicoterapia familiar.
._ c .

. Travessa Anita Garibaldi n? 101, lateral da E

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

Posto - de Vepda_s· Marcatlo'·
Chapéus, bonés, viseiras,' camisas, shorts,

bermedas e cordas.

. Em Irente à fábrica, - Amplo' estacíonamento.
�.

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

GINECOLOGIA - OBSTETRICIA
ginecologia endócrina e tníerttlídade

.
. Atende Unímed

Av. Getúlio Vargas, 49 " Sala 105 - Fone 72-376:_--)
Jaraguá do Sul - SC

ClíDi�a· Veterinária
S'�HWEITZER .

. �. _f:: T�: ,7

Dr. WALDEMAR SCHWElTZER
\'

"

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

.

Rua Jolnvllle, nl! 1.178 (em frente ao Supermercado Brelthaupt) . >J

Fone 72-3268 - Jaraguá do Sul � Santa Catarina
-,.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'agIs·R,giDnais' 'ici... ,':111 .. clnnJJl,içies 1.11 ,Jartg.,illatguarta�leira
A Coordenadoria de O cer-imonial de aber-.

.

bos maá:culinOl na- Ar- Clube : Jä'raguaense." de .: congresso .t�c'n!C91:::
'

���.
Desportos da Secretaria tura está pr�vlsto para aS weg;. Volíhol masculino/ Xadrez.

,.

.

. : definir 'Os, det.alQ_es finais
de CUltura e Esportes de 19h30mili do día 28, no Feminino é' tênis mascu- A Comissão' Central '; ãa�ê�m.�·�içã:dijí#ê :�':r��
Santa Catarina, realizou Ginásio de ESPQTtes Ar- Iíno, .

no Sesí: tênis de Organizadora dos Jogos, nirlÍ':o§ .m\lni�í,pios· trenee�
quinta-feira à tarde, día tur Mülfer, As' competi- campo no Clube Atlético R:egiõnai� Úste. /

.

Norte; "dore.s' '9ps
.

:Jqgos Mici?_r:�,
22, no salão nobre do Se- ções serão desenvolvidas Baependi e xadrez, no presidida" por Balduino

. regionais' e mais a s�dE!�
si, o congresso técnico nos seguintes locaís: bo- Raulíno, reuniu-se na tarde no, caso, Jaraguá do
dos Jogos Regionais Les- cha - Arsepum e Bae- de quinta-feira, antes do Sul.
te-Norte, a serem realiza- pendi; bolão masculino - .

PROVA DE ENDURO
dos em Jaraguä do Sul, Sociedade Vieirense (no
de 28 de junho a 02 de feminino, com a desis
julho. Serão 21 munici- têncía de Rio do 'Sul e

pios disputando duas va- Blumenau. Jaragué do
gas em cada uma das Sul e Barra Velha classi"
10,modali.dades para os ficaram-se automatícamen-

,..Jogos Abertos, de, 13 a te); futebol de salão -

21 de outubro, em Rio do ginásio Artur
-

Müller;
Sul . basquete e handebol, am-

Aberta a Copa AABB de Futsal
Quatro partidas deram

início a 1a. Copa AABB
de Futebol de Salão Mi
rim e Infantil, no sábado,
no Ginásio . de Esportes
Horst Verch, que tem o

patrocínio do Escritório
Contábil Marlian. Na ca

tegoria mirim - Centro
de Iniciação Esportiva
(CIE) 4xO ARG' e Colégio

.

São Luís llxQ Centro É·
ducacíonal pvangélico;
na cat-egoria infantil

.

CIE 2xl ARG e São Luís
5xO CEE.

. Neste día 24 jogam
às 9h - CEE x Baépendí,
9h50 - A�G x AABB,
1.Oh40 - CEE x Baependí
e l1h30 - ARG x AABB.
A terceira rodada, onde
serão apontados os finais
será entre CIE x AABB,
São Luís x Baependí, CIE
x AARS e São' Luís x

Baependi, estes no día
, 1.9 de julho.

8icicross: nova etapa· do ,"Estadu.al
Acontece neste sába

do, em 'I'írnbó, a quarta
etapa do Campeonato Ca
tarinense de Biercross.

.

que aléni. da cpntagem de

pontos paia o ranking
esta.dual será a.. últi,ma e

tapa das quatro qble de
finirá os três pdmeiros
colocados para participa.
rem da seletiva rala .

o

Campeonato Mundial de
Bicicross, marcada para
os dias 8 e 9 de julho,
em São Paulo, ao passo
que o Mundial será no

período ne 21 a 23 do pró.
ximO 'ínês, também em São
Paulo.,

'.

o treinador da' equipe
Malwee de. Jaraguá do

Sul, Adolar. Moretti, que
espera conseguir em

Timbó pelo menos a lhe

tade dos primeiros luga
res nas vinte provas, foi
convidado pelo vice-pre�
sidente da Federação Ca-'
tarinense' de Atletismo,
Álvaro Maia, que tam·
bém é o dirt:tof técnico
de' bicicross, para ser o

or!entador' tPenico da se

leção catannense que
irá a seleti \'ii do Mun
dial.

Moretti aceitou e diS
se que Se esforçará ao

máximo para que Santa
Catarina classifique' o

maior 'número'" de' pilo
tos para as disputas do
MundiÇlI ..

Três duplas de pi
lotos jaraguaenses par
ticiparam no dia 11,
em São Bento 'do Sul,
da segunda etapa do
Campeonato Estadual,
promovido pela Fede"
ração Catarínense da.
Motocíclísmo, válida
pelo 7.9 Enduro de São
Bento. A dupla Jaime
Steinmacher/Darcy Ar
naldo Buchmann (Met.
Sipaca) obteve o pri
meiro lugar" na cate
goria novatos/estrean
tes, enquanto Sävio
Maiochi/Gerson . Stre
low ficaram em 13.9
lugar e "PaUtlo Sporrer
/Ambrósio Gesser, em

vigésimo-quarto. A
próxima etapa aconte
cerá em Brusque, no

dia 30 de julho.
JARAGUA -
BARRA VELHA
A 3a: Maratona Jara

guá-Barra. Velha, do
Clube de Canoagem
Kentucky está previs
ta para o dia 15 de
julho, com, saída da
Ponte .Abdon Batista.
O trajeto de cerCa de
100 quilômetros será
cumprido tom caia·

ques de 4 metros (face
ao tempo da prova; de

aproximada�ente 13

horas) e convites fo

ram expedidos a ca

noistas de todo o País.
Será permitida a' parti
ticipação de canoistas
acima de 1-5 anOs· e in"

,formações e inscrições
COm Ruy Lessniann

(CâmQ_ra de Vere'a'do'
res) oU Júlio Rodri
gues (Fórum).

returno 'dos certames seniors e infantilComeçou" o
----�----------------�--------------�---------------------�

O primeiro turno dos

Campeonatos de Seniors
e Infantil da Liga .,lara
guaerrse de Futebol fo

ram encerrados no . 'do'

riüngo passado. . Pela" Se· ..
niors, Os .resultàdos fo- .

ram Vidraçaria Barão x

Floresta, Alvorada Ox2
Cruz de Malta, Garibaldi
Oi5 Botafogo 'e Paraná
2xO 'Estrada NOva; nes

te sábado,' dia 24, na

abertura do returno, irão

jogar Cruz de' Malta x

Rio Molha, Vidraçiuiª
Barão x) Alv0rada, Estni:;,
da Nova' .x: Francisco, de

Paulo e Paraná x

ballE.
Gari-

Pelo lrufatitll, domin°·
go, Nova Aliança 2xO
Alvorada, Botafpgo 4xO
Rio Molha' e Floresta
OxO Cruz de MaHa . A
rodada de abert�Ha do
segu.ildo turi.o marca jo
gos no ·Es.tácL.l dó Bota

fogo,. reunindo Botf'f()�o
x Nova AUaw,a, cruz
de ,Malta x Alvorllda e

Floresta x Rio Molha. E

pela la. Pivis,ão ,e Jú
niors, que correm para
lelos, abrindo o returno,

Malvice Oxl. Garibaldi

(Oxl na categoria Júni

orS), Cruz de Malta 4x2
Alvorada . (lxl) e Bota

fogo lxO América. (5x2).
.

As partidas· de segun"
da rodada são estas: Grê,
mio Garibaldi x Cruz de
,Malta, Malvice x Bota

fogo e Alvorada x A�é
rica. Começam às 13h30
e às 15h30min, respecti
vamente. E' -pelo quadran
gular "Veroni A· Cha
ves", Paraná 3xl Pinhei
roS e" Florest9- Ox2 Alian

ça, no Íinal-de-semana.

Massaranduba ,encerra .. '�'. Caiupeo,�a:tô
Massàranduba conclut Gl.ória com 9 pontos são'

nesta domingo, dia 25, o Qs únicos -que '-podem as

Campeonato Municipal pi,r,aJ: 0 títuto , .

.,

de Futebol, primeira' fa-: Bm -Schroeder, .pela se"
SE!. em que o campeão 'gunda t"gdada do returno;
receberá o Troféu .

Dávio· no dia 1ß, Comercíal 2xO
Leu. As partidas.' serão Flumínense '.\(IÜ.XO entre -os
entre Pelmeírínhae x Ca-·' aspirantes). e·, Olímpico
choeíra. Patrimônio x Lí- 2x2 Aliança (2xl nos' as
nha Telegráfica e Pales- pirantes). o· Comerciai
tra Itália x otöna. A lí- Iídera. com quatro pon
derança está com o Pa- tos � domingo dsfroríta,
trímônío que tem 11 pon- . se Grêmio Tomasellí 'x

tos, Palmeírínhas 1(()), Bo- Comercial 'e Fluminense
tuca, Palestra Itália e x Olímpico. .

s. luzia estréia: Va�zeano cl goleada
A goleada do 'Santa

Luzia sobre o Continen
tal por 5 a: O, foi o des

taque da rodada ínau

gural do ,7.t'! Campeonato
Municipal Varzeano

.

de
Futebol, da Divisão Mu
nicipal de. Esportes, no

domingo, no Estádio do
Nova Aliança. Nos de-:
ruais jogos; pelas Cha
ves Verde é Azul i+: .Pa
raná lx3 Olaria, Figuei
rense 1xl Estrada Nova e

rt

- �:Dois'

Rio
-ca.

Molha :l'xl

.

�s equipes das 'Ühav'es
Ve-rmelha" e· runarela., es"
tréiam nesté 'di� 25:

.

9h
- Vil,a Lenzí x Vetéra ..

nos, 1Oh',_, Cohãb x In'
ternacíonat, 14h -,-' Por
tuguesa x Vitória e às.

15h - Gqiás :x. Arsepum.
todos no .Nova

.

Aliança,
.pÇl.lico dQs jogos. desta
primeira fase.

Togues,:�
- Os bà,rreiristas Ade

mir Roesler '(400m) e Cla-'
rke Kuhn (100m), foram
inscritos para o Troféu
Br,asil de Atletismo, mar

cado para o período de
21 a 2::" de julho, em São

f'&ulo, nQ Centro Espor
tivo Constâncio vaz Gu'··
mlúães, o Ibirapnera, Cla·
] :(8, no Estadual de A

tletismo, dias 10 e 11 de
:unho, estabe� c ceu 'fecor

(1? nos, i00 "metros c/bãr
'f; r.as (14s), Wa,ldir Gie-
c c record no decatlo e 0-

lilvo' Reali, primeiro 11Q

bnçamento
I

de ma'rtelo;

-bros terão mandato de
dois anos e serão Indicá,·
dos pelo Executivo.

,

,

- A Oficina do Tihé·
rio ·confirmou o favor�··
tismo e vepdeu o 1.9 Tro·
féu RBS ele Futebol Su.'
ço, ao derrotar n� Este
dio �vfa_x Wilhelm o Ur
banHQs por· 2 ai, RQL
de Man�cf). (2), e Fischer.
D terceiro lugar. ficou ri
o Vila - Lenzi e ö quarfü
para -a ARG, (GJ,larami'
rim). Rubens, do Urb<:.·
nito� foi o gQleiro me1:tc �

vazado, e Esmael, do Bcm'
sucesso, o artilheiro CaD

sete gols,
� Cem 21 empresas

178 equipes masculinas· ('
27 'feminlnas, tátalizand,

'205, estão :acontecendo
desde quinta-feira,·

.

at<S
este sábado, os IV Jogo,;;
Sesianos de Salão, que
envolvem. <Jez mo�alida'
des.. Ó qtmpeão de cad 1,

modalidade . representar� ,

o Sesi local nos Jogos
Sesianos do' Planalto' e

NQrte Catil,J'lnense; dia 16
de julho..

Prefeito Antonio

Zimmermann, de Guara
�iJiim, sancionou lei mo-.
dificaÍldo a Comisfão

�Aunicipal de Esporte:',
Pela ,nova 'estrutura, a

CME ficará ligada à· Se
cretaria de Esportes e

possuirá para cada, mcda
lidade praticada' uma C6�
missão ôrganizador,a for-'
mada' pOr um represen
tante,. de cada,�qulpe que
partfcipar '(los:' forneios e

campe.opalos. 'O:, mC�l1"
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Is In'otàções de 'Flavia Jo'sé
-

Administradores 'de RH elegéní: mulher à', presid8nciaJ·,
,

A AssocÚtçäõ " J�Ta- Pl. ,entidade .reúne os "

_'

- . ,

,
guaense""tie7Pt:t1mtn1strad&..:--.ptofissiOn2is··da.....ár.ea._, de---n_...... __ ..

�'I
. .,--.

I'�";"res de Recursos -H,uma- recursos" .humano� das neVIVeU O va o·
nos " (AJAR'M)t :';, durante, empresas, para troca de

,

'" o

'

, ,

assembléia ':no - sábado,
,
experíêncías". e informa- ,

h ""
dia 17, elegeu 'e 'deu pos- ções. A presidente, su- res, umaoos
se à nova diretoria, que sabeth.Hess

-

declarou que
agora tem na presidência a sua meta, é reforçar o

Elísabeth Hass (Marisol), ' trabalho que vem sendo
vice-presidente Humber-: realizado e de promover
to Paiva (Marcatto). di- através de seminários e

retor social Ademir Izi- debates .Informações <;0-
doro ,(Nutrimental), díre- bre sindicalismo. "Va
for financeiro Mauro A. mos procurar também
Minelli '(Met. Menegot- conquistar o respeito da
tí). diretor' 'd� assistência área de recursos .humerios
técnica Pedro Paulo Pam- dentro das empresas, .pe
plona (Jaraguá Fabril), Ia importância que .repre-
secretária Hilda Heide- senta no relacionamento
mann (Kohlbach}, díre- empregador - empregado,
tor APERJ Décio Men- como agente de ação di
garda (Arte Laje), Dire- reta das questões traba
tor AAPJS Jnvaldo Gru- lhístas", disse Elisabeth,
etzmacher (Marísol], di- que garantiu a contínuí-
reter grupo de treina- dade do Prêmio RH, aos ,

mente Agostinho Buss profissionais e' empresas
[Ind , Reunidas) e direto- que mais se destacaram
ra do GRESAP Rosane no setor.

-

Puvsley (Marcatto}.

_ .Jaraguá do Sul iria Eeceber da Pan Amerl

can "Develöpmenf Fóudation, dos Estados Unidos, via

dep, Paulo Bauer, que vem patrocinando tambêm in

tercâmbio 'entre aquela ínstituíção e o Hospi�él:� Je

ragúá 'para' a obtenção' de um aparelho de 'ral(�-X,
um eql,!ipàinento de hemodiálise para o Hospital São'

José,' ut1lizado pelos portadores de insuficiência re

nal:
-

Iria receber. Isto' porque a Sociedade Divina

Provídêncíe. mantenedora do Hospital São José, em

correspondência ao dep. Bauer (de 14.3.89), decla

rou que não havia ínteresse em adquirir o equipa
mente por nãothaver na clínica médica profissional

,

na' especialidade para operá-lo e pelo elevado custo

de manutenção do referido aparelho.
�,'Öra, salvo prova em ·contrário, cav� dado'

não se olha OS dentes, A recusa foi, no mlnimo�, �nfe-'
llz 'A cÍdade- cresce e um equipamento desse. maís

cedo 'ou ÍIlaiS: tarde se ,tornará nec-essário. Que' viess�
pàra�' cá Ce:: 'flcasse "encaíxotado' por uns �pos ate

justifieàHãi' R-esul1;ado: o aparelha deve ir para ?
HospltãFMuni�ip,al" 'Sãó José, de Joínvílle,

-

Pano }'S.

pido ...
'0 ,Palm:a�! .- ;

_'-O deputado Antonio Carlos Konder Reis, ,

em pronuncia:J;nento"na Câmara dos: ?�putaâ.�s so

bre a, não aprovação da Medida Provisöría : rr 26,

de 15.01.89, que trata da não prívaüzaçãc .de �empre
sas estatais, leu,' na íntegra, a mamf:staçao �o
empresariado jaraguaense .s�b�e a questao, através

da ACIJS, elogiando o mumcl�o, o seu povo e o

potencial econômico de Jaragua.
_ A Câmara de' Vereadores entra. e_m reces-

so. No segundo -semestre (outubro) começa a ser

elaborada a Lei Orgânica do Munic1pio. uma espé
cie de "constituição doméstica". adaptada à� Cons

tituições Federal e Estadual. Mm Jaragua do Sul

houve esta semana pronunciamentos sobre o,assunto
e o primeiro passo será a elaboração do regimento in-

terno.
_ Está preVisto' para o mês de julho, (a princí

pio 'día 29), um encontro regional do pMDB do �or
te de Santa Catarina. em Jaraguá do Sul, reunindo
diretórios de mais de 20 municípios, ond� a su�es�ao
presidencial estará na ordem do día, Esta prevísta a

vinda do, presidente nacional Jarbas Vasc�mcelos e

dos deputados Ibsen Pinheiro e Ronan Tlt�, segun-

do Ivo KoneU. '.

t t
_ Um ônibus especial conduzindo l� egran .es ,

d
'

PMDB _ Mulher de Jaraguá do Sul. Guaramirlm

e

o

C:orupá seguiu quarta-feira a Florianópolis, pata um
,

enconiro com as senhoras Mora Guimarães e Yolan

da Pires. �ulheres de Ulysses Guimarães' ,e �aldir
PiréS, oride foram debatidas as forma,s d� atua�ao '!1
campailha presidencial. O el�itorado nacional e 51,

feminino. ,

_ Comentando seus quase seis meses, de. g_o�
vemo, o prefeito Ivo Konell acredita que em rel,açao
'as metas programadas no Plano de Governo e�t� �n
tre seis a oito meses adiantado. Est� �no �uer Imcl�r
construção do novo Centro AdmInlstratIvo ,Mum

�iPal,
'

a rodoviária, e també� de _uma out�g po.nte

söbre o rio Jaragua, na contmuaçao da Joao pla-

ninscheck. '

,

. I
, _ O candidato a presidente da Republica pe o

PT. Luiz Inácio ULula" da Silva, estará �ias 21 e 28

de junho em Santa Catarina, em Criciuma e Floria

nópolis, para' um debate, c0!D sindicalistas de todo o

, Estado e comicio. O pT realizou no final-de-semana ,

o VI Encontro Naclonal, aprovando o programa de

ação de governo e' o rompimento com o Partido �o-
munista da China. A •

- DE COCHEIRA: Bastante notadâ a ausenC-la

de auto�idades municipais na' possé de José RamOa�de Carvalho' na presidência do CDL, quarta-feira

A campanha "Reviven
do valores, humanos","

,

lançada pela Secretaria
Municipal de Educação,
estã se corporificando e

ganhando a' adesão 'da
comunidade. Ela objeti
va, em linhas gerais, pro
duzir uma conscientíza

cão para a retomada dos
bons costumes, valores
sociais e espirituais que
foram . deixados de lado
com o advento do con

sumísmo: salientar a im

portäncía da conservação
de bens públicos; resga
tar a utilização de boas
maneiras, como pedir li
cença, pedir desculpas,
respe.it'ar o

próximo; conscíentízar as

pessoas da ímportêncía
da aquisição e conserva

ção de uma escala de
valores em que pese pri
mordíalmente o ser; di

vulgar q:Ue o fato de crer

em Deus e 'ter princípios
religiosos não é algo des
cartável: e evitar,

.

atra
vés de �onscientização do
'valot da vida, da pros
tituição, o suicídio, e pre
venção de drogas.

Seplan conclui projetos: 'urbanização
A Secretaria de Pla

nejamento concluiu o

projeto final de urbani

zação da margem direita
do Rio Itapocu, próxima
ao viaduto sobre a .. ,.

RFFSA, que demanda à

Corupá, pera posterior e-
- xécução. A área, com-

preendendo 5. 473,35m2,
recebera após o preparo
do solo, calcada

"

com

placas de conc17eto" en

tremeadas de grama, ban
cos e floreiras de con

creto aparente ,Ia t'alude
gramado em direção ao

, rio, contendo arbustos,
árvores e (Plantas orna-'
mentais em alguns pon
tos. A obra está orçada
em NCz$ 42 mil, sendo

'que o prazo 'para, a C(i)n-

clusão dependerá das Se
cretarias de Obras e

Viação e 'de Serviços Pú
blicos.

A contratação de ser

viços para a feitura � do

projeto de revitalização
da Praça Angelo Piazera,
defronte a'Prefeitura, foi
licitada e abrangerá os

1.411,00m2 da praça em
si, maís 235,90m2 da tra
vessa em frente' do Pa

ço Municipal. O projeto
integra plano de' revi'tali- ,

zação de praticamente
todas as praças da área
central da cidade, que
objetiva ampliar espa
ços de uso público e pro"
porcionar um visual novo

àqueles locais pú�licos.)

Se dirige as famílias, aos
jovens, e as crianças. E
será uma campanha per
manente, como informa
a secretaria Rosemeire
VaseL que utilizará to
dos os'meios disponíveis
para alcançar os objeti
vos, seja através da im

prensa, de folhetos; car

tazes, palestras, nas es

colas. empresas, etc.

Cerimonial dos Jogos Regionais será no "Artur MUller"
Os Jogos Regionais Leste-Norte co, com 8 equipes, inicia às 14h de

vão iniciar quarta-feira, dia 28, com o quinta-feira;' futebol de salão, com 9
çerimonial' de' abertura às 19h30min, equ�pes, inicia quarta-f�ira as com

no Ginásio de Rsportes Artur Müller, petições; handebol masculino, com 4
com o desfile das 21 delegações par- equipes, na' Arweg, iniciará às 16h do

tÚ:ipantes: autoridades e da secretá- dia 29; tênis de campo masculino, 5
ria de Cultura e Esporte, Zuleica Len- "equipes, dia 29, às 9h, no.C. A. Bae
zi. Na tarde de qUinta-feira( a Coor' pendi; tênis de mesa masculino, 3

denadória., de Desportos promQveu o equipes, sábado, dia' 1.9, às' 9 'horas no

Congresso Técnico" no. Sesi! com o Sesi; volibol masculino; 8 participan-
sorteio da,s chaves e tabe:a. Após -a fes, competições iniciam dia 29, às
solenidade, haverá duas partidas de 17h, no Sesi; volibol feminino, no

futebol de salão, entre Intlaiar' e Rio Sesi também, 5 municípios' e; final
Negrinho e Jaraguá ,i. N9va Trento, mente, o xadrez, terá congresso téc-,

enquanto que na Arsepuni' e no C. A. nico no dia 28, às 20h, no Clube Ja-

Baependi. haverá. quatro partidas de raguaense de Xadrez, entre quatro
"

: bQcha.
' ,

mi,micípios.
. '

CA''rB' S'Asa.
'

o basqqete masculino, com 4 (Durante o congresso Jair Venân-

", _ ", ",

"

'",' "Io,�,-'; ",'., �,: .. io,o �,' equipes, terá jogos na Arweg, a par- cio, de Joinville, foi reconduzido pa-
-

' ""

_,
tir do dia 29; bocha, com 10 equipes, ra o Conselho de Representantes da II

Energ,·m com. losto dê',\',.f C'i:�'ar"e".
na Arsepumlonde Jaraguá joga na região Leste-Norte, cóm apoio de 'to-

II quarta-feira contra Itajai) e, no Bae- dos os municípios.
I..

,
"� pendj; o bolão masculino, turno úni- (Mais, esportes na página .15).

noite.
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