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Wel QuílRica
.... ". f"'

..

:trece�rá _( 40·'�," �

� �llé dezembro
A Weg Química,

.

se-
: d.ada em Guaramírím,
. deve atíngir um cres

címénto de 40% até o

final deste ano, período
em que pretende. .

somar'
um faturamento de US$
12 milhões, segundo, in
formou o presidente exe
cutivo do Grupo, Décio
da Silva. Ele lembrou
que o índice objetivado
para 1989 é o mesmo per
centual alcançado em

m88 pela empresa, urna

das onze que formam" o
conglomerado. Página 4
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. Promiscuida,de sexua,1

de sífilis a.
;

.

,9&· �oras eil .Jaraguá
A promiscuidade sexual registrada' com a libe

ração da moral, a migração desordenada e zonas de
metetrlcío - apesar de vigilância constante - são
na opinião do secretário do Saúda as causas para os
números, que. não chegam a ser alarmantes, segun
do os critérios da Organização Mundial de Saúde,
mas que, efetivament,=, preocupam, principalmente a

sífilis: Página 16 ,

.

Campanha - Veículos
já rodam pela Cidade
e região com um ade
sivo sugestivo: "Va
s9-1/90" .. Claro' que se

trata dá campanha dq
ex-prefeito Durval V�
sel (foto). O que .ç�;;
ma

.

atenção, no eIlt
tanto, é que o mate
rial não fala . em
cargo e muito " menos
em partido poätíco.
Sinal dos tempos?

'

Um caso de sífilis a· cada 96 horas, um de gonor
réia a cada 36 horas. Os números, por incrível que
pareça, são de Jaraguá do Suí e se referem aos pri
meiros sete meses do ano, conforme relatório feito
pela Secretaria Municipal de Saúde, e revelados nes

ta semana pelo médico Amaro Xímenes Júnior, (foto)
titular da .pasta, .

.
. RádiQ Jar_guá, há 41 aoos

...participa_di
.

di cOllunidade
.

_ Ia.: R�dlQ .Jara,g;uá completa ... ií_o. (lia qu�tro,
·U anos de fundàção e operações. Uma missa
em ação de graças no domingo (3),. 'Uni jantar
de confraternização na. terça-teíra (5) e home

nagens durante o "Baile da Saudade" na boate
Effeclus, na

.

quarta-feira (6), marcam passagem
da data. .

.

. Durante o vaile serão homenageados os íuncío-

nári� com maís de 15 anos de casa, Ataíde Macba
do (o dadi), Waldenir Luis Freíberger. Aryberto
téo Bartuschek e Marcos Dalprá, os dois últi
mos sócios proprietários da empresa.

A programação da emissora que começa às
'5h30min e se prolonga �té 23 horas é feita total

mente ao vivo por dez comunicadores. Noti

ciários a cada hora, esportes e o Radioj_ornal
läraguárao meio dia - completa m uma progra
mação qUe faz parte do dia-a-dia da cldade�

.

Desde ii. semana passada a emissora passou
a funcionar em seu _ prédio próprio, depois
de anos instalada na rua lUarechal Floríano.
As

.

novas instalações - amplas e modernas _..:.

são na rua Max 'Wilhelm, e têm 666 metros
quadrados, com salas, d� administração; redação,
discoteca e três est'6dios.

BélrtUscbek, Preíberger e o comerciante .Jo-,
sé Wodzinsky, por outro lado, são sócios na

mais nova emissora de rádio da cidade, a pri
meira em FM - frequência modulada, Para sa

ber o que o público deseja nessa nova opção,
uma pesquisa' sETá realizada, e á rádio entra

em operação no final de. setembro. . ou inicio
de outubro�. em fase experimental.

.:.

vALÍ!- A PEN·A VER
l.�-.'

Salão Bubr
.de volta
na' ·seaR

Sel"ão Sênior
,do Brasil joga

Baepeodi00
.A Liga Jarag�ah9nse

de Futebol, com o apoio
da prefeitura de Jara-

. guá do 'Sul.. traz à cida
de a. Seleção Brasileira
de Seniores -. atual cam
peã mundial da catego
riaria -

para uma apf'�
sentacão no estádio Max
Wilhelm, no C. A. Bae

pendi, em 9 de setembro.
O selecionado local en-

frentará craques como

Ado, Amaral, Edu, Cafu

ringe e outros, Página 15

partiCipação
lei

do

o Grupo de
.
Teatro

da SCAR (Socíedadé CuI-,
tura Artística) voltá' a

encenar a- peça "Salão
Buhr - 50 Anos Após",,

em curta temporada. O
..espetáculo, apresentado
durante a semana dJ= a

níversãrío de Jaraguá do
Sul, volta a cartaz
na cidade, de .

6 a

10, 16 e 17 de setembro,
no anfiteatro da SCAR,
dirigido por Gilmar Mo- .:

r sttí. Página 8 A

facilitada
povo oa nova orgânica

o Sabor que
Você maís Gosta

São necessárias ·�OO assinaturas para que'
emendas populares sejam propostas e avaliadas
pela Comissão Geral Organízante, 'que vai redigir a:
lei orgânica do munícípio- A proposição faz,.,·parte
de um substítutivo ao projeto de Resolução .�âmero
4,

.

proposto pelo' presidente da Câmara 'Aê:3Inar
Winter, -que previa, no rmrnmo, míj assinaturas
para uma emenda popular chegar ao .plenãrío da
Câmara Organizante. "O substitutivo muda também
a forma. de composíção da Comissão Geral, forman- .

do-a por eleição díreta entre os vereadores e cria
novos cargos. Página 3
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SALÄO BURR· ·VötTARÁ A SCAR I R TIM IDIAS"6, 7; 8, 9; 16 e 17'- DE-' SÉTEMBR·O. .

.

,,,:.' J!:XPOSITORES E MOVI�ENTAÇÃO
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Enlace Seidel 'i. DortDtotti
A sociedade corupaensa reúne-se no próximo

dia 9 do corrente para celebrar a união de Diana,
filha do Comendador Alvim Seidel e sua ,esposa
Hella Fuck Seidel, com Paulo César, filho de Antônio

Bortolottí 'e sua esposa Zélia D· Bortolottí. em, ceri

mônia a ter lugar às 20 horas. na Capela do Semi
nário Sagrado Coraçêo de Jesus.'
Além dös pais, parentes amigos e convidados, do pe:
gern e da daminha João ,e Joanna Seidel de Araújo,
o ato civil e religioso será testemunhado pelos pa
drinhos Donato e Arlete K. Seidel,' de Corupá, Edi-.
son Paulo e Dolores Seidel Drefahl, de Rio Negrinho,
José Roberto Olsen .� Rita Seidel de Araújo, de São

Bento do Sul, e Ronaldo e Rita Seidel Cielusinski, de

Corupá,
. pOT parte da noíve- Amilcar e . Terezlnha

Bortolottí, � de ,Co:rupá, Alexandre Zimmermann e

Rosane Winter, d;� Joinvílle, Eni e Marilda Vol

tolini, de Joinvílle e Henrique Fuck (Joinvi1ie) e

Josíane Bortolottí (Corupá}, são OS padrinhos do

noivo. .

O ato religioso será oficiado pelo Padre João

Heidemann e os convidados serão recepcionados no

Salão Paroquial Católico. .

Est,e semanário sente-sé honrado em "antecipar os

cumprimentos 80.S distintos noivos e' respectivos
pais, com' os votos de perenes felicidades.

.

JMas. refógios, pulseiras, anéis, . alianças,
prataria, artígos em ouro e túâó o maís para

presentes . na

Re IoiD'ari'a . -Ivepida<
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n? 9

:Loja'"
Mamãe Coruja
A melhor opção em artigos Infanto-Juvenis e

hebê para a estação outono-Inverno.
.

\ � ..

'. R. Rio Branco '�68 - Fone 72-0695 - Jaraguá do Sul.

COl'inDOSO
A ROUPA INFANI'Jl

Jaragu� do Sul

Rua Marechal Floriano n.9 29 - Fone ·72-1911.

UMA. JÓIA NINGUt:M ESQUECE

PRESEN'TE!'

-JÖIAS, RELÖGIOS, aCUlOS DE. SOL
E PRESENTES. {.

"A.A,/' REAUZAM
'OBRA ·.ENEM:éRITA

Os "Alcoólicos A
nônimos" de Guara

.mirim·- . realízam sem
-

muito estardalhaço
uma grande obra de
emor àö. próximo.
Com reuniões regula
res estão tentando' a

pagar um dos graudes
males

.

da sociedade.
Embora não 'aceitem
ajudas (uma das ca

racterísticas de sua

filosofia . d� trabalhai
seguem um trabaího
abnegado sem depen
CÍI:!r da sociedade. E
estão. alcançando ex-

celentes resultados.
SegmeIl;tos tia socíe
dade de Guaramírim
acompanham com sim
patia

.

o trabalho e es

tão prestigiando aos
que laboram desínte
ressadamentel:!m bene
ficio de seu semelhan-'
te. Grande obra, gentel

ALBANO KANZLER - A
APP da E. M; Albano
Kanzler promove neste
sábado (02), baile na

Sociedade '" Amizade, com
animaçêo do conjunto
Mexícobras, de .

Concór
dia. Início marcado pa
ra às 23 horas.

SOctAL

-D'ebutanles 1.989:
A Casa da Amizade e a Prefeitura Municipal vão
sacudir a sociedade local com 0_mafs Importen
te ato social deste. ano com o '�éb�t de jovens
da sociedade guaramírense e catarínense.
A estréia das meninas-moças na sociedade

de Guaramírím será precedida' de 'uma- .' reu
nião com as patroneses, às 20hs. do'dia 2
de setsmbró de 1989, na Rua João Butschardt,
91, ocasião em que será servido fino coquetel,
com a presença marcant- da sra- Maria Terezí
nha Zimmermann, DD. esposa do Prefeito Mu
níeípel, Antônio Carlos Zimmermann, ,e da';
sra, Áurea Maiochi Bartal, esposa do· Tabg-
lião, dr-" Osnildo Bartel.
O ponto alto desse movimento social será o ".

BäHe. das DebutaQ'tes, que térá lugar em 15 .'
, de ;

setembro de 1989, às 23 horas, no amplo Paví-:
lhão de Festas do Parque- ds EXpqsiç.ão "Ma' :

noel Prefeito de Aguíér",: ao lado da BR-2BO,.
que deverá abrigar grande e seleta assistência:
As meninas-moças que desabrocham para a vi
-da 'em sociedade. são as seguintes; Guaramlrtm� ..

Orjana Bartel, Bíanea Oliveira Otto, JOCH1Íle Fe.:
lipe; Maite Chíodíní, Jucelene Floras da SÜY�, �

Cristina
.

Zímraermann Díegoli, Gabriela M�··
. cíel Sétta; Mà-ira Bmília Verbínen e Daníele .�

Cristina Zimmermann. .JarêigUá do Sul: Fabry-:
cía Tamara Schmitz; .. Gi.rlan_� ..ßUQiu,i PI:ªº!, G��1.!�
cía Raboch e Vanessa Garcia, Massarandúbar

:

Catíena Luíza Ecce!. Barra Veiha: Maiilandi
Pires. Brusqu�: Bíanca Maser; _,-

.

O acontecimento social do. ano' é uma reali
zação da CASA DA ÀMIZADE, do Rotary Club
de Guaramírim e tem o apeíó 'da Prefeítura

'

. Municipal de Guaramirím. '.
_. - -_ -;.'." •• - "�"�'- ... � .... _ ... -,1,.• ...- •• �

!
Dedícado a Andrhea pelo Seu àniverSár10 trans-
corrido dia 16.08.89, com acentuada ternura.

, �-
Três

.

anínhos são passados·'
Em tua preciosa vida

.

Isto nos träz felicidade
Andrhea.

.

netínha querida

A cáda dia. que passa
Um novo encanto rêluz

:e você Andrhea .' sorrindo.
Espargindo imensa luz

Luz que alumia nossas vidas
E no.s fortalece. o caminhai
FaieÍuio-no5 esquecer o tempo
Para mais -e mais� te amar

l

. II

E . neste ritmo :constant�, .
.

Acompanha:glOs :p-, t�u cr,escer.··
.

DeSpertando em noSsa existêncíä,
a:quebrada 'P�10ã ,àhÓs,

.

Um -NÓVd';'''Knfa�hecer

I'

De seus av6s, .. Icorn' todas
as

. bênçãos do Céu

Carvalho e· Jn�e
",-,- �

.NÃO F:AÇAMOS -DE NOSSOS �RIOS '

-

,

..

rUXEÍRAs ,IMUNDAS.' ."

SALVBMOS'''OS ,RIOS rf4POCUnE -JARAGUA-

,RO;rARY SOLIDARIO �

ManifestaçÕes, 'de'��lida
rredade se 0uviI:am �._' com

relação às .. mortes; que
crescem na BR-:1'01�> a

cada dia.. Uma . proposta
� deverá dleançar�J�s- os
c�ubes do _D-4.65.,. -pera
co.nscientiza.ção,. .�través
de decalques, d� ,neo:!s
sidade: da dupi:ca.çãö . àa
Rodovia Prestes c�aia em
tenitório caté3,ri�êrise.

'
.. �.� :',..

:

lNTERNÀCIÖNÀL'� A
SoÔédade ..

' Alia�a> ,;
d?

Jaragua do 'Sül, promo�e
dra 9; o seu Bail:ê do
'Rei, á partir das -22 hp
ras. Os brgàn:iädoJ.1es
apr�senta.m. ne$ta ._. "festa
.'uma atração int�'rnacio
naI: a_ bamla ''Neckar

.

tal�Spatz2J?;', que . vem

da. ,Alemanha para.. an:-
mar 9 bàile.

.

- .�.

CORREIO. DO poVO
Assiöaluràs '

. .

..
_ ..... ,,.

J;, •

'e"'�""" ., ..

'. , Pütme1tlH'ê8
n-Oov.i;

:' �.;:.� t:.,
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MeileI e· Zalla prlpÔeRl boicole
.
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.

palalenlo da selo pedália
" Para quem foi alei
"to para elaborar e avelí
ar. leis ,. os líderes de
bancada na. Câmara de
Vereadores

'

de Jaraguá
do Stil, José Gilberto Me
nel . (PFL) e Luiz Zonta
(PDS), foram, no mim

mo. Incoerentes, na ses
são da segunda-feira pas
.säda (28). Eles concorda
] am ÇOm um vereador
de Lages que está propon
ào mobilização popular

,

,pelo não pagamento' do
"selo pedágio"; instítuído
por lei aprovada pelo

. Congresso Nacional no

ano' passado;
p .: descontentamento '

'-do: vereador Iageano
, delegado de polícia Car
JOs Ptrceu da' Silva - e

,

' ,

EOIendas populares. à ,lei . o.rgAnlca
'"

df�"
laraguá precisam de 200' assilalu·ras v,

Emendas populares eom apenas ja igual, ou superíor, a 200.
"

200 assinaturas e eleição para os car- O ponto mais polêmico, êöntudo,'
gas da Comissão Geral Organiza:nt'9. continua .�

. sendo relacionado a cargos..
Essas foram as principais mudanças p-ela primeira proposta o presíderr
no Projeto' de Resolução 04/89, apre-

-

fe seria o mesmo das sessões ardi
sentado no início de agosto pelei pre- nârias, OU seja,'

.

o proposítor
-

do,

sídents da Cêmara de V�reador'?s", projeto' de Resolução, Adernar 'Win

propondo um regimento interno para a' ter. Pelo substitutivo apres..entado na

elaboração .da lei orgânica do. mu- semana passada, todos 'deverão
'

ser

mcipio. Essa proposta foi avaliada eleitos pelos 15 vereadores que com

pela bancada do PMDB e a mesa di-
.

põe a Câmara. Além disso foram cria
retora da. casa acabou por propôr, no dos os cargos de více-presídente,
lugar desse regimento da presidência" 19 e 29 secretários, que não existem

um substítutívo, já que o original no projeto original. Corri isso, cinco

receberia um número expressívo de dos sete membros da comissão geral
emendas. terão 'cargos, apesar que, de relevãn-

, da continuam sendo os cargos de pre:No projeto, original, apresentado
pelo' vereador Adernar Winter, no sidente e relator.

mês de agosto, previa que emendas
populares sertam avaliadas pela Co

missão Geral Organízante, se contives
sem mí) ou mais assinaturas. acom

panhadas de .norne legível,' endereço
'9 seção eleitoral do cidadão. lEsse
ponto foi exaustivamente comentado
e ao ser comparado com a quantida
de 'de assinaturas necessárias para as

emendas populares na Constituição
Estadual 3 mil, ;se tornava extravagan-
'te. Com isso a mesa .

diretora da

Câmara de Vereadores propõe, a-

gOJ;'a;, que o número de assinaturas se-

Peló projeto inicial a bancada
do PMDB, depois, de analisá-lo, deci
diu que não. iria negociar cargos com

os partidos de' oposição. As lide

ranças, se basearam na proporclone
lidade de sua maíona -:,9 x, 6 - e

pretendiam fazer valer essa mesma

proporção: na. Comissão Geral Or

ganízante, ou seja, ficariam com qua
'tre dos sete cargos e teria ainda o

presidente ,e o relator geral. Corno
a situação se modificou, novos des

dobramentos devem ocorrer.

'KoneU garante que" não, interfere no proces� I
o .Rr�feitº Ivo Ko�Il, presidente

do pMDB na cidade, não vai ínterferir
. no -processo de formação da Comís

,

são Geral Organizante e na redação
da lei orgânica do município. A infor

mação foi. prestada pelo próp�iQ pre:
feito em sua entrevísta coletiva a,
imprensa nas manh�s de terças+�ir��;
"Eu não interfiro [a e nem ,eles aqui
resumiu ,o chefe do poder executivo

muicipal. A resposta foi dada 'em

função <;la 'posição tomada pela:
bancada do PMDB na Câmara -:- nao

ceder catgos à oposição - e que,

segundo o líder Balduino Raulino, d!�

pendia ainda do aval de Konell.
, '.Estou cansado, já cheguei até

. a ficar doente. Não quero mais
tratar política com pessoas que não
honram .suas palavras ou documen-
'tos assinados", disse o pnsfeíto.
preferindo não nominar as pessoas
que: deixam .de cumprir o que prome
tem ou assinam. "Eles que se enten-

.

dam e decidam", concluiu o assunto.
A respeito do vereador Almiro An
tunes Farias Filho, o Peca, que, se-,

gundo onda ele boatos e informaçô�s
do lider da bancada� estaria para 'pe
dir desfiliação partidária, garantiu,
Konel! "ele jamais sairá do partido.
Ê um peemed=bista convicto e. não'
fisiológico como alguns que estão'
no paTtido".

RUe! 7 de Setembro, �)2� FCHl(' (047JI 77 �j475

BIUlllclLlli SC
-�. � -_ ....._---

---

Estudantes
decriação,

dös líderes do PR, ª
PDS de .Jaraguá do Sul;
se dá 'em fúnção da. formâ
com O' presídents José
Sarney "rateou Os . recur'
sos desse: ínstrnmento .

ti,ê
arrecadação. ' Pará (j
Maranhão, . em agosto;
foí enviado algo em
torno de NCz$ 200
milhões. Para Santa' Ca
tarina, apenas, . NCz$
12 milhões.

Durante o espaço
destinado a "palavra H
vre" Menel disse que
era completamente a fa-
vor da' proposíção . do
companheiro lageanc 19

qUe se fosse para deflagrar
um uma campanha estaria
à disposição. Zonta sIe pro
nunciou concordando.

Alunos do, 39 ano
lIA" do 29 grau do Co
légio Est-adual Abdon
Batista, que assistiram.
-. muitos pela primeira
vez - a sessão de 5'9-

gunda-teíra (28) da Cá
mra de Vereadores ,de
Jaraguá do Sul, rei

vindicaram 'ao presi
dente da casa, Adernar
Winter (PMDB), que
seja instituída uma
"tribuna popular" a

exemplo do que já o

corre em outros mu

nicípios brasileiros.

reivindicam a

tribuna' popu'lar
A visita dos estu

dantes se deu em fun
ção de' trabalho, esco
lar e após a sessão um

grupo se reuniu com
Winter pera fazer a

reivindicação. O pre
portante a' participação
sid:�nte considerou im
desse segmento da co

munidade' no .Iegislatívo
jaraguaense, e

. prome
teu que a reivindicação
constatá das . discussões
que culrnínarêo �â lei
orgânica do município.

.

Indàpendência.
Este sentimento
.sóéfortenaboca
riOj·p'o��o ��=e==U! ' v ,

• Já ra1ru a l1berdade
, ,

.' , No horJzonte do Brasil
Brava gente brasileira
longe vá temor serv1l
Ou ftc&r apátria livre
Oumorrer pelo Brasil.•

11 BANCODOBRASlL,
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Weg Química
USS ,12 milhões
A Weg, Química, se

diada às 'margens da

BR-2BO, em Guaramírím,
deverá atingir um cres
cimento de 40% este ano,

mesmo Indica acançado
em 1988, informou o pre
sidente executivo do

Grupo" Décio Silva. Ele
acrescentou que a previ
são' de faturamento para
este ano é. de US$ 12
milhões- Constituída

.

em

novembro de 1983, a

empresa emprega 160 co

laboradores, está instala-
da 'em um terrenQ' de
214.745 m2, com uma

área
_
construída de 6·420

:r,n2' e atua na produção
de goma pínus, que re

sulta em colofônía, 'tere
bintina e resína para vá
rias aplicações.: fita ade
siva, "hot

-

melt". goma
de mascar, bebida não

alcoólica, eera para as

soalho, tintas flexográíí
CÇlS e de impressão.

As resinas também
, servem como matéria
prima 'na íabncaçãq -- de
tintas e vernizes índus
triais. Nesta linha, a

Weg Química produz
prímer's e esmalte poliu
retanos (empregados na

área metalmecânica),
prímer's e esmalte epóxí

- (anticorrosivo) e pnmer's
,

e esmalte estufa. Além

disso, fabrica verniz de

impregnação de bobina
, elétrica e esmalte para
fio 'eletromagnético. .

.

quer faturar
nesle' ',lt

mente, atendia apenäs o

, Grupo Weg, mas ganhou
rápida projeção no mer

cado de Santa Catarina,
logo abrangendo Rio
Grande do Sul e Paraná.
Hoje, seus produtos são

distribuídos, praticamen
te, em todo o Brasil- Es
ta aceitação comprova
a alta qualldade de sua

produção Industríal, al-
cançada através do de-
senvolvimento tecnoló
gico.

Com um rigoroso
esquema de segurança,
a Weg Química possui
toda a instalação do
setor de produção blin
dada é a prová- de ex

plosão. Este mesmo .r:i
gor é aplicado ao con
trole de qualidade, dís
pondo de laboratórios de
testes para examinar a

mostras dos produtos e ou

tro setor que' desenvol
ve novas fórmulas.

A_ preservação : do
meio ambiente também e
uma grande preocupa
ção de todas as onze em
presas do Grupo Weg,
refletindo-se, desta for
ma, na Química, que
conta Com um sistema

'

de tratamento de eflu-
.

entes índustríaís, envol-
vendo aspectos físico-

químico 'e bíológíco, pro
cessados através de
três lagos. A eficiência
deste tratamento alcança
os níveis determínados

inicial- ,pela FATMA.
-

A empresa,

"

Farmáci-a
.

i �

do
"

Sesi
"

Agora em instalações ampliadas e com Labo
ratório de -Análises

'

Clínicas 'anexo, pará
melhor atendimento.

'

Av. Mal. Deodoro 507 (defronte o Colégio
São Luís) _' Fone 72-0561.

Eletro Eltt,ltJica. Jarauuaense,
. DE '<:''AF9NS,Ö' BARBI NETO

. .Assistência
'

�@�ttalh;ada em consertos

de, Aparelhos Jl!êtt:ôdomésticos de. todas'
as marcas.

,

; AUfORIZADA C C E ':

, Assístêncta", Técnica' '12m Aparelhos de Sorri"
.

e TV corn; .garentíe , -.
'

"

Rl!a Cel. . J)r�cóplo 'Gomes' de OUlveira, n'9. 280.
.

- Jiuaguá d'Q Sul � Santa.' .eatadna.·, _".

Concurso público O
D�ário Oficial do Estado
publicou no dia 25 de

agosto o edital que abre
inscrições e baixa normas

para o concurso de in

gresso ao magistério
público estadual, que
deverá ocorrer 'em de
zembro, Ás inscrições, e

informações; podem ser

feitas na Unidade de Co� 1:
, ordenação Regional, de
f;nsino-Ucre-'-, de 25 de
setembro a 24 de outubro.

, As vagas serão determi
nadas após realização
de concurso de' remoção

. e lotação para os docen-
tes efetivos.

-
.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MÚNICIPAL DE JARACUA DO SUL

Í) E C R E T O N9 1.915/89
Suplemente e anula dotações do Orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL
em exercício no uSQ das atribuições que lhe são conferidas e com
base na Lei Municipal n? 1.233/88, de 08 de novembro de 1988;

,

DECRETA:

,

,

Art. 1<:> _' Fica aberto um crédito suplementar no

valor de NCz$ 33.000,00 (Trinta e três mil cruzados novos) para reforço
dos programas e verbas abaixo discriminados, constantes do Orçamen-
to VIgente, a saber: .

.

0802 ,_ DIVISÃO DE SB'RVIÇOS PÚBLICOS

0802.10603272.0.51 _ Manutenção da Rede de Iluminação Pública
80.2.25 - :)'.1.2.0 _ Material de Consumo NCz$ 5.000,00-
802.26 - :;'.1.3.2 '_ Outros Serviços e Encargos NCz$ 16.000.,00

0803 -- DIVISÃO DE' AGROPECUARIA

0803.04140752:054 '- Manutenção das Atívídades da Agricultura
803.03 � 3.1.2.0. - Material de-Consumo ..

' ' NCz$' 2.000,00
0803.04140802.057 _ Manutenção do Horto Florestal
80.::".14 - 3.1.2.0 _ Materia,l de consumo ; ;. NCz$ 5.000,00,
0803.04150882.0.58 - Manutenção das atividades da Pecuária
803.19' "- 3.1.2.0 _ Material de Consumo .' NCz$,
B03.20 _. 3; 1.3.2 _ Outros Serviços e Encargos NCz$

,

.

T T"O A L '., '
,. NCz$

3,000,00
2;000,001

3:i'.000,OO

,
'

Art. 2<:> _ 9 recurso para abertura do presentercré- ��, ',i

dito suplem'e�tar, �orr�r� por conta da' anulação parcial do prog;ama .'(

e verba abaixo discrimínados, constantes do orçamento vigente, a

saber:

�:
,

-0.401 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE' i.
U

--""""
.

�' "''''\:,
0401 :99999992.020 _ Reserva Orçamentária.
401·10 _ 9.0.0.0 _ Reserva de Contingência .

"\,

NCz$ 33·000,0.0

Art. 3<:> _ Este Decreto entra em vigor na datade
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguã do Sul, 17 de agosto de 1989.

ADEMAR FREDERICO DUWE

'�l,Prefeito Municipal em Exercido "

'�.

Secretário de Admínístração e Finanças

'. "JoãO eMOldaM .

Moita Infanto-juvenil para realçar a

elegAnc1a de seus filhos. Um cartnho
" .

especial, para ·fI seu bom gosto.
, Na Marechal,Deodoro. 819 _ Jaraguá do Sul _;_ Sc.

i

i

Tubos de PCV (eletrodutos), TuLos de Concreto.
Tubos .de Polietileno:. (mangueira preta)

Fãbrlcéi.:: Rua JolnvUlé, l016� _ Fone 72-1101
EscrUóilo: Rua Cel::'Procópio Gomes, 99-

..�(\,?e 12�0066 .... Jaraguá do Sul .: SC

Tubos
i

Santa He]ena Ltda.','

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Moradores· ·argalizlm IS SUIS

Issociaçies representativas'
,

A Associação de
Moradores de Santa Lu
zia, . Iundeda em 20 de

junho' deste ano, realí
zou sua primeira reu

mao com todos os re'

presentantes eleitos pe
la comunidade, no dia
23:de agosto. 'Neste
encontro foram criados·
departamentos e defini'
dos com prioridades de
atuação: posto de saú
de calçamento .e atívída
des as s ist e n c i a i s

bléía Geral da entidade
ocorreu em 18 de agos
to para esclarecer alguns
.ítens do estatuto provi"

. sório e eleger a Diretoria
Executiva e o Conselho

Fiscal, ficando
presidente Neura
Prestíní e de vice
bert Schmelzer-

Reatívada a Associa'
ção dos moradores dos
Bairros Vila Nova/Rio
Molha, em 7

'

de julho.
deste ano, com Assem'
bléia

.

no salão nobre do'
SESI. A nova. diretoria
- presidida por Eucli
des Emmendoerfer, que
tem Celestino Klinkeski
como seu vice -'- se

comprometeu de reívín
dícar melhorias nos

bairros que representa,
visando maior comodída
de aos seus moradores.

como
Maria
Rudí-

r«:FH�lAçÂO CANARINHO LTDA.

Programe bem as suas víagens de férias e

recreação, A "CàDarlDho" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
' " - -

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUÁ DO SUL

DECRETO . 1;919/89
\

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,

no uso de suas atribuições e nos termos do in

ciso XXXV do art- 70 da LEi Complementar
5/75, de 26.1'1·75, e do art. 48 da Lei Municipal
575/75, ele 25.11.75, -

DECRE1'A:

Art. 19.;...... Fica oficialmente reconhecida
a via de circulação à deriva do lado par da
Rua 502 _ Bertha Weege, Bairro Jaraguá 99,
perímetro urbano, com 3·011,57 m2, abrangen
do 2.575,45in2 do imóvel de Walter SeU, MI
2.689 'e 8:>9,08 'm2 do imóvel de Rudí Gielow,
MI i.971, passando a receber o n? 721.

Art. 2<? - As áreas a que se refere o art,

presídentj, passarão a integrar o Patrimônio
Público Municipal,

.

na categoria de bem ' de

uso comum do povo', conforme planta anexa,

peça íntegrante do Processo pMJS 5.068/88.

Art. 39 _ Este Decreto entra em vigor ne

data de sua publicação. revogadas as disposições
r em contrário.

Jaraguá do Sul (sq, 21 de agosto de 1989.

, ADEMAR FREDERICO DUWE
p._refeito, '" em exercido

"

.� ..

ANTENOR GALVAN .

Secretário de'Aêmtnístração e Finanças'

I _

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

\. tÓ: J

D E C R E TO N9 1.917/89
Suplementá e anula dotações do
Orcamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE: JARAGUA DO SUL,
'em exercício no USQ das atríbuíções que lhe são conferidas e com
base na Lei Municipal n9 1.233/88, dé 08 d� novembro de 1968;

D E C R E T A:
, ....

1

Art. 19 - Fica aberto um crédito suplementar no

valer de NCz$ 275.000,00 '(Dl,lzentös e setenta e cinco mil cruzados
novos) para reforço dos programas e verbas abaixo discriminados,
constantes do Orçamento vigente, a saber:

Q302 _ DIVISA0 DE: MATERIAL

0302.03070212.008 �-- Manutenção da Divisão de Mat�rial
302.07 _ 4.1.1;0 _:___ Equipalllentos e material permanente NCz$ 1.000,00

030:-> _ DIVISÃ,O DE SERVIÇOS GERAIS
,/

.

0303.03070021.010 - Manutenção da Assessoria de Imprensa
303.14 � 3.1.3.2 _ Outros Serviços 'e encargos NCz$ 50.000,00

0501.- DIVISÃO DE SAÚDE E ASSISTENCIA sOCIAL

0501.1�54281.0Ól - C?�s:rução e,empltação de Unidades Sanitárias.
501.03 � 4.2.1.0 - Aquísíção de Imoveís NCz$ 20.000,00
0501.15814871.003 - Implantação de Creches e Centros Comunitários.

,

501.20 --:- 4.1.2:0 --:- Eql,lipamentos e. Material Permanente . NC�z$ 12.000.,00
0501.15814872.027 - Manutenção dos Serviços de Assistência.
501.28 - 4·1.2.0 - Equipamentbs e Material Permanents . NCz$ 2.000,00

0701 - DIVISÃO' DE OBRAS
i

0701.03070251.017 _ Construção e ampliação de Prédios Públicos Muni
ci� ,

701.01 _. 4.1.1.0 _ Obras 'e Instalações.· NCz$ 40.000,00
0701.13764491.008 - Ampliação e Melhoramento do Sistema de Esgotos.
701.03 _ 4.1. i.o ....." Obras e iI1l�tà:lações ' NCz$ 80.ÓOO,00

0703 _ DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

0103.16915752.046 - Manutenção dös Serviços Urbanos.
703.06 - 3.1.2.0 - Material de Consumo NCz$ 50.000,00
703.11 - 7.1.2.0 _.:. EquipameJitos e Material permanente NCz$ 5.000,00

,

.

0802 '_ DIVISÃO pE SERVIÇds pOBLICOS

0802.06301772.048 .--'- Manutenção dos Serviços de Segurança Pública.
802.04 _ 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos NCz$ 15.000,00

TOT A L ..
.- NCz$ 275.000,00

Art. 2f.! _ O recurso pare abertura do presente
crédito suplementar, correrá por conta da anulação parcial do pro->
grama e "vérba abaíxo discriminados, constantes do Orçamento vigen
te, a saber:

0601 � 'DIVISÃO DE E:DUCAÇÃO

0601.08421881.004 - Construção e 'Ampliação de Unidades Escolares
60'1'·01 _ 4·1.1.0 - Obras e Instalações '

�Cz$ 275·o.00,O�
Art. 39 _ Este Decreto entra em vigor na dq_ta de

sua publicação, revogadas 3ls .dísposíções'iêm contrário.

Jaraguá do Sul, 21 de agosto de 1989·
...� ,

ADEM:A-R FREDERICO DUWE
. Prefeito "Muníclpal em Exereícío . ��

7!, ,""'!i
y-"'"

AN'J.l!NOR GALVAN
Secretärto d� -Administração e Finanças

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONFECÇOES EM TECIDOS

.Infantil e Gestante

PRONTA ENTREGA

Rua Jeínville 2.089 '-:- Fone 72-1157

Metalúrgica' se retraia e
diz. que Iii liIao'abrada'

o praze,r de cozinhar
o L1-VI() nl} i" (led,1cado ao tema Massas, já está.
nas bancas. A seguir, virão Aves, Pratos Rápi
dos, Peixes. Cozinha tnternacíonal, VegeJtlai�.
Carnes II, Festas e Pratos Leves. A coleção tem
dez livros em espiral, ilustrado cl Iotos em cores, e
são fáceis de colecionar. Todos estes livros voo
cê encontra na GraUpel.

Em audiência no fó
rum local, -

ria semana

passada o metalúrgico,
João Alfredo Stahelin,
retratou-se das acusa

ções que fez ao presiden
te do Sindicato da ca

tegoria de Jaraguá, Luís
Carlos Busana.

João Alfredo que no

dia 17 de março, esteve
nos portões da empre
sa KOHLBACH distribu
indo panfletos aos traba
lhadores daquela empre
sa, onde acusava' o pre
sidente da entidade de
corrupto e ladrão, • foi
processado pelo Sindi
cato dos Metalúrgicos
por crimes de calúnia ,e

difamação.
Na audiência, João

(
Alfredo assinou nota de
retratação onde relata que
azíu sob mfluêncías dos

I

chefes da 'Kohlba9h e
estava sob ordens díretas
de Adir Valentíní. seu
superior hierárquico.

f

I

Luis Busana, presen
te na audiência, disse que
"isso pi:ova o quanto, os

patrões investem para
impedir o avanço: e a

organização dos -traba
lhadores e para ínvíabilí
zar o trabalho que vem

sendo feito, pelo Sindi
cato". Busana aceitou o

acordo de retratação, mas

declarou que vai proces
sar os chefes aponta"
dos por João Alfredo.
"Estamos fazendo um tra
balho honesto '€ não ve
mos admitir que calõní
as como estas prejudi-
quem nosso trabalho
junto ª categoria",
concluiu.

Mílítão Kowalskl (*) era boêmio Não andara muíto quando viu,; no

P9r opção e jogador ínveterado por outro lado da rua, UlI{ carro pratica
profíssão. embora 'trabalhasse como mente "trepado" numa árvore. 'Da
um mouro durante. a semana toda co- porta aberta' pendia Q. corpo de uma

mo representante-vendedor de im- pessoa, cabeça quase tocando �. o

portante íírma porto-alegrense- 'chão. Militão brecou e correu pa
Mas,' nós- sãbelos não perdoava: me- ra lá a fim de prestar socorro- ,E'
tia-se num cassin-o. clandestino, de- viu que ali estava uma jovem e 'linda
pois que o Dutra proibiu o jogo no mulata, desmaiada, com inúmeras
Brasil, e arriscava' a sorte. Muitas equimoses no rosto, que sangrava,
vezes ganhou, até altas sornas, o' barbaridade.
que .Q estimulava durante a semana· Pegou o 'corpo, atravessou a

seguinte, quando aguardava' COm cres- rua, acomodou a moça no assento

cente impaciência o novo sábado. ao lado e tocou pata Pronto Socorro
Outras vezes perdia, mas não deses- mais próximo. O médico que rece

perava.. Ac> contrário, perder servía- beu a moça Ierída pediu-lhe que
lhe de estímulo para arriscar mais 'aguardasse um momento, pois presí
� maís, , sava registrar a entrada da ferida,

Em torno das mesas de jogo Iez essas coisas. Militão aboletou-se
inúmeras amizades, e arranjou al- numa cadeira da, recepção, acendeu

guns inimigos gratuitos. Perdeu, um cigarro" apanhou uma Revista

também, alguns amigos do peito que, de três meses atrás e tentou ler. In

vendo-se de repente, com os comodava-o esse atraso no seu pro"
bolsos vazios e a conta bancária zera- grama. De repente entraram três
da, pediam, ao dono do cassino que homens, conversaram com a recepcio
emprestasse um revólver ,_ que cas- nísta e sumiram' no interior do pré"
sino que se preze' até disso cuida - dío- Cinco minutos depois retorna

e no día seguinte a imprensa divulga" ram e Militão viu' que se dirigiam
va maís um místéríoso suicídio, que em sua direção- Achou que o que
a polícia, nunca conseguia esclare- parecia ser' o chefe, tinha cara de

cer e nem a família do "distinto de- poucos amigos. Acertara em cheio.

funto".
'

- Então, seu fdp... Não tem Ver"

Porém, como tódo jogador tarim- gonha nessa cara? Um brutamonte

bado, Milítão sabia que às vezes bate deste tamanho bater dessa forma

o urucubaca. Com ele não fOi dífe- na própria mulher? Ato contínuo

rente. De repente o baralho, os da" agarrou Mílitão pelo colarinho 'e

dos a bolinha da roleta' resolveram apertou tanto que o infeliz sentia

conspirar centra
-

ele ,e quando deu que o ar lhe faltava. Mesmo engas
conta de si verificou, pelo extrato da gado, conseguiu balbuciar:
conta bancária, qus estava em situação - Ela não é minha mulher, cava-

pré-íalimenar- Precisava recuperar seu lheíro .•.
rico dinheirinho. Era o mês de agosto, Cavalheiro você vai ver lá na

na semana em, que o día treze caía Delegacia. Se não é tua mulher, p.or
numa sexta-feira. Dia ideal para acs- pra você. Levem-no ...

.bar com o azar. Na delegacia seo dslegado
,_ Hoje vou descolar uma mulata, 'perdeu tempo-

'

,

íevä-ía a um motel. que é pra acabar - E agora, seu safado. Confesse

com essa desgraceira, disse Mílítão logo porque fez aquilo com
.

a po"
a seus botões- bre mulher. Meus companheiros ou"

Dito e feito. A noite esmerou"s= viram ela repetir várias vezes "ele

no vestir e umas gotinhas de perfu- . me bateu.... E;Je me bateu... perdi
me francês ajudaram a completar sua a direção... ele me bateu ...

"

..

personalidade, Olhou-se no grande - Mas, �u nem estava, "', Míll-

espelho afixado, numa parede do tão tentou ,explicar.
quarto e aprovou o que viu- - Cale a boca, maldtto espanca-

Mas, lá fora, um temporal castí- dor de mulheres - explodiu o dele-

gava a Cidade e Militão resolveu a" gado. � Botem esse desgraçado na

guardar que a enxurrada passasse. cadeia. Segunda-feira cedo eu tra-

Passou uma hora: duas, três. À to do caso dele. 'Boa noite-

meia-noite resolveu sair assim meso Ato contínuo, apanhou seu cha-

mo, Pegou seu fusca na/garagem do péu e deixou a delegacia. -
. ,

prédio e dirigiu-se ao. centro, .
onde,

, C') Nome fictício. A estória e

num dos numerosos bares tinha cer- real,.::! foi narrada a este jornalista
teza de encontrar-a mulata de sua ví- pelo personagem central.
da, para açl.'lil;eléli: noite, ao menos-

Dr. Luiz Fernando Gonça,lves
Especialista pela A. M. B.

- GINEéOLOGIA - OBSTETRIClA -

ginecologia endócrina e Iníertílídade
,

Atende Unímed

Av. Getúlio Vargas, 49 - Sala 105 - Fone 72-3763
Jaraguá do Sul - SC

Paredes externas em tijolo,
baixo relêvo-

IIrlefalos� de
São José

Casas pré-moldadas

Cimento
Lida.

em concreto.

Cidade - Praia -

Baixo custo e rapidez Ra montagem.
Garantia total.

Rua Itapocuzinho. 203 - Jaraguã do Sul - SC -

a 200m do trevo de acesso à Schroeder

Campo

de pagamento

�--�----------------------------.

'CORREIO DO POYO" 72-0081

Condições
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H •. V. Schmöckel
"l'oqulnha" The, rilht man on {hQ rilht 'Iace

A.s 14 horas desembarco no estacionamentQ da

WEG II. Na prímeíra de três gdifi�a.c;:õ�s,_ antes .

do nível tia RFFSA, a Ag�nçia do Banco . do

Brasil S/A, A numereçêo da via:' 3000,. redondí

nhos. A BR-280 alí, t�m a velocidade reduzida,
pel� Iombada _qu� já fQi uma lamba.da, Ülldie
M P'ºuço�' anos ainda �ra. um grand� vargedo,
com plantações tradíçíonais, arrozeiras e pas-

to. para animais! hoje se erguem iJ!Jlpongntes
prédios ind.ustriais de uma me.sIDa cor,. e. a

paisagem bucólica' cede lugar a uma atlVlda�e
trepidante, dg onde nasceu a legenda do Bras_��
de Jaraguá: "GRANDEZA pEta TRABAUiO .

Na porta envídraçada da. edifiçaç.ão II uma

secretária já me espera, "pra não me perder",
Ainda bem, "Nena"! . .

/Pergunto aQ, "FQquinha" a razão ß? .ape}idQ �ue
pra mim é [ornalísta novato. E�e dIZ que neo

Por longos 28 anoa seu pai teve um bar com o

nome de "FOCA"� Me� irmãQ passou ser- ço

nhecido
-

pela . mesma alcunha.
. Daí peguei . Q

dnnínutívo 'des_s:e. Aliás, na 'parede .dc bar·

havia um quadro pintado. mostrendo- o. mar, 1 -

o seu habitante, UlH ice.b�rg g barris de uísque. �

Exp,licado, portanto!
CP - Ond� � quànu9. nasceu' e teu verda-

deiro nomet
.

'NT -'- Nasci no centro. de : P. Gr9.ssa,· no, dia
-

10.04.44, filhQ de Timóteo Tarnawski -e.
-

de

Genoveva' Gelinski e r�gístrado como NELSON

TARNAWSKI,. _. --.

CP - Tem irmãos?
NT - Tenho um - BQris.
CP - Quem eram teus avós?

KT -'Meus .avós paternos eram Silvestre e

Yácelina Tarnawski e os mat�rnos Francisco �
Mária Gelinski,. naturai� da Rússia � -um ter!-
tório óra ocupado pela própria, ora p'�la,Ucr�-
'nia � óra -pela ,: 'P.<>lónia. Foi num -desses-;\ e�l
sódios que meu pai deveria , s:rvir �o.. exerCIto

polonês e, para escapar ao servIço'mll�t�r, ao�'
18 anos, resolveu é!migrar para o. BrasIl com

outros: compatriótas, -.ele desembarcando eX?
Paranáguá-PR, onde trabalhou duro" para f�zer
'uma "grana" I e,

. �eguindo çonselhos de amIgos

aGábou estábelecendo-se na "Princesa dos Ca�-
pos".
CP - Foste aplicad9. no� estudos?

NT ;....._ Nem tanto; Era um môloqu_€: travess� e

dava muito trabalho. Desde cedo -não gostava
de biolpgia, de quí�ica, nada

..
queria co� me�

dicina OU odontologia e um aln1go m�u, .3. Sa�
genta, de. nome: Jo.ão B�ti�ta N'.=to,

.

me mcentl:
vou a abraçar a pr,oÍlssa<? que atu�l�ente e

xerço. Estava talhado. pala isso. E sou grato
ele ,O primárió ginásio e científico foram

a . "

1'· Est
feilos no Liceu dos Campos ,e no Co eglO a-

dual Regente Feijó., Daqueles tempos me

lembro da'- ·7-""Prof.·
. GlaC� Camargo Secco.,

Era "uma espécie ,de Paulo Moretti, aq�i. em.

Jaraguá. Do pouco do bom 'p0rtugue� devO'

a ela. ' Como. não houvesse ,curso preparativo p��
ra ingresso. em escola superior, - tOID=l

a iniciativa de organizar. o 1.9 Curso Prep�a·
tivo de ·Vestíbular em PG. �rranjei, sala"
alunos e, professores e· denominamos e mesmo '

de "Curso Armida frare, em =homenagem .

éll

essa educàdora emé,rita. Foi em 1965. Dos

sete matriculadas todos lograram aproyação.,
Como era' possível fazer vestibular em Curi-

� tiba
"

e FlorianÓpolis, acabei aprovado 'nessa

i última.· Matriculei"me na Escola de Eng€nharia,
1

na Quintino Bocaiúva, onde fiz o ciclo básico,
� 19 e 29 anos· Em 67 fui à Volta Redorida-RJ··

J:�p�o Q�a�r9� criàva .0 cU.rSQ de Int€.gração _-

--===-=-_----------------p----.-

I.

E;;çola x Emprêsa, - com �studos � gspecíalí
zação �m metalurgia, aulas teôrícas na escola
e p:ráticas. . dentrç da Companhía : Síderúrgíca
Nacional - CSN, onde me Iormet em D�z/ 1968.
CP - Ai começou a tua prº-fi�sãºt

.

NT - o mar não tava prä peíxe- Crises ins
títucíonaís não geravam empregos, Tive

-

que
esperar a. minha vez. Assim mesmo, "em 69,
,entrei pra Fundição' l'upy S/A, �m Joínvílle
A crise: me capou depois'dg 2 meses e· días de
trabalho. Vocª vai me perguntar porque �stoU:'
aqui? Pois, vou te responder] Em 10inville almo
çava na Lanchonete Capri, na Rua do Príncípe,
de propríedade de Horst Eisenhut, o "Piti", con

cunhado do sr, Geraldo Wemínghéus que, sen

tindo meu drama, conseguiu uma' entreviste
com ele- Em 03.11.1969 comecei . na Venêncío
da 'Silvá Porto, C9tnO engenheiro, metalúrgico,'
numa modesta fundição. Antes disso aconte
ceu um episódio "engraçado: Charles Méy. filho
da Artur, que não fora cortado da. Tupy, re

solveu me acompanhar à Jeraguá, tEm aqui
chegando notei as ruas vazias 'e nie espantei
Perguntei sí era feriado 'no município e ele me

respondeu
.

que não. � que todo o pessoal
�stav.a trabalhandov, Hum! Estou aqui até ho

je, passando pelas chefias dos Deptos- Metalúr
gico, Engenharia, Fabricação e atualmente Di
retoria de Produção. E muito satísíeítot .

,

·CP - Gosta de' politica? .

,

,NT - Depende' da política .
A polítíca é pá

ra os políticos. Cumpro o dever de eleitor '? e

procuro escolher o
. melhor na minha opinião.

CP -- Pratica alguma religião?
NT I- Sou católíco. apostólico, romano.
CP -. Faz vida sociaU Pratica eSp'ortes?
NT - Freqüento com regülaridad'e o Baepen

_dí. -Sou sócio de outras entidades sociais -:- Bei
ra Rio, � APAE, Ação _ Social, etc. - Desde
os 13 anos que jogo bolão;- quando ainda em P.
Grossa. Pelo AZ DE' OURO fui "Rei'do Bolão"
por '3' anos cõnsecutivos. Integrei a' Seleção
Jaraguaense por mais de, 10 anos, desde os Jo

gas Abertos de Santa Catarina, em Rio' do' Sul
até Joinville, quando da realização dos jogos,
�Pela segunda' V2Z. GostQ de fazer· turismo pelas
vizinhànças, identificando-me Cam a natureza
e passb horas El horas em, pescarias descontr.aí·
<das· ,

CP"";_ Fez o. Serviço Militar?
NT - Por incrível ,que pareça, serví o Exér-

reito durante 43' dias, em Ponta Grossa, no

(39 Regimento de Infantari�. Minha vocação
. 'era ser engenheiro e_não militar. O oficial olhou
pras' niinhas pernas e desconfiou de algum' de
feito e merlispensou ...
CP - Quando casou e quantos filhos tem?
NT - Sou' casado com Cecilia Demarchi, nu·

ma cerimônia que você-- e. oj.lÍros .çompanheiros
assistiram na Capela· do Noviciado, na Barra
do Rio' Cerro; abençoado pelo P. Aluízio Boeing,
em 23-12-73 e tenho 4 filhos: Sônia, Flávia; Ivan
e Igor.

.

CP - Fizestes cursos e viagens:..
NT - Fiz 'e devo' (azer ainda cursos 'de €i'ipe

cialização. A engenharia de segurança' está en-'

ire eles· Entre outras viÇlgens, estive: na Europa,
. a s.er�iÇ.o d� empresa; .d� -Visita ii FEür'.a de Hál�no
ver e uma esticada' a algumöS:_ empr-esas do ·r9.

mo na Itália,' Alemanha e' passando pela França
'e Suiça, de grande proveito, prinéipi3.1me:nte sob

.

o aspecto cultural. Anotei as paSisage,'Js vivi

das e as; relatei aos amigos e cçlmpa.uheiros
!90 AZ. de ·Ouro.

.

Comissão vai.

,p,ressionar
autoridades' "

N Assembléia Legis
lativa aprovou . requeri-

· mente, dê, iniciativa do

deputado Paulo Bauet

(PDS), para a formação
de uma Comissão Par-
lamentar Externa, 'com

prazo de um ano, pára
, pressíonar o. Governo na

busca ds uma solução
para a BR-l0l. A ques
tão voltou a tona com o

acídente ocorrido no

dia 20 , wítimando 19

pessoas. Também foi .a

provado. o envio -da men

sagem ao presidente
.

da

República e ao Ministro,
dos Transportes, cobran

do as
'

providências para .

a duplicação da rodovia·
r

Na discussão das
duas proposições, con-

tudo, alg\!lus parlamen
tares apontaram para a

necessidade de provilÍ�n
cias imediatas por par
te do Governo, com uma
fiscalização ngorosa do

trânsito e a conservação
·

do leito éxist::mte. ,0
deput�do Leodegar fis
coski (PDS)' informou q:ue
a rodovia foi projetact.ª
em .1950, com uma previ-

r são máxima' de
.

seis
mil ';yeícl�los diários, e

qll'2 hQje
. traNsitam :2§l

nino
,

Além disso, hole tra",

JI:',eg;am ,cmTelas oom ;até,
7(J

.
tOT>leladas de

. ·peso.
For isso,

_
'Tiscoski s,uge

riu a tnterdiçãÍ> d·a BR-10'!
.

para o
.

il:ráfego. pesado
IlOS finais de semana,

�C[ue' paE1�aria o ser (,de-s
viado pela BR-116. G·

uE:putado· Paulo 'Bauer,
· pliometeu que a 'Comis

:-são ,.vai atuar, reali
zando uma "grande cam

panha, com a ço.nfeçç�p'
de adesivós, cartazes ·e

,Üiutodoors, enchendo os

g:a;binetes das. autorida.�
des, resp�nsáveis em'

Bra-s'ília"" .

. ...

Bauer: fazer pressão
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



C( Deutsche
,

LEITWORT: WIR SCHREIBEN EIN VVE:N!�G,.IN
DEUTSCH DAMIT DIE ERF..'RBTEMUtf'ERSPRA
HCE NICHT IN' VERGESSENHE-1T !;,)ERAfrr I"

- """'"' - Dm REDAKTION

DER STERBENDE LOEWE ,

Ein alter (Loewe, der von jeher grausam gew=
sen war, lag kraftlos vor seiner 'Hoehle uD: �r
wartete seinen Tod- Die Tiere, welche sonst In

,.:- 'Schrecken g�rieten, ,wenn sie ihn sahen,
,

bedauerten ihn nicht; denn W=r bet�ebt sich
wohl euber den Tod'eines Friedenstoerers, vor

dem man nie ruhig und sicher sein kann? Sie

freuten sich vielmehr, dass sie seiner .nun bald
los sein wuerden. Einige von ihnen, die noch

-

immer das Unrecht schmerzte, welches er ihnen
, frueher angetan hatte, wollten nur ihren � Hass
an ihm auslassen. Der arglistige Fuchs kraenk-

te ihn mit belssenden Reden; der Wolf sagte ihm
die aergsten Schímpíworte: der OC?S _ stíess '

'

Ihn mit den Hoernern. das wilde Schw=in ver

wundete ihn .mít seínen Hauern, und' selbst der
traege Es�l gab ihm einen Schlag mit .seínem
Hufe. Das edle Pferd allein stand dabei'

,

und

tat ihm nichts,' obgleich der Loewe- seiner Mut

ter zerrissen 'batte. "WiÍ!st du nicht, "fragte der
- Esel, "dem Loswen auch eins hinter die Oh

ren geben i" Das Pferd anwortete ernsthaft:
"Ich halte es fuer níedertraechtlg, mich .an

,einem Feinde zu raechen. der mir nicht schaden
kann". '

_ Vergeltet niemand Boeses mit Boesem!
Nâch Asop-

_ Ortopedia 'e 'raumatoloU,i'a'
pR. MARCOS F. SUBTIL�

Urgências _ consultas _ ortopedia, iD:�àn.
til e adulto. Membro titular da SOc., Brasílel-
ra de Ortopedia e Traumatologia.

'

Av. Marechal Deodoro 1.512 _ Fone 72.2218

.

Walter, -.Luiz Ribeiro
,

,

',Alexandre DeU_uiustina Barbosa
A.J) V o G A DOS

Rua João Marc::âtto n9 13, 29 e.ndar - sala 206,
"

Edifício, Domin�s Chiodini. Informa seu novo

'telefone aos, >êlient�s e amigos: 72-3956.
,

Assist. Téc. de Hilário'Pauli
Consertos de fogão à gás, máquinas de lavar

roupas simples e automáticas, geladeiras,. ferros
-elétricos, aspiradores de pó,' ve!1tilaoores e

fornos, entre oufros .
.

Postos. àutorizados: Walter Mueller, 1?aRo e

Geral.'
"

RUa CeI. Procópio Gomes 145 - Fone 72�2571
defronte a Tottal.,

»

,Adjori se reunI
, em Joaçaba,

.. -'.-.:./"
"'oft'll.t'.t.�"'" R"""''I'''O

-

,

.. ,', ,', '. ,.&J. 'r' Al,�:a,.&'YV V.&A,N

, .e ·8· Qaatn-Meia-
"

�',

Cincl'
'

.'
,

Joaçaba sediou .no. dia
20 de agosto, mais uma

importante reunião da
ADJüRI - Associação
dos Jornais de Interior
de Santa Cetanna t+ a

'que -,- compareceram os

jamais TRIBUNA DO
OESTE, de ' Palmitos
(Marcelo ,A� Nítsohke),
JORNAL ° VALE, de

Joaçaba (anfitrião) na

pessoa' .dé. seu diretor
Ademir Borges, ,INfOR
MAÇÃO, de S· Bento do
Sul, (Paulo Ilsson Petters),
,FOLH."\. DO OESTE, de

Chapecó/S Miguel d'Oes-'
te

-

(Darcy Schultz, TRI-
,

,BUNA DO OESTh', de
Palmitos (Eg.elson Luiz,
Pretto), CORREIO LA-
GEANO, de Lages (Paulo'

.

,

Roberto' Baggto), A RE-
-GIÃO, de Ituporanga/
Rio do Sul (Gervásio
Maciel, CORRHO DO
POVO, de Jaraguá " do
Sul, '(E- V. Schmöckel), o

VALE, de Joaçaba (Car
los C. Mello), o JORNAL
de Concórdia (Rubens
Lunge') e FOLHADO AL
TO IRANI, de Xanxerê

- ,(Rogério de Oliveira).
A reunião .teve lu- .

gar nas dependência
da FUOC

' 'Fundação
Educacional Oeste

, :-'

com almoço patrocinado
pelo prefeito Raul Fur
Ian e comparecimento

�

d� seu Assessor 'direto e

conclusão, à tarde com

chá na Lanchonete da:

quele estabelecimento,
onde em cerimônia a-"
gradável foi "2ntregue pe
lo jornalista Ademir

Borges' uma placa de
prata ao preaidente Dar

cy, Schultz, assinalando o

fato auspicioso; seguido,
de distríbuíção "de brin
des, muito apreciado.
As esposas pnesentes

'

confraternizaram, estrei
tando laços de amizade

, da semPI:e crescente,'
classe dos jornais do in
terior qU9 assim 'se for·
falecem -para, os embates
da vida.

'

',.

,A próxiniÇi reuni�otti,:r,�a
lizar-se-á em Outubro,
na cidade de Lages·
A UNIÃO FAZ, A FOR
ÇA!

"Desfrute Rotary"
NOITE' ,LATINO - AMERICANA_
OS

-

Rotary Clubs de Joínvílle '�,�aliz�uão no día
'

10 de novembro. do corrente ano uma Noite
Latíno-Amencana, aberto aos demaís clubes do
Distrito, COm recursos destinados à. Casa da
Amizade, Fundação Rotéría

-

e Soe- Bducacíonal
Monteiro Lobato. Na ocasião serão sõrteadas
duas 'pa�sa'gens aéreas entra OS presentes; com

Os acréscimos correspondentes.
'

ROTARY CLUB FpOUS-ÉSTkEITO.
O Secr, -Vílíam OUo Bóehme comunícande

c

à
coluna . que +o clube será anfitrião 'do inter
cambista JAIME ELLlOT' WBAVER,' 'proveni
ente da cidade de XENIA, E'städo do' /Te:x:as, .

EUA, devendo 'chegar' nos préxímos días. '

Alíäs, o "Estreito" está círcúlãndo' com o Bo
.letím Mensal 'do Clube, n9 01; referêrrte aO!
mês de Julho/89 e traz ínteressarrta -matéría ro- c,

tária, especíalmente a reíactonade com a, Campa-
I nha da, Poliomielite, já concluída e 'divulgadÇl
"na oportunidade 'pelo CORRE-lO ,DO POVO"
O ESTAPO e 'DIÁRIO CATARINENSE. Para-,
béns(

,

ROTARACT C_LUB FtORIANÓPOl:IS ILHA SUL,
,

A Representante de Rotaract Tânia, �nviando,'
matéria que deveria ter sido 'veiculada no mês
do -agosto. Refere-se à fundação 'do Rotareet

, Chib Florianópolis Ilha' Sul, que 'já 'emplacou,
o seu primeiro ano de existência, não obstan
te as inúmeras dificuldades que pareciam intrans
poníveis, mas "algo maís forte -fazía-nos contí
nuar- ,A obstinação prevaleceu". No dia 30, d':
agosto, às 16 horas' realizou-se um café co

Iontal. no Baía Norte
"c
Palacs 'Hotel, esperandó

angaríer recursos financeiras para seus' pro
jetos.

,

Corno os jovens são perseverantes nas- suas

ações,' e isso eles já tem dado demonstração .em.
multas ocasiões, certamente alcançarão 'seus

objetivos,',poiS,' para eles, o' papel do , ROTA-
RA:CT não é ' simplesmente, .estender a mão,
mas- ajudar a mostrar o caminho.
Daqui da coluna partem votos de "que tenham,
alcançado ÖS� objetivos.

,(Da, Cemíssão . de' Relações P6bllcas' do
Distrito 465, Ano 1989/90)

-,

VARIG'
72"·0363
----'�,...,.----�

A'VENIDA,eR:elojoaria
II ÁS mals flnalJ sugestões 'para presentes,

.' Jól�, relógios, violões; trotêus..
, medalhas e artigos de' prataria estão na

RELOJOARIA AVEfIilljA
"

, Na ,Ma..echal e na Getúlio Vargas

Jose Alberto Barbosa
DEFESAs clVEIS E CRIMINAIS -

-ADVOCACIA EM GERAL -

; -

Rua Jo.ão Marcatto n.9 13 -::-' 2.9 'andar

sala 204 - telefone: n�1869 ",:.nj]lü

Jaraguá do Sul - SC
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C O R a B,I' DO PD V,",
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"Á. Hlstórta dê, íÍ.. .esté, DI� pode flmr 16 Da Audade"·
o Pulad� -86 é 1Il�lWltt 81 � �u �po 'ºJ �IB' e1D�r.ado."

Dra. Aurilene M. � Buzzi
,

Questões de terras, "! acidentes de trAnsito •

inventários'· cobranças e advocacia em geral.
<

,

.Rua Reínoldo Rau, 86 - sala' 4 - Fone 12-271 L

AS MELHORES OpÇOES PÁRA ,PRESENTEAR
ESTÄQ NA

Lanznaster
JÓiaS; semldÓlas e relógios com o carlQho da

,

L A N ,Z NAS T E R

Marechal Deodoro, 391 - .Pone. 12·1261, em Jarag.uá

, Fale Inglês
"eIn 24 horas-

Esta é sua oportunidade agora no Brasil;
The.. Wllza·rd ot Conversatíon

* Método' exclusivo desenvolvido nos U. S. A·
para quem' tem urgência em falar inglês.

* Ensino individual ou em grupo para empresas
ou particulares.

'

* Métod-o prático,' eficiente e revolucionário.
Aprendizado garantido.

INFORMAÇOES
Gladis Schmídt POffo
Rua Exped. Antonio Carlos Ferreira 68

Fone 72-0521_

Fundação: 10 de Méiio de 1919

CGC 84.4�6.591/0001-34

Diretor: 'Eugênio Victor Schmöckel
� 10m. Prof. ORT-SC Q.<:> 129 e Dir. Empresa
Jornalística' n.? 20. Membro Efetivo do Inst ,

Histórico e Geográfico de se. Redator Jorge Luiz
Cardoso pedroso _. DRT/RS n.? 6009. Reporter
Yvonne A. ,S. GonçaÍves DRT/SC n." 219.

Redação, Admínístrecêo e Publicidade: 'Rua
Cel.'- Procõpío Gomes de Oliveira n.? 290.

, Caixa Postal 19 - Telefone ,(0473) 72 0091 -

89.250 - Jaraguá do Sul Santa Catarina!
Impresso �as oficinas da OrganiZação Contábil

Repl'esentanles crede_pclados: Bruvê Veíc. Co

municaç.ão (Fpolis), ,Tábula Veíc· Comunicação
(S. Paulo), Propal Pzop. Representações· (p. A
l'egre).

,ASSOCIADO A ADJORI/SC E,ABRAJORI
�
� Os artlgàs assinados não refletem a opinião
''f do semanário. �As cartas devent ser leglveis
I com assinatura. nome; endereço. telefone (> ,nl}

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

de resumi-las, e a matéria não publicada não c;e
, ,rá devolvida.

-
� � .

\ p:( a,I N X

CONFIRA A HISTÓRIA.';.
· • ,. HÁ 70, ANOS
- Em 1919, os espetáculos círcen

ses e O cinema ganhavam adeptos
Para - breve estava anunciado o cii·
co Hambruch, de Josef Hambruch, "

muito afamado., O Cinema Jaraguá
apresentava o importante Iilme Bu·
fa110 II ou Punhos d� Ferro, de gran-

, de acolhida.
- Anunciavam de Berlim para

Nova Yorque que a ass-embléia do po·
vo alernão resolvia rejeitar, por não
-aceitável e vexatório, o tratado de

\' de' paz que os Aliados 'pretendiam
Impor ii. Alemanha.
_. Telegramas .. recebidos de Hel

síngsíors diziam que éstavam sendo
feitos formidáveis preparativos mi
litares contra os maxímalístas. Es

trangeiros residentes na capital da
Finlândia eram íntimados a abando
nar' a cidade, afim de se poder alojar
50.000 homens de tropas aliadas,
que íarlam de Helsíngsfors base - de
suas operações, contra PetrogradQ.
- Entrava em julgamento ne

distrito de Hansa, no : Tribunal Corre
cional, o sr, Guílhérme Jantsch, ,que
foi processado por ter atirado num

porco de raça pertencente ao sr- Heil

rinque Bornholdt. Era absolvido ,o

réu Guilherme Jantsch por unanimida
de de votos, e condenado 6 requeren
te - Henrique Bornholdt a pagar as

custas, do processo.
·
•• HÁ 40' ANOS
-

, Em' 1949, o hoje já. fal��ido'
Álvaro Tancredo Díppéld participava
da 2a. Conferência das Classes PrQ
dutoras, em Araxá-MG. Como ,delega
do de SC, levantou uma 'série de im-

, portantes temas, �ntre eles a, libe-

ração dos bens dos súditos do Eixo.
Presente, como observador da Co

missão Técnica, o Senador Ferreira de

Souza, do Rio Gr. do Norte, relator
do projéto de liberação dos

.

bens

dos súditos do Eixo, deu' sua, opinião
com relação' ao assunto e, reconhe
cendo as medidas tomadas pelo go
vernd ao tempo da guerra, era de

parecer já ter chegado o tempo. de

'restabelecer os direitos de todos, ga
rantindo aos que aqui vívem . e

trabalham; o fruto de seu labor ho

nestö e dizia: "Já não é lícito ver'

nos súditos dos países do Eixo inimi

gos reais,�u potenciais; mas, sim,
homens que_ aquL,Nieram, 'e qu,<; com

esfórço, concorrem para a riqueza do

país. Transmita isto à sua terra, pa
ra que a paz volte ao espírito de
tantos alemães - que conosco con

vivem e trabalham' pelo engrandeci
mento na Nação brasileira"',

.

Embora
'com "alguma ranhura, assim aconte-
ceu.
· .' HÁ 30 ANOS

Em 1959,. o suplente de verea-'
dor e de deputado E. 'v. Schmöckel
iniciava suas atividades legislativas,
apresentando projeto de lei à Câma
ra para discipli.nar os dias d� guarda
municipais,. então em total .estado de

desorganização: "Art· 1<? São dias de

guarda municipal para efeitos do

art. 11. çia Lei Federal n<? 6.05, d.e

GI'

Barlo
�
de I_taRo�P

"

05�Ol.._f949, .

ô� sêg'ulhtes: ,1) �xtâ"f,e1ra
'Santa; 2) Segunda-feira de Páscoa; 3)-

Segunda-feira de Pentecostes: 4) 25, d�
,Julho (Dia do Colono): 5) Ui de Agos-
to (Assunção de Nossa Senhora): &)
2 de Novembro (Fina'dos); 1) 26 dt;:'
Dezembro (29 dia d:e Natal) I,. Como"
até então ninguém ousava . mexer em
datas religiosas, ainda no calor

'

da
refrega eleitoral, seus adversários
gratuitos armaram uma mácula en-.

. tre 'o Legíslatívo e as Comunídadeâ
religiosas, especialmente a católica,
já que professava a religião , "pro-
testante", .provocando um' debatê '

entre a Rádio e o Jornal. , Mas deram
se mal. Mesmo integrado a VDN (pala-

.

vrão pl a época) o projeto foi aprovado,
inclusive pOr 2 vereadores, do PSD
que eram católicos praticantes- .Assí
navam o projeto: E. V. Schmöckel, 1.e-

" ônidas Cabral Herbster, Francisco Pa-
vanello, Alvaro Severiano . Píezera, .

Murillo Barreto de Azevedo e Victor
Bauer.
; '. liA 20 ANOS
- Ém 1969, ,de acordo 'com a

nova legíslação eleitoral 600 eleitores
compareciam à Prefeitura Municipal
para eleger a Comissão Executiva da
ÃRENA (Aliança Renovadora Nacío
anl), tendo havido antes. um movímen
to de pacífícação política entre as duas

principais agremiações,' sendo eleitos.
Octacílío Pedro Ramos, Hans Gerhard
Meyér, Sigõlí Schünke. Affonso Franz-

'

ner, Rudi Franke, José Narloch, Ale
-xandre Haacke, Alberto Moretti, Fran
cisco Pavanello, Octaviano 'fissi, Lou

renço Gressinger, Francisco Modrock
Rudi Giese, Osny Cubas D'Aquíno,
Leopoldo Grubba, Luiz Perreira da .

Silva, ,'Albrecht Gumz, Eugênio
Gascho, Mário Nicolíni e rrencísco
Fernando Fischer.' A Executiva era

,formada de: octacüío. Pres-: Narloch,
Vice; Luiz Ferreira, Secr.; D'Aquíno,
Tes, e Sigolf, Procurador.
•.. HÁ 10 ANOS
� Em 1979, Reinaldo Schulz, Iurr .

ctonäno da 'SOCL· Gráfica
.

Avenida
era 'escolhido Operãrío Padrão/79,
sendo saudado pelo empresáriO Udo

Wagner. A comissão presidida pelo
Ten. José Baía 'era composta dos

seguintes jurados: dr. Manoel da Costa;
\ Insp- do 'I'rabalho. Repres- de A Ga
zeta de Jaraguá, Jairo �e' Barros, dir.

da Rádio J'araguá e Antonio José
Gonçalves, represo do Correio do
Povo".
� O dep. Neudy P. Massolini e

Secr· da J).lstiça, despachava com o

govef�,doil' Jorge 'Konder Bornhau
sen é. répebia autorização para, 'com

prar mais 5 çaminhões pipas, "sepdo
'Q 'Corpo Voluntários de Ja'raguá do
Sul contemplado çom um exemplar
que j á estava em pleno funcionamen
to. A CEDEC assistia fiÍlan(Jeiramen�
te as prefeituras' àtingidás pela estia
gem de 1978/79 'e cerca de 20 mi
lhões de cruzeiros eram repassados
para ,150 municipios, para gastos com

transporte de água, con.strução d�
valas, açudes, reservatórios,' poços
caseiros e artesianos. I.
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frltz von Jaraguá
Abstraídos .os Interesses, desejos,

-nhos e saboreando pratos requintados.
-e filospfias, próprios de cada um, a por momentos nos �,cesqúecêmos' . � que.
cidade como' um todo persegue uma V:lyemOs ,eIll uni' País cercado de 'mísé

.camínhada 'cujo fim é a bem estar -

na por to�os- OS lados' e convivendo

comum. Quem conheceu-e
.

conhece �?ÍIl uma inflação de.. 30%. ao mês! Lá

a nossa urbe terá notado que ela ao
Ja estão preocupados�com a. inflaç-ão

longo de 50 arios modificou-se' total-
'de 4% ao. ano. ; .

mente. Quanto maís se perquirirmos .

O interior do €anadá, é também

com' as esmaecidas fetos de nossos
muito boníto, percorrendo excelen-

entepassados-
- tes estradas de rodagem, somos brin-

Recentemente comentamos as- dado� com uma paisagem maravilho-

pectos que
: envolviam vias e 10-'- sa, nos, l�gQs,. cachoeiras, -muíto ver

gradouros públicos .que provocaram .: �e.'.e pequenas �p_ropriedades. Nessa.

pronunctamentos da. municipalidade' eI;>pca do ano, temos
.. 'uma explosão

.

e que repercutiram além fronteiras' _

de floreg e frutos par todos os lados.

com
.

prós e centras.' O imporúínt� g.uem: -sabe u�_ dia vocês irão .

até

é que se afIare assuntos 'dessa natu-
la para conferir o que digo e justifi-.

reza. E se dê conveniente solução. car meu, entusi?smo? -

'.

Mais, recentemente o deputado
Me lemb.�el ainda de outro deta-

Duws viajá para a Alemanha, de que l�e. Nos, hotéis maís modernos, todos
participa o. ex-prefeito Vasel, e jun-v cm�o estrelas, os quartos já não-têm
tos, com outros, percorrem cidades mais ;cbaves, as portas. são abertas
milenares, .

em' busca de alguma rden- atrave� de .um
.

cartão magnétlco- in-

-tídade e dos usos e costumes que. !r�duzldo .

num dispositivo . que tem

florescem nos
-

días atuais. Viajou dois .pontInhos, Um verde é outro

Duwe, também, por Cidades catari- vermelho. Se estivermos no quarto
nenses, de orízem . germänícas e a: _

c�rto .?O introduzirmos q cartão no

cabou achando a nossa cidade oca dlSPOSltIVOS, acende à, luzinha ver-

,falfanqo:"lhe melhorar o visual Ci: da e a porta se abre. Se 'estivermos
dades co-irmãs já' descobriram o s�-

-tio quarto _�rrado, acende o vermelho
gredo de como melhorar a vida de e a porta não abre de maneira alguma.
nossas comunidades. Bom sob todos Uma vez dentro do quarto é só ba-.

Os aspectos essa preocupação para' ter a,�orta, par?- sair.' ou
.

melhor, pa-

construir a cidade de nossos sonhos.
' ra abrir não precisa do cartão é só�,

A dra. Zilé- Rodrigues Leite,
-

ad·' puxar a maçaneta. Já pensou o deslum

vogada no Fôro de Itaperuna - (RJ) e
bramento que isso foi, para uma advo-

grands admiradora da �"Pérola . do gada provinciana das "pragas" inta-
,

,

Vale do Itapocu" onde tem sólidas' perunensest -

-

amizades, qué já percorreu esse mun�
,

Estive nos Estados Unidos conhe
daréu, acal;>a de regressar do Canadá. cend� a famosa Niagara Falls, que de

De lá manda impressões que merecem fa_to � muito bonita e tem uma estru:

registro para um Estadö e uma cida- tura turística fabulosa, atraindo anu'

de melhor e mais bonita. almente milhares de, visitantes do-
Permitimo-nos transcH�ver tré" _

mundo inteirö. Entreté!:nto' não é

chos de sua missiva: "Achei o País mais bonita do que a nossa de Foz d�

maravilhoso, talvez pela' sua rique- Iguaçu. Aqui o que nos falta é exa

_za, não vemos pelas 'ruas mendigos tamente o que' eles lá tem de, sobra�

nem camelôs. Tú:do muito 'limpo, bg- turismo organizado.
nito, florido. com um povo amável é Finalmente Nova Yorque, que ,gm�
altamente civilizado. Não .existe stI" bora visitando pel-a terceira vez, .deci-

-

p'erpopulação o que. deve contribuii didamente não me encanta. :g Uma

para uma melhor distribuição de cidade cosmopolita, tão suja quanto'o

renda. Estive em Montreal,' Quebec, Rio de Jan�iro e muito violento. Os

a· Capital: Ottawa e Toronto, as seus �spigões, alguns com mais de

duas últimas Cidades possuem uma cemm andares, me ?ssustam e. me

arquitetura -

por d:emais artojada; e-: asfixiam· O maior atrativo além dos
normes edifícios públicos inteiramen- inúmeros museus é a Broadway, -

mas

te de vidro. para: assistir seus espetáculos e, cOm-

Em Toronto fiquei deslmnbrada preendê-Ios, é necessário' dominar

com a CN Tower, uma torre de apro- bem o inglês". ,

ximalamente 600 metros de altura· Pois, é! Gente que é povo daqui
.

Somos levados através de um el�va- conhecendo gente qu.= é povo da-,

dor panorâmico até o topo onde existe colá,' E aprendendo sempre.. Mais

um restaurante giratório; 'Vendo ó uma lição de çomo planejar. a cidade

mundo do alto, degustando bons vi- de nossos sonhos.

�HONDAI Menegotti Motos I�

,'-

RONDA,
Asasda li.bEl!da:ie
ta 'Pilote sempre equipado,

�HON�A.',L, .M,�_��gotti .Motos ,I�

F l-L A , E L I, A Rober� João �ssler

,

,

-

Ö filat�lIsta e numísmat, Célio, ColÍn, .

·atual
presídents da Associação Filatélica de. Joínvílle
assina sua coluna C'Fi1atelia") no jornal "A No.�
tícía": da qual, com a devida vênia, transcreve-·
mos um artigo pitoresco, de autor desconheci-
do, publi-cado em novembro de 88:

. -

Ingratídão I.

Um. 'pobre de Sevilha; acordando numa ma

nhã sem dinheiro. e não encontrando meios de

arranjar uma, "peseta" sequer. teve uma .Idéía
genial: escreveu uma carta a Nosso Senhor.
Pegou uma, pena, espremeu o cérebro e come

ÇOU: "Ilustre amigo Nosso' Senhor Jesus Crísto:
Cheguei ao. cúmulo da miséria. Não sei maiS',
para quêm apelar. Os amigos fugiram- (O Senhor.
bem sabe como são os amigos nessas ocasiões].

Desculpe sé venho íncomodã-lo, maís o Se
nhor é o único homem em quem devo confiar
I1� vida. Estou numa situação tãovaflitíva que
SO escontro esta saída .. O Senhor salvaría a vida
de um velho amigo e - correligionário '

s� lhe
- mandasse "cem pesetas". Depois de assinar a

carta com o respectivo endereço do remetente,
subscritou o envelope: "Exmo. Sr. Doutor Jesus
Cristo. Céu, Aos cuidado de São Pedro."

A carta fQi parar naturalmente
.

na Reparti
ção dos Correios, Um dos estafetas, julgando-se
que se tratasse de um gracejo, abriu-a- . Chamou
os companheiros e leu, penalizando a esqui
sita missiva. Alguns de melhor coração, levan
taram

-

a idéia de uma subscrícão em favor dó
pobre homem- A coleta foi:' f�ita. Rendeu "cih�,
quenta pesetas", quantia que foi posta num

envelope e remetida sem uma palavra ao ho
mem necessitado.

Dias deWi:s, (surpr'esas das surpresas) os

mesmos estafetas abriram os o:lhos' espanfadqs
çliat.e da resposta:

"Meu prezado Amig-o Jesus Cristo: Muifo

.

obrigado pela esmola. Peço, entretanto, que
quando �iver alguma coisa, para mim,· não
mande pEnO Correio, porque.' esses ·carteiros sãoo--
,uns-Iadrges. Das "çem p�setas" que mandou,
tiraram "cinquentp_".
Participe:

.

, _
O Clube 'Pi1atélico e Numismático de lara

guá do Sul promoVie reuniões semanais, onde
é possível' trocar idéias, além de, é claro, con

seguir material para as suas' coleções.
Venha conferir! Participe destas reuniões,

informais, �las são realizadas áos sábados, das
15 às 17 hs. na Av. Getúlio 'Vargas 145.

.,

'1

Póslo de Veodas,MarcaUo
Chapéus, bonés, 'viseiras, camisas, shorts,

bermudas -e cordas.

Em frente à fábrica, - Amplo estaciona�ento..

Ferro ; Velho Marechal
- D� ENGELMANN & elA. LTDA.

Comércio de veículös usadb's
Peças para

. veículos
Cõmp:ramos automóveIs ,aCidentados'
Rua _Conrad Riegel, 162 � Fone 72-0874

laraguá do Sul - SC·
..

,
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JAllAGUA: DO SUf, M A Õã DE Sl!l'EßBRO DE 1019 p a·v"

f ..

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

Lançamentos da Semana
I

- Voyager Rumo Às Estrelas - (ficção)
-

- Você Já Foi À Bahia? - (desenho)
- Um Vagabundo na Alta Roda - (com.)
- Namarada de Aluguel - (comédia)
- Chapeuzinho Vermelho' - (infantil)
- João e Maria - (infantil)

.

- Encurralado em Las Vegas - (aventura)
- Conquista Sangrenta - (aventura)
- FBI Arquivo Secreto - (policial)
-:- Perigo em Paraíso - (drama)

.

- O Morro dos Ventos Uivantes --:- (drama)
-;- A Alegre Líbertína - (comédia)
- A Princesa Xuxa e Os Trapalhões - (ini,)
- Hora da Alegria - (infantil)

.

- Um Grito no Escuro - (drama)

E maís 1.500 vídeofíhnes para você assistir

OPPU'S - Vídeomanía sem Pirataria

.JJFOTO
.

It
.. ?-.Rr1 A'bJMal. De,odoro,

252

. P lAta::. n .. ....
Fone 72-0261

sÁVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

'MURILLO BARRETO DE AZEVEOO

ADVOGADOS
Direito Civil � Crtmlnal - Comercial -
- Trabalhista - Esportivo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala

Fone 72-0188 - Jaraguä do Sul - SC

da RaquelVerdureira
COMeRClO DE FRUTAS E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS E VERDE�, PÄO' CASEIRO

E CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTO.

Gomes de
do Sul

Oliveira, 1.160
SC

Rua Cei. Procópio
- Jaraguá

Org. Cont."I Comerciar'S/C LIda.
c Re /- sc Nf} 0048

- Escritas fiscais e contábeis
- Registros de firinas ,-

- Contratos \

- Seguros
- Xerox.
...,.... Rua CeI-. Procópio Gomes de Oliveira, nf} 290
- Fone: 72-0091 - Jaraguá do Sul - SC -

.

(Perdlnabde Plske)
o caldeírão RQlitico continua em

plena efervescênciä· e, nó momento,
duas vítimas estão sendo cozinhadas:
a Rede Globo e Fernando Collor de
Mello. Brizola recorreu a Justiça
buscando quebrar 'o que chama de
monopólio da Globo, que estaria
usando e abusando do seu poder
economico -para promover Collor.
A Globo diz que tudo o que é notícia
lhe Í\Ilt�ressa {para djvulgação- As
investidas contra O ex-Governador
das Alagoas vem de todos os lados,
sem que os velhos e os antigos ca

ciques políticos tenham se apercebido
que justamente é esse o jogo que
ínteressa ao caríoca ex-governador
de Alagoas- Enquanto xingam, denun
ciam, criticam; enxovalham," caluniam,
Collor vai conversando Com o povo,
auscultando suas queixas,' seus an

seios e diz o que pretende fazer co

mo presidente. Quer dizer! os políti
cos usam faca de dois gumes que, por
enquanto, está cortando a própria
carne. sem atinger o objetivo de

. suas. díatribes. .

.

.

I Tem mais: Collor pode ser tudo

aquilo que dele dizem os adversários.
Mas, fica no ar a grande pergunta: -

e

eles I Têm moral para acusai? Veja
mos alguns fatos, sobejamente conhe-

cidos: _

Ulysses Guimarães � Mário Covas.
Foram sócios de Aureliano Chaves

na fundação da Nova República. Co

rno tais Impuseram-na ao país, com

os
.

tristes e lamentáveis resultados

que hoje sentimos pesar sobre nós.

Eles mantiveram o sr· Sarney na som

bra durante mais de três anos, co

mo mera figura decorativa, pois o·

presidente sequer teve coragem de
desfazer-se do Ministério que

. não

era dele, mas de Tancredo Neves, e

que até
. hoje é integrado por peeme

debistas, apesar do· PMDB insisb

que não é governo.
Paulo lI4aluf foi mau Prefeito e

mau Governador em São Paulo. . Ho

je, dedo em
.

riste, acusa todo mundo

pela dívida externa, mas esquece dos

500 milhões de dólares que pulve
rizou naquela aventura da Paulipe-
tro que não deu ec nada.

.

Lula não passa do "Dr. Greves".

Planejar greves, jogar empregados
centra empregadores, semear a

.

dis
córdia e a sízênía, é só o qUe sabe fa-

. zer. Um aventureiro que fala por

aí que isso de crise de abastecimento
de energia elétrica é conversa fiada,
notícia alarmante espalhada pelas
grandes construtoras' que querem ar

ranjar maís uma rica mamata
e que () dinheiro seria melhor empre
gado na construção de casas para os

trabalhadores.
'

Brízola é sempre- o mesmo; de
bochado, provocador, radical, so'
nhando com a sua República Sindica
lista que já tentou implantar aqui
em 1964. Frustrada a tentativa, fugiu
do país vestido de mulher e no exílio
não aprendeu nada. Recentemente foi
eleito Secretário da Internacional So
cíalísta, o ique' é ímuíto revelador,
pois mostra de que lado da cerca

ele está. Se lograsse eleger-se· presi
dente, o País correria o risco de se
ver governedo pelo socialismo mo
reno, o que significaria: estatização
de tudo desde a propriedade privada,
salários, etc. A crise habitacional se-
ria resolvida como o é nos paízes
socialistas: se você tem .:cômodos
dernaís em sua residência, terá de
compartilhá-los com família que não Itêm onde morar. Se você .quíser viajar

.

a Curitiba, terá de dar explicações
sobre o que fazer lá. Os . empresá
rios que viajam constantemente ao

exterior, à negócio e no ínteresse de
suas empresas, simplesmente não vi-
ajarão maís- Até .porqus não seria'
necessário, pois as empresas não se
rão maís deles e dos acionistas, mas

do Estado-
Ora, vamos querer ,entregar o Bra

sil e esses homens?
xx---x---xx

A bióloga gasparense Lúcia Se-

vegnani (JSC 23.08.89) disparou con

tra a Dalcelís , porque o Célio' disse
que sua empresa está - "quase sempre
'presente em todos os acontecimentos
comunitários", mas esqueceu de rela
clonar as plaquinhas pregadas em

milhares de árvores ao longo das ro

dovias do Sul
.

do Brasil, "agredindo
Irentalmenta a natureza".

A simpática também cometeu pe
cado de omissão: não disse quantas
árvores daquelas já morreram e qual
o prejuízo ecológico causado pelas
inocentes plaquinhas de propagan
da da Dalcelís.

Logo, é como temos dito: há eco

logistas e ecologistas. Só, meu!.;.

/

. Para 'nós! seguro não é só" garantia de riscos.

Seguro ,�é ,�"
.

Prestação de 'Serviços
Consulte - nos

. Seguros A. Garcia
, '

Rua Expedícíonério Gumercindo da Silva n'? 90, L'? andar, sala 2
.

Fone 12-188 ..,- Jaraguã do Sul --:-- SC .:_'
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INTEGRAÇÃO ESTADUAL

.1. rodovia

>', _.-;

ioacahada
E. v. SchmöCkel

A BR'280, d Rodovia que sai dais
proximidades de Lages - rio Canoas
� e acaba desembocando na BR-l0l,
na altura de Santo Amaro da lmpe
ratriz, - tão reivíndícada _ pelos
últimos governos estaduais, continua
em estado - lastimável, impedindo
a íntegração estadual e dificultando
os contatos com a capital admínís
trativa.
Com um traçado espetacular com

pontes largas, que acompanham,
as larguras do próprio acostamento,
tem tudo para proporcionar um me

lhor entendimento de todos os qua'
drantes, sspectalmente O Oeste. Mas
o governo federal teima em não
lhe dedicar verbas para um trecho de

apenas 40 quilómetros
.

para a sua

conclusão- Apenas 40 Km-, gente!
Os movimentos separatistas e os

de mudança da capital admínistratr
va bem que poderiam ser evitados
com a ,construção de· estradas mo
dernas 'que encurtam as distâncias

. mais acentuadas.
.

É uma pena ver-se nesta final de sé'
culo tanta indiferença com proble-
mas de tamanha magnítude. ,

A indignação dos oestinos . é rama

nha que Já não escondem mais o seu

-íncontormismo, a paciência que se

esgota a cada dta, impedindo o

progresso e a consumação do verda;
deiro catarinencismo.
Para quem passa por lá, em dias de

. chuva, é bom acautelar-se. O xinga-
mento inicia-se até com tempo bom.
Ao lado da Rodovia 282, encontram-se

,grandes placas, marcando o protesto
dos homens do oeste, tais como.,
NÃO SE IRRITE' - É SÓ POI\ UMA

, HORA NOS ESTAMOS AGüENTAN'
DO 200 ANOS e BR-282 CADA
BURACO UMA PROMESSA.
Assim não há cataríntncismo que conso-

lide-
. ,

Até quando?
E. V. S. - 09/89

Dante Martorano, contemporâneo de
Dorval Marcatto, fOi sem sombra de
dúvida O' homem público que maís
se preocupou COm a unidade catart-
nense- Centenas de escritos desse--
extraordinário idealista nascido em

São Joaquim, marcaram o seu' pro
fundo amor à Santa Catarina, divul
gando as coisas desta terra, consubs
tancíada no que ele chamou de cata

rínencísmo, a nossa identidade . de
homem Vive no norte; no sul, no leste
e no oeste. \ Como bacharel em direi
to pela UFSC e Doutor, pela Univer
sidade Mackenzie de São Paulo, ad
vogado e procurador de Prefeituras,
vereador e' presidente de Câmara
Municipal, participou de inúmeros
movimentos munícípalístas e defendeu
com denodo a Integração estadual,
hoje ameaçado-por outras tradições
que não as nascidas debaixo do céu
- catarínense.
Bateu-sé pelas rodovias que contri
buem para a integração das várias
regiões e morreu com a certeza de
ter contribuído para uma unidade es'

tadual consolidada.
'

Após a sua morte, sentida, muita

.ägua fluiu por·baixo da ponte.
Até a mudança da Capital: já lembra
da por Lauro' Müller, nascido em

Lages, em 1889, l890, 1902 e 1918.
foi iniciada em 1883, quando o as

sunto foi aprovado na Assembléia,
mas vetado por Teodureto Carlos de
Faria Souto. Naquela época o local

seria Lages. Hoje, o dep. Martinho
Guizzo, entende que Curitibanos é

o centro de convergencía. E'm 1910
um projeto separatísta já tentou criar
o "Estado das Missões", liderado por
Porto União,

.

e ultimamente' o do
"Estado do Iguacu,' é reivindica

ção, dó Oeste.
,

Ainda hoje se -luta pela identidade
do catarinense, Com suas múlti

plas ilhas culturais e políticas, sem

êxito.

.genle nossa

FURGOES' CARGA, SEcA, ISOTSRMICOS, FRIGöRlFICOS
,

E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EI:'"�OS '

1alagu' Esquerdo' Rua Dr. 'Enrlco FenDi;
.

I 1'3 - Fone 72-1077

-

Descalso e luz eteral para
I amilD Edemuldl Lombardi

No día 10 de agosto passado vim a saber
que o velho amigo Edemundo Lombardi estava
adoentado, e não 'passava nada' bem.

-

Dois

días após, estive
'

vísttando-o durante uma
hora, quando notei que ele esteva um tanto
emagrecido, mas bem lúcido, falando normal,
mente e- muito esperançoso numa recuperação.
E ,falamos, então, doa :Várias passagens nossas

,

em Jaraguä do passadoj, de agora, inclusive
'

do Clube Jaraguaense de Xadrez e das nume
rosas partidas desse jogo, que fizemos, algumas
amtstoses e outras em disputa de torneios. Nes
sa ocasião . o amigo falou-me que ainda sentia
o fato de não ter integrado a equipa do clube
que esteve disputando um torneio em Monte
vidéo, Respondi-lhe qUe perdeu uma boa
ocasião de Conhecer não sö a hospítalídade
do povo uruguaio mas, também, a grande e
bela Capital uruguaia construída em um esti"
lo bem europeu.

'

Na sexta-feira a noíte, día . 25, fui Informa
do que o Edemundo tinha sído sepultado à tarde
visto que morrera no dia anterior, 24, o que:
�e .surpreendeu pois quando da visit� que,'
lhe fIZ nem de Ionge pensei que fOSse nos

deixar assim tão cedo. E ante esse fato 'trís
te comecei a lembrar os meus 'colegas de in'
fância, juventude e adolescência que resídíam
próximo a minha casa na cidade de Rio Negro.
Eramos em 19, inclusive 4 meninas, e nos en

contrávamos todos os. dies nos folguedos cos

tumeiros, e no Grupo 'Escolar Barão de Anto
nina onde fazíamos o primário, e bem maís

- tarde no curso ginasial do Instituto Ríone-
grense de Educação e Cultura-

,

Esses 18, colegas de estudo em Rio Negro e

diversos companheiros que comigo exerce·

ram íunções no Ministério da Agricultura
nos '3 estados desta regiã.o Sul do País, bem co

mo numerosos amigos estranhos à este serviço,
já foram chamados por Deus e deixaram este
mundo enquanto eu ainda estou por aqui, 0-

que me faz pensar ironicamente: - Será que
vou ficar para semente?

Para você meu bom amigo Edmundo Lom
bardi, qus faleceu no dia 24/08 aos 67 anos

de idade, desejo o descanso e a-luz eterna. Aos
seus familiares,

.

pesarosos com o aconteci'
do, as minhas sentidas condolências.'

..

Jono
Instituto de Psicologia
.ATENDIMENTO À CRIANÇAS,

, ADOLESCENTES E ADULTOS

Psicoterapía individual, psicoterapia de grupo,
'psicodiagnóstico. Psicoterapia' familiar.

Travessa Anita Garibaldí n-? 101, lateral da E
pítácío .

Pessoa, telefones 72-2093. e 72-0252.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Casamentos
,

MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oficiai Altevile Päscoalf ê 'r�te-
i do Registro CIvil do 19 Dlilrlto, da Comarca de Jara- zínha Pigosso Pascoalí '

�; guá do Sul, Estado de Santa Catarina'; Bras.I" fàz saber
'

Ela, brasíleíra, solteira,
que compareceram em Cartório exibindo osdoeumen- operária, natural de Ja-

r, lOs exigidos pela let, a fim de se habllltarem para raguá do Sul, domiciliada
�: casar, Os seguintes: e residente em Estrada
,-Edital 16.802 de 22.08.89 'C�ndido Rondon; Para- Caríbaldí, neste distrit�,
,Waldemar Bassan! e Irmit ne, domiciliado e resí- filha de Ewaldo Ninow
:Cecllia Erdmann ,dente' na Rua Itapocu- e Aní Schneider Ni-
'Ele, brasileiro, divorci- zínho, 471,

'

nesta cíde- now �

.

ado', operador de má- de, filho de Samuel Edital 16.807 de 24.08.89·
,quina,' "natural 'de" Jae" Fenrích e' Teresínha Fen- Roberto Carlos de Fárias

o

raguã: do' SuL dorriicilia- <fich - ",
- - ,e. l.uzia Brldaroli

, 'do' e resident�, em 'Es- Ela, brasileira, solteira; Ele, brasileiro, solteiro
!, trada 'Nóva, » Neste - dís-: comercíária, natural de operárío natural de Es:
; tríto, filho de Augusti- Jaraguá do Sul, domícílt- rneralda, Rio Grande do

,

nho Bassaní e Nilza ada e residente na Rua Sul, domiciliado é resí
:. Junsckes Bassani - Itapocuzinho. 973, nes- dente na Rua Antonio

,;Ela, brasileira, solteira, ta cidade, filha de José Machado, em Nereu Ra

�� operária, natural de Ve- Dalpra e Luíza Martins mos, neste distrito,' filho
, rê, Paraná, domicílíada Dalpra - de Vicente Trindada Fa-

,�er residente eII_l ,Es�rad� Edital 16:005. de 22.08.89 rlas e Maria Antónia
-Nova, neste distríto, f, Edvlno Reinoldo Jung e,

dos Santos,�
)ha de Cu�t Erdmann e Astrid Gutknecht

e Ela, brasileira, solteíra,
, Loni -Ganske � 'Éle, brasileiro, solteiro,

do lar, natural de J�ifa-
-Edítal 16.803 de 22.08.89 operário, natural de Pira' guá do Sul, domiciliada

; "�nir José Danna e Adría- tuba, neste Estado, do-
''= residente na Rua An

: na StpU miciliado e residente' na tonío Machado, em Ne·
;: Ele, brasileiro, solteiro,

-

Rua Bernardo Dornbusch,
reu Ramos, neste distrito,

,� lavrador, 'pafural de Ja- nesta cidade, filho d� filha de Mario Brídarolí
: raguä do soi,

.

domícílía-
-'

Olímpio Albano Jung e
e Alice Campragher Brí

:; do e resident.? em Ribei- Noemia Loch Jung ..,_
daroli - ,

:! rão GXéI;I),de do .Norte, Ela, brasileira, divorcia- EdilélI 16.808 de 25.08.89
; neste' dlsÜ'itO', filhó de da, auxiliar de escritó- Geraldo Delagnelo' e

: Furtunato Dapna e Ade- rio, natural de .Jaraguá Elke Cristine Romig
_. laide" Pânna ,

- do Sul, domiciliada e re- Ee, brasileiro,' solteiro
; Ela, ""prasileii'a, solteira", sidente na Rua Bernardo mecânico, natuaral d�
j do r;ú,:�nàhual de· Jàr�' ,Dornbusch, n�sta Cidàde, Massaranduba, neste Es'

,guá do' Sul, domiciliada '.filha de Wilfredo Gutk- tado, domiciliado e res i
; e resídente, na Rua José necht e Isolda Roweder dente na Rua Padr'e A
: Bauer, 80.1, em Vila Raü, GlItknecht -,

'

loisio Boeing" 705, em

; neste distrito, filha de Jus Edital' 16.806 de 23.08.89 Barra do Rio Cêrro, nes'

'tino Sto!f e, Alzirà Cor�' Carlos Pascoali é Mar' te di,strHo, filho de A

,rêa �Stolf ',' � ,: Jene Ninow gostinho' Delagnelo e

,Ildital 16.804 de 22.08.89 Ele, brasileiro, solteiro, Anselma Elsa Uller De-

Valdeçir Fenrich e Stel�, industriário, natural d,e lagnelo �

,

la Marls Dalpra :', Joaçaba, neste Estado, Ela, brasileira, solteira,
, Ele,' ','hrasu'�iro, solteiro" domiciliado � residente costur'2ira, natural de Po

� tEcelão,
,-

natural de Qua' Em Estrada Garibaldi. merode, neste Estado, do
,tro Pontes, Marechal' neste distr'ito, filho de miciliada e' residente na

:�.. f j

C'óluna 'Evangélica,''; ,

breus 12, 1'3) Dia 04 - Desculpar-se
por estar "cansado" para a comunhão
com os irmão pode ser uma idéia in·

cutida pelo Satanás. (Mateus 22, 1-3);
Dia OS • Para sermOs Gheioslto Espírito
Sto. é preciso uma entrega a Cristo, uma

submissão total ao seu senhorio. (Roma
nos 12, 1'2) Dia 06 - O diIihciro na

Cursa dé Batismo: Neste sábado, às ca:xa de ofertas pode ser comparado
15:QOh, patestra preparatória ao 'ba- aos peixes dentro da rede; mas hã no'

"

tismo para pais' e padririhös, no salã0 ,tas "danadas" que não querem �ntrar

-'Cdmunàl, 'ria Centro. EncontrQ de prinei-palmente as de maior porte. (II
-Idosos:,' ' Neste· dia 06 de, setembro,' às ,Coríntios 9, 6'9), Dia 07 - Os_,grandes
15:00h, .no ,Centro, reúne!Jl"se os idosos luzeiros no Reino de Deus também po"

4-0�,G.r.\lPQ ','Raio' 'd��·S�lu.: �ema d'a· ,S�- d;;ni �léin-çar -grandes sombras êobre os

.. mana:' "bnçai sabre ele todas' as vós'
,.

Outros: (Romanos 7, lS) Dia 08 -'- A

'sas ansiedades, porque ele tem cuida' parte mais difícil de se converter no

do de vós." I Pedro 5,7· Mensagem ,e homem é a carte:ra; pois, é feita de
Leitura mária: Dia 03 .;__._ Não sabemos ,reouro curtido". (Salmo 10, 3) Dia 09 -

quanto tempo ,ainda temo,s" por isEO Quem fecha, as mãos para peus nãO d�,·
deixemos d'2 lado nossas mesquinha· ve se queixar quando Deus, lhe 'fecha: o,
rias e busl'luemdS o" Reino cle,l)eus: ,e ,icêu,' não derrama mais bênçõe!( (Ma'
a comunhão .çom;, osjqll,ãos da k: (He�, : laquias .3" S'9)

,
. '"

..
' ,. .

\
,', ""', ..

'.
- "

, '

CUl;TOSj N-3ste sábado, as' 19:00h, no

Rio Malha; neste domingo; às' Sh, na

Ilha da Figueira, em Ribeirão G. 'do

Norte e na R· GUanabara, às 9::)Oh, na

� Centro, Nereu Ramos e em Três Rios

i do Norte; nesta terça-feira, às 20:00h,
:j 'na Ilha da Figueira.

Rua �rtha Weege, em
Rio Cêrro, neste distrito,
filha' de Lavino Romig e

Olga Romig ""-'-.

Edital ,16.809 de 28.0S.89
José Vinoldo Gregole
witzch e Dorací Rosníak
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Já,
raguá do Sul, domicilia-
do e residente na Rua
'Joaquím Francisco de
Paula, nesta cidade, filho
de Afonso Gregolewitzch
e Helena Carracho Gre
golewitzch -.
Ela, brasileira; solteira,
costureira, natural de Ja'
raguá do Sul, domiciliada
e residente em Estrada
Garíbaldí, neste distri
to, filha de Francisco
Rosniack e Isabel Schío
chet 'Rosn:ak -

E para -que chegue ao

conhecnnento de todos,
mandel passar o presente
Edital, que será publicado
pela imprensa e em Car
tõrle, onde será afixado
durante 15 dias.

Al'{IVERSARIOS',
02 de Setembro

Sr. Rudi' Bruns (Garu
va) ; Sr. Laerte Stein;
Sra, Romilda Pedri;
WöHer Germano Beh-
rens; Alex Bolduan' A-

o demir Siqueira; Edelt;aud
Reinke Küster; Sra. Lau
ra Silva, esposa Eggon
jo�o da SIlva; Juliana;
filha de José Carlos (Lu'
ciana) de Andrade; Car
Jas Eduardo, filho 'de
José Carlos (Luciana) de
Andrade
03 de Setembro

Sra· Iiene H. SoeIter
(Alemanha); Sr. Walde
miro Nagel; Sr: Narciso
MorbiS'; - Sra. Mar
lha' PQ:t:ath; Álvaro Pe'
reila; Renato Stähelin;
Prsula Manske;

o

MárCIa
Ri'lmthum; Renata, filha
de Dr. Lu:z, CarIas (Es'
ter) Bonilauri; Irine
Ponticelli
04 d.e Setembro
Sra· Karolinä Burow

Bühler; Sr' Waldemar
Van .vossen, 'Jairo,' de

,

BarroS' Júnior; Sra, Ma"ria'
tv;1. Bartel·
05 de Setem,bro <,\r"IA, ;

Sr: Poow Borges (Co,
rapá); Eliany HornbUTp'
Ronaldo ,,' Guilherme
Schmidt; Airton Paul;
Flávio Stréit

,

,_
06 de Setembro
Sra E:}lclair Pere:ra Li-,

, ma Hinsching'; Sr. JoãÇl
HE'pfn�r; Srta· Eloni Bdr

ges; S1':'Arnaldo, 'Pasqua-'
Jm;; Sra. Traudi Kanzler

(Schroeder): Sr. Rui Ro'
mero Bauer
07 de Setembro,

Ondina de Olíveíra:
Sl'. Werner Mey (S. Pau
lo); Sra. Sezelenda Ma'
tia da Silva Costa (Lagu
na); Sr. Nelson José .da
costa; Sr- Renato Rabock:
Sra. Mercedas SilVá Sã�i
ade: Sr. Bugênio Schmöc
kel (Florianópolis); Sr.

Henrique Fugel Pilhö;
Patricia, filha de Lauro
(Esmeralda) Vegíní
08 de Setembro
Sr. ,Alfonso Erdmann.

Sra. Wally FriedeI; Sr.
Nelson' Amorim (Joínvíl
Ie) Sra. Terezínha 'Haf
ferrnann Pereira (Fpolis) ;

,Sra María D. Nagel; Sr- Ivo
Moser: Gilson César Sie
fert; Istela M. Moser: Sra.
Walmirs. esposa Sr. ' Al
fonso Schneider

NASCIMENTOS

28 de Julho

Debora; filha de Emi
lio (Luzia) Camargo
02 de Agosto
Fabiele, filha de Sim

plicio (E'nir) de Olveíra:
Jessica, fllha de Geomar

, I

(Maurilia) da Costa; Fá-
tifI1a" filha de Márcio
(Marlete) Correia
04 de Agosto'
Poala, filha de Iriam

(Marli) Hostim '

06 de Agosto
.

Juciéli, 'filha de Pedro
(Erica) dos Santos
07 de Agosto
Thiago, flho de Sandro

(Solange) Amaral; ,lu
liilno,

,

filho de Amaril'
do (Maria) Komgenski
on de Agosto
Marcialle, filha' de

Enio (Cristina) Engler;
Vanessa, . filha de Alceu
(Sinita) Rodrigueis

, 09 de Agosto
Cintia, filha de Os'

marino (Marcia) de Sou·
za; Fernado, filho de
Geovani (Aless.andra) Fa·
di; Jessica,

.

filha de
Jorge (Maria) 'Cardos.o
10 de Agosto
Antônio, [lho de ho

(Ter:::zinha) Rocha; pa-
nidIa' filha de Sebas'
tião (Antonia) Ribeiro;
Jefferson, fEho de Gilber'
to (Roseli) da Graça
11 ,de Ag.Qsto

" Camila, filha de Ade
rnar (Elmir'a) Gascho' T·

·ago, filho, d�' Jàime (Isol
,de) Dalcallale; Marcos,
filho de Leonir (Laurita)
Buzzii Chalini, filha de
Vafmor (EZir) K!ütkalllp;
Guilherme, LlqQ de FEm'
lo (Marc�a.) ,

dê Almf'lc':<_
12 de Agosto
Mayço1,1, filho d;;e Jé'h'

dir (Elegantina) Pt'r�i ra '

Jänaina, filha de Nenri

(Dorita) Voigt,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Relnoldo Rau, ,123
Jal'aguá"d� Sul - SC ""'!" CGC/MP 79.361.000/0001-91

BALANÇO 'GERAL ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 1988.

AT I V O

ii
I pago em Corupá aos fun

cionários públicos mu

nicipais passa a: ser ' de
NCz$ 330,00: O salário do
prefeito de NCz$ 1 mil
400, passa· pala NCz$
2mil 240. Blunk tem, senão
o maís baixo, um dos
menores salários en-
tre os prefeitos da re-

giãQ do Vale do Itapocu,
resultado de manobra po-
litica no final do ano

passado quando ' seus

vencimentos foram fixa
dos.

Por outro lado o pre
leito de Corupá enviou
dois Projetos de. Lei à
Câmara de vereadores • e
aguarda posição .das
bancadas. ".o primeiro
declara como bens de
Interesse público as flo
restas existentes' no

município, conforme pre
vê o artigo 225 da, Cons-

'

tituição Federal. O se

gundo projeto, concede
autorização para apre"
feitura participar de
grupos de consórcios.
com o OBj�tiVÓ de adquí
rir um caminhão com

pactador de lixo domés-

,
tico, avaliado hoje em

NCz$ 150 mil. Ernesto
Felipe, Blunk comentou
sue está promovendo a

doação de 14 relógios de
parede para as 13 escoo

las da rede municipal
de ensino e' ,à. biblioteca
pública., Os relógios tra
zem como motivos as

cachoeiras que ceracte
rlzam as, belezas na tu

rn�S do municípío.

Os funcionários pú
blícos municípaís de COo,
rupä tiveram, reajuste
de 60 por cento

'

em,

seus salários de agosto,
'que serão ipagoS" ,nos

prõxímos. 'dias. A prin-
cípio, o preíeíto, Ernesto
Fielipe BI,\!n].{_,' pretendia
conceder' rêpösíção 'sala-
"rial na 'ordem de 30%,
mas, acabou sendo con

vencido 'por vereadores
da coligação PDS/PFL
que era 'pouco. .Com is

S9, na Câmara, as duas
bancadas ofereceram, e

sustentaram, emenda pro:
pondo o dobro, o que
'ocorreu em duas vota-

ções, se sacramentando
o reajuste-

"Os salários 'de nos

sos servidoftÉ!s estavam
muito defasados", coníes-

,

sa Blunk, Revela que a

folha, que passa' a tota

lizar NCz$ 52 mil, con

some 40% da' arrecada"
cão do município. Com
o rearuste de 60%, ,em
agosto, O menor salário

31/12/88
3.473.325,03

31/12/87
347.989,14-CIRCULA.N11E

Disponível i:. ,.-;. f _;"A
\'. ,

51.345,03
'

3.421.980100

3.677.530,,23

, 53.989,14,
294.000,00

,55.556123

Banco do .Brasil
Aplicações Banco do Brasil

Permanente

Imobilízado

Construção em andamento
Instrumentos

�'.053.962,80 '

623.567,43

7.150.855,26

55.556,23

TOTAL DO ATIVO 403.545 ,�?
'

PASSIVO
Patrimônio 403.,545,37 -7.150.855,26

Patrimônio Social 403.§45,37
403·545,37

7.150.855,26 '

7.150.855,26TOTAL DO PASSIVO-

DEMOSTRAÇÃO DA CONTA VARIAÇÃO pATRIMONIAL
..3tyl2187' 31/12/88

Receitas 493.737,67 7.284.573iP:)' "

, 598.629,00
891.525,00

5.213.080,00
,

575.339,Q:)' ,

Contribuições Espontáneas
Promoções
Receitas Financeiras Diversa-s
Carnet

l64.889,23
.. 147·372,00

2.288,44:
,179.188,00

(90.192,30) ,

7.306,20
504,70

10.937,70'
40�,',OO

6.210,00
29.q50,OO
12.25.6,00
1.500,00

16.004,44
420,26

5.000,00

(537.263,14)Despesas

Roupas Profissionais
Despesas com Limpeza
Material de Es,critório
Assistência Jurídica
Serviços de 'I'erceíros
Despesa de Laboratório '

Despesas de Ambulatório
Aluguéis
Material de Expedíente ,

Fretes e Carretos
Despesas com Promoções
Despesas Bancárias

16.234,25
,42,127,00

,44.00Q,00
280.770,00
95.147,78

51.586,04
Blunki salário achatado

Leiteiros cenhecem sistema
sivos na cidade:'

O sistema emprega"
"do pelos produtores pare
naense

'

é reconhecido a

nível nacional. É ds :á,
inclusive, que partem os

Iílhotes de rerneire que
fazem -parts do programa
elaborado em Jaraguä
do Sul qus visa melhorar
a quatírtade do" rebanho
llä regieo- "Haverá troo
ca de informações, nossos

produtores receberão .írr

formações valiosas do, sis
tema empregado na CÓO"
perativa Wítmarsum", eX" -

plicou Djair Peteira;'"

7·39B,07

6.747.309,89

Com o objetivo de

conhecer' um dos maís

modernos sistemas d�

criação de gado 'leiteiro
do País, 36 produtores
de de leite de Jaraguá do

Sul estão visitando a

Cooperativa, Wítmarsum,
no Município. d�

,

Palmei
ra (PR), numa íniciativa
da Acaresc, com apoio
da prefeitura municipal.
A informação é do

técnico agrícola Djair
Pereira, que

'

, coordena
o Programa de >�ernei'
ras, 'que vem prppr>rcio
nando resultados�xpres-

.
.

-!>. �,-'-'_. � ....

Superavit do, Exercício
'

Jaraguä do Sul, :)'1 de dezembro de 198'8.

Rosan€:' T� J. Vallattt
Presidente

Gildete Plazera
Tesoureira

WHmat Marquardt
Téc. Conto CRC-SC 14.587

CPF - 549729309-34
REDE FEM,JNlNA DE COMBATE AO ,CANCER

ê�nfecções· Sueli .. Lida
ARTIGOS DE FABRICAÇÃO ,PROPRIA,

PREÇOS' Dr CUSTO. '

Funilaria Jaraguá Ltda.
A

Calhas' e Aquecedor "Solar
, Rua Fellpe Schmldt, 279 • Fone 7�-0448

.P,o�tQS de Vendas na Ma�echal, Deodoro, 1.085 e ,na'

'RU� Relnoldo Rau, 530 -, laraiu' do SUl -', SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"S.eleçil .de .ro" se a.,reselta eil'
,Jaragli di SII 10 ,r6xilno dia lOve
.' .� A- seleção Brasíleírs'

da <Divisão' Sêníor, atual
campeã mundial. da ca

tegoria se apresenta no

próximo dia nove, em

Ja.raguá do Sul, no estâ
dio Max Wílhelm, no C.
A Baepandí, enfrentando Segunda Divisão
o . selecionado local. A· O Campeonato da
promoção é da' Liga

.

Jara- Segunda Divisão de Ama'
guaense de Futebol, cctn dores maeca pàra domíu"
apoio: da prefeitura mu- go (03.09j o encontro
niÓpal;.· "A' wínda dessa . entre 'O líder Paraná e o

eq�i.pe a cidade.é um prê- segundo colocado, o Asa
mío.ae torcedor que po- Branca, como o principal
d:er.á reviver o melhor do jogo da .rodada. Segunt,
f�bol brasileiro" ana- do a l.FJ a rodada está
li.sa",.,Ö-. presidente da marcada p! as 13 hs. e p/
Ligä_Ralf Manke;· as 15 horas pl a 2lil Di-

:,;:;Segundo ainda o dírí- visão do Jogo da Seleção
gente .esportívo. " estão . Bresíteíra, elímínatórías
c011firmadas as partící- do. Mundial, Aliaça x

pações de atletas de Te' João Pessoa. Amizade x

nome nacional, como Guarani. São Luis x FIo'
Ado, Amaral, Rodrigues resta, completam aro'
Neto.. Cefurínga. Eclu, dada. No domingo pas-
entre outros. Os ingr.::· sado os resultados fo
sosupodem ser adquiridos.. ram. Pinheiros O x 4 A·.
antecipadamente' na' . Sê' m'zade.. Aliança 2 x 2
de0.daê:Liga,. na' avenida, Floresta; Guarani 1 x 3
Getúlio "

. Verges-antígo Paraná e São Luís O x 2
CeRtro/': de. . Informaçõ ..s Asa Branca. Classífãca
l'u'Iisticas-, .: e;' informa- ção: Paràná 6; Asa
ç@�:' são" fornecidas pe'. Branca 5; Säo Luis e Jo'
lO' tiene 72-0988, ramal. ão Pessoa 4; Aliaça e

fit. Ingressos terão pre' Amizade 2; Floresta 1 e

çO<,,��if?· de NCz$ 10,00. Cuarani e Pinhei�os zero.

A seleção d;:! Jaragué Ja
Sul, formada por atletas

.

experientes, . alguns que
já foram profissionais, r,�· ..
aliza dois treinos duran
te esta semana.

Vieirense se

-manlem Udef
O 1 Q turno do I Cam

Jpeonato c die Bolão RBS
TV _:_ Lulímar .Embãla·
gens encerrou ao últltr:iQ
dia' 25 de agosto, . ööm
o . Víeírense "A" conse
guindo somar 16 pontos,
mantendo-se na líderan
ce da coxnpet:ção. Bae
pendi e Vítéríe estão em

29 com 14 pontos; Han
S8 Humboldt, com 10,
(. 'o 49; Alvorada, .Qua'
rafli e caxia:s oeupam o

Sç lugaT, CGm 8 pontos;
Vleüenses "C" e 'D"
rom 6, estão classificados
na 8\1 posíóão, enq1Í.lan·
to que Vieírense "B" a'n
da não marcou pontos, f:
cando na "lanterna". Os
resultados da lllil rede
da foram: Vieírenss "B"
'1.141 x L375. Vitória; Ca'
xías 1.380 x 1.S'64 Alvöta'
da e Hansa 'Humbcldt
1.365 x 1.300 Guararü. Na
12lil rodada, Hansà Hum'
boldt 1.340 'X 1.301 Al'Vo'
radá e Guarani 1.38<t x

'.362 Caxias.
.'

rtEDE FÊMININA bÊ C(jMBATE AO. CÃNCER

DE JARAGUA DO SUL - SC.•

.

ASSJ<:MBl:éIA GERAL

:é',Utal de Convoca��io

1: 'fi..'Pr'esid2:nte da Rede Feminina de Combate ao Cáncer de Jaraguá do
'�', SuÍ no uso de suas atribuições, CONVOC�.o\. todos os seus membros, pa··
('

ia "cömparecerem à Assembléla.Geral Extrao.rdinária, que será rea"

;: ,. Jlzaçla nas 'dep·:md·êIl!Cias. do AABR:- As�ociaçào Atlét:ca Banco' CO
.L'

_:B'rasil no 'próximo dia f2 de s�t€mbro de 1989, às 14 horas, em pri·
:: melrit" convocação e às 14,30 höra�' em .segunda convocação .para de'

.

l{he�,àrem • sobre ii s(�gllinte ordeIll, do' dia:'
. .

J,i., iª):"Prestação de" contas ·d<> último )iiên:.o' .

.

:'�:;'" ;:�:)
.

�feiçãQ e pOsse da nova d�rêt'o.ri� e c01;lsélho Fls,cal
3·!)..·,RecoJ;ldução ou nomeação <;le 4ing;�ntes de Setores.
4\')

�

;Alferáções. em
.

artigos do .llistätuto . Social

i'l' .5\\) 'Ássuntqs' gerais
...

:;1',.'! _ Jaragpá do Sul, 24 de. agosto de 1989

,.il,,' ' i"� .

.�. R.osap�· T.. j .... Vailattt
Presidente.

"

"Alberto ·1·ller" cOlMluista
título es,colar - muniCipal ..

Ä BSéólä Alberto
Bauer' foi a grande cem

peã, conquístando o pri'
melro lugar em duas
das mödálídades, no I

Jogos Escolares Munici'
pais: handeboí masculino
e feminino. A

.

competi
ção, realizada q,e 23 a

25 äe agosto, no Cí
násíe de EspOrt,;!S Artur
l\i11nler, teve também a

modalidade de voléíbol,
envolvendo 19Q alunos,
nas' categorias mirim 'e
infantil.

.
Com a partícípação

de sete escolas muruci

pais, o evento promovido
pela SEW,$ (Secretaria
Municipal de iE'ducàÇã.O)
teve como objstívo inte-

.

grar alunos proíessores
(, diretores. O resultado

final dos Jogos Escoiáres
apresentou: no handebol
Iemíníno, 1� lugar pare
Alberto Bauer, 2\1 colo'
cação para Rodolpho
Dornbusch e 0'� pera Crís
tma Mareatto. Também
ao

.

handebol', masculino
a vencedora foi Alberto
Bauer, seguida de Cris
tina Marcatto e Ana
Towe Nagel.

. Ja no voleibol mas'
..

culíno ganhou Santo ;ES'
tevão. Com Cristina Mar' /
catto se classíficando em

segundo e AlbE!ro Bauer
Lcando na terceira posí
dia. O vôlei Iemíníno
twe

.

Cristina Marcatto
em prímeíro lugar, Al
berto Bauer em segundo
e Santo Estevão em ter'
c=íro.

, Aliza�e: campeão, do Varze:alo
todos os méritos. O ad
vérsérío, Corticeira F. c.
teve boas chancas de
marcar, mas chegou a'

té isso na voluntarieda'
de e garra de seus ata'
cant�s,'e meias.' O lance
mais discutido da partida
fOi' o qU9 ongtnou o

pênalti. 'A bola cruzada
IÚ:l. área tocoU no ·braço
do volante' Zinho, do Cor
t'teira, e o árbitro, Ralf
Mánke, determinou o to

que·

. A partir d.esse .mo
menta o jogo tompu co

notações de vio.lênciéll
a'é o -ponto d,':! Eras ser

expulso por agredir, a
. srJcns, um a,dversário.

Rua R-einoldo Rau, 632}

;72:1599

rB ,.8 R -U .,B ·E L

I

.I. ,72�3.�53
ÊlllBllllÍlEI.ra

'
.. Jár'águ4 do.Sul

Com um gol de Di

nho, .
cobrando penalída

de máxima aos 9 mínu
tos do segunda tempo,
o Amizade F. C. conquis
tou na segund?'feira (281
08); o titulo do 1� . Cam'
'p2onato MUIlic:pal'" 'de
Futebol Varzeano, pro
mdvído pela pI1efeitura
mU111cfpai e· que tinha em

disputa o troféu pref.eito
'Antônio Carlos Zimmet·
mann. A equipe Vetera
�rros ao (V'�n.ceT a Pol:\
,solda, na preliminar,
conquistou a terceira co'

locação.
. Com um time mais

ajustado e técnico, o A·
lnizade· conquistou o

titul'O de ca�'peão com
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•• ,' , < ',.," -' .:: •• ·'-�·'ralßiscliitUê(\iêiííalêlÍflánW.:�m-.Linmerkungen 1 caso de sllilis a cada 96 hotäs:
� . -

....._
. ..' , ,_� .

'.. . -
_" ..."

:A did.a 36: horas. uni caso de sete. casos por mês, e' um
.

a
b

.caso.

lenorragía; a popular . gonorréia. cada quatro días. Alerta Xímenes
De quatro em quatro dias - 96 ho- ,coI}tud(), que mesmo essa quantidad�
'ras um caso de sífilis. Essa é a SíI�:

- 59 =: estaria bem abaixo da ex- .,

tese de u�,�alanço feito pela, Uni-' p�ctatíva de casos comuns para uma

dade Sanítária de Jaraguá, do. Sul' CIdade de quase 100 mil habítentes.
de casos, d= .. doenças transmtssíveís,

. As preocupações efetivas .oeorreríam
se fossem registrados entre 80 e 1'00
casos em um mês.

'

" A, sífilis, todavia, é a doença' ve
ner,ed. de maior preocupação para aS
autoridades em função da sua evolu··
cão. Os: sintomas começam a' ser

',

se�tidos - feridas nós ,orgãos genf"
talS - 2' días após a contaminação.'
E a sífíllís primária, qua 'após o se-:

gundo ano, se não tiver tratamento'
P

,
I

assa a ser secundaria, quado
:

sur-
gem manífesteções dermatológicas
(manchas rósseãs). O terceiro �stágiO
da, doença se da a partir do· oitavo
ate o décimo segundo ,ano, quando,
inclusive, surgem manífestações neu=

rolôgícas. Isso, no entanto, é raro se
registrado.

'

Questão de. coerência,
.

ape'nas
Os líderes do POS ; PFL na Câmara 'de

Vereadores de Jaragüá do Sul, Luiz Zonta 'e
José Gilberto Menel, ,respectivamente, são fa'

varáveis d uma campanha de boicoe ao paga
mento do selo pedágio, em função do favoreci'
mente 'de recursos para o Norte do país. Isso

é insuflar o povo a desrespeitar leis, o que

significa. incoerência para quem 'foi ,e�eito. pa:.
; Tá fazê-las, não desrespeiiá·lás. Mais lógica: é'
a' proposta do deputado federal Antônio : Carlos
Konder Reis (PDS), que propõe emenda á lei: que
crioir o selo, regulamentando que OS captados em

um Bstado, serão ali mesmo aplicados. Questão
de coerência, apenas ...

Quem será - Ao ana· sugestão - O verea·

lísar o encontro
.

de dor Almire Antunes

empresarIos realizado Farias Pilho, o f'P,eca",
na quarta feira (30/08), (PMDB), sugere que as �

,

o presidente' da Acíjs, . escolas de 19 grau da

Sigolf Schünke, foi ta' rede'muntcípal pas'
xativo ao conceder sem a ter uma dísci-

entrevísta á Rádio plina chamada "trän

Jaraguá: os empre- sito", preparando as

säríos, disse ele, não, crianças para '.

.

essa

são contra a organiza' atividade no' futuro. A

ção' dos trabalhadores, proposição, 'aprovada
más sim centra 'rei- por unanim:dade' pela
vindicações . que são Câmara" na segunda
mais .políticos do que feira, merere aplausos.
trabalhistas. Alguém Com a palavra a Sé-

. -se habilita ao, chapéu? cretaria da Educação.
••• O recente �ngarrafamento, provocado pelo
fechamento da Marechal Deodoro foi largamen
te recompensado com o 'recapeamento da pas

sagem de nível da RFFSA, que alcançou, tam
bém, os písos dos pedestres que" assl� eslão
seguros de uma ultrapassagem sem rísco com'

pletando melhorias já feitas naquela área. Os

motorizados e os que se acham a pé notaram a

ação da municipalidade.
••• Por seu turno,' naquela mesma área, para

quem se deter um pouco maís nesta er9- da velo-
'

cidade, deve- ter notado o desaparecimento q>e
uma guarita na _ travessia da Ierrovia e o sur

gimento de uma ,nova, de' fibra, moderna, qu�
oferece conforto ao guarda e dá um visual muito
agradável. A RFFSA está inyestindo, o' que

,

é bom.' Quando pa:ssar por lá dê uma olhada ..

Falta, agora, o ajardinamento de qUi� fala o
.. . �

deputado Duwe.
.

."Um milhão de cruzados noyos, recursQs do

Selo pedágio, foram destinados para às obras de

BRi-Z80
'

__ tt1ecb,ó Sao -Bento/Conipá. Embora

pOllCO é melhor do, que nadS. Esta rodovia se

arrasta há longos ·a.nos, deSde 1937, e sofreu em

tempos passad� os "bombardeios" dos que pre
feriam a. Do�, :t;:ranc.isca.. :Mas daqui a pouco se·

,

rá o CorredOr 'de' Exportaçã'O. PerseveremOS! ..•
••• A Supervisora Regionál· de Educação Espe',
daI da 19a· UeRE, lone .Machado, expedindO

.

'. convite para o .seminário: ",Locomoção - Um

Problema da PesSoa' Portadora de Deficiên�
, ,cia',-

�

Objetivá. tiffi}scientizar a comunidade e to'

"

.

d:as as petsbas'"Yêsponsáveis pela construção- e

./0 ,bem· estai d�s�'segmento. problemas de loco' ,

moção dos dé'fi�i'EÍntes e d:scutir
.

a Iegislaç:ã,O
vigente. Otim'ô�'�'

"

:,'

CAI'BSASSB
� com gostrile café.
_. '.

#
" .;::_,.... ;,::t._�._J, - i-� .,�.

.

A prefeitura de Jara- truídas - tem tomo üb.-
guá do sot: adquiriu tmó- jetivo' acelerar .: o pro-

. veis para ínstalar mais cesso de implantação des-

Começou no dia 10/ a três creches no município, 52 serviço à
..comunidade,

Semana da Pátria, " em investindo nessa opera- que o reclama." COm P2-
Jaraguã do Sul. A pro- ção' NCz$ 305 mil A quenas adaptações nes

gramacão desenvolvida tran�aç?o foi revelada ses imóveis dentro em
p2la .. Assessor:a de Cul' 'p=lo prefeito Ivo' Konell, breve, as creches pod.iL
:tura, Esporte e Turismo que, contabilizou 'iag6ra reo ser. inauguradas.

'

da prefeitura .prevê para faltam apenas três crc� Uma delal"- fica ná
o dia 2, sábado, às 8 ho- ,ches :nstitucionais para Vila Nova, na esquina.
Tas, culto ecumênico na que nossa promessa de das ruas 25 de julho e

praça Angelo P:azera. campanha política no ano Corupá. A outra é no
'em frente à prefeitura: passado este'a cumpri· lote(\mento Borba I n�
De 2 a 6 haverá progra-

(:a"· Com novas três ti- bairro Lha da FigueiÚt
mação nas escolas. O n:dad?s a cidade 'passa 'e a tôrC2ira na rua Gua·
desfine pr�n.dpa1 está a contar com nove (r'?- pabara, jmediações eil-
marcado para o dia 7, chE'� instituCionais, Escola Municipal de 1f
.às 9h30min na rua Re:" 9 prefeito preferiu Grau Alberto Bauer qu.e._
noIdo 'Rau, com a seguin' não comentar o quanto pa- atenderá o bairro Czerni'
t? ordem: Feb, banda Os gou a cada urna das trêS' evicz· Em média, cadà

. �renétiq)�., s.oci�dqçles de ,G:asas, adquiridas, IDa serna�
,

umá das nove ä,orhes em
tuo, atletas que vão dis' na que passou em fun·' atividade. atend:(> -70
putar os'Jasc, escola Pink ' �ão das llegociações rea· cüanças. por dia, func;:io'
and BIue Jangadinha; ,ladas. DC'�tacou que es-' ,nardó em três turnos, se

Apae; ,Ana Nagel" i'eyti$H-' .'f,à ,prática ,-

_:_ compra.r adaptélndo-' 'aös horários
.

na Maréatto. AI5érto (ilSas prontas e n"o cons' .c11'1S indú"tr'al' da cidade·
·Ba'!le�, .... , fanfarra ":>". .A..�b'
Kanzter, .escöteiros: " 'dIu··
be 'dos

.

DêsbnivadOr�s
'Centro Educac:onal E�

',,' vangélico, Heleodoro
.,

Borgei;; Valdete Ziridarf' >

". 'Abd9i?- BtÍtista, '" �I10IçÍ.Í1c!6·
" Gonçâl�es; � ':, < '." ,São',

I uís, ßo�and ;pºrIlQ,I,l�çli"" PIRMANN Oi' COM. REPR,ES. LTfiA �'_

Di:vhià Providêndà, Boib::' Rua ':""" l\hffa!:� Ü:ßelfi1� '<Ía_ �sfí:Ja. '10' ;,,, .

"
. beir'os", _Je?pe, Club� : e', V'I .

.., .".... '-. " "

'

, ;":'

mctr.qll.-:íi-ós'.'
't_, .

'_ --,' .....'" .;- 1 a 7.LenZl· 7<"'"':- -V(i)ne. ,'12:23.35.,>....• '.-.y:�' ... "•. ;>�

.

:JERMOPLAC " AOUEC,EO'O,R
,', , �

./ ,.�-(.

O'
"

Aquecedor
.
que ,í,altava" em ua'c

�
s ;: asa,

resiclen<:ía�'
",

çhibe', edifício, ,piscina 'etc:':
•. Solar -'- EJétrico,..,...· Cás

I"
"

e entre elas as' sexualmente }propa·
gadas.. A expectativa foi revelada

. pelo médico Amaro- Xímenes Júnior,
que nesta semana apresentou, e

.

co'

mentou, .o relatórío elaborado pela'
Secretaria Municipal da Sabtde, da
qual é títular-

liA estatística de ,doenças sexueí:
mente tranmíssíveís .é muito difícil
e os números oficiais não condizem
com o que realmente acontece. . Em
boa parte dos casos os pacientes são
homens, ou, mulheres. 'casados e re

solvem, seus problemas consultando
um médico Ou farmacêutico, . e em ,

função da situação, o fato não
_ ·chega

a ser informado, como deveria, \a Uni'
dade Sanitária. para registro" comen

,tou o secretário municipal da Saúde,
Amaro '. Ximenes Júnior, ao comentar
os números do relatório.

De janeiro, a julho deste ano fo'
ram regístrádos. oficialmente, 2:)' ,

ca�

sos de sífilis. O número, aparente
mente inocente, na op.níão de Xíme
nes, é no mínimo duas vezes maior.
"Se deu 23 ofícíeís, por baixo -tívemos
uns 50 casos neSSE;! período", dísse.
Nessa base terrrse média superior a

Semana da Pátria
lem programação

Cidade

"

Gonorréia
A blenorragia, chamada popular'

mente de gonorréia é a do ..anca -se- .

xualments transmíssível de maior
propagação. ' Oficialmente em 'sete'

�eses de 8Q.. foram anotados apenas
CInCO casos- Logicàmente não condiz

�om a realidade.' "Isso, no mimmo,
e o que -se registra em uma semana"
calcula Amaro X'rnénes Júnior- COm
isso seriam 20 ao mês, '140 nos sete
meses, e um caso a cada 36 oras,

lerá " nova,s .. , creches��
I!
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