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loja Iara acordo' de 'cavalhei'ros e'
� ,-" ' .

trava combale acirrado com o eot -.

Um "acordo de cavalheiros" en- CDt.-Clube de Diretores Lojistas'
tre comerciantes .e comerctáríos dê, presidido. pOr José Ramos de Carva-

Jaragúá, 'do Sul está sendo' desrespen�-, ,lIho (foto). O lojista presidente e
I

do. e, gerando uma das -maís agudas centra a alteração no hõrário f{' ace- "

crises do setor nos últimos anos- A nou 'com penalidades à Lojas Hering,
'maís nova loja da cidade, pertencen- que rebateu 'e' vai' se manter aberta

te a rede Hering não fecha para O' entre 12 e 14 horas. O sindicato dos

almoço, ao contrário. das demais, comerciários está mobilizado e deve

concorrentes e supermercados. Esse realizar assembléia geral nesta' se

foi, inclusive, o assunto maís deba- mana para avaliar o 'caso. Página 16

tido durante' a,' reunião mensal do

, 8a. OlimJíada do· �aiva· aßÕ!lal
S

ÍI

t
.. ·

' e combalida
eSI' el IDICIO ,A prefeitu�a de Jara-

gua do Sul Val bancar no

final, deste mês uma

campanha de vacinação
antí-rábica que pretende
imunizar 5 mil animais,
entre cães e gatos. A

revelação é do médico
Amaro ,Ximenes' Júnior,
que em conjunto com a

Clínica Veterinária Sch
weítzer, coordena a cam

panha. Existirão, postos
Em toda a cidade e a

vacinação será gratuita.
Pi;.gina 6

Mais de 2,500 atle

tas de 34 empresas dê
Jaraguá do Sul ' come

çam neste ,sábado (�9),
a disputar a 8\\ Ohm

piada Sesiana-üliseja-"
que tem 'cetimo�al ,

marcado para as'� 19h30
min. no ginásio. de espor
tes do Sesi. Em seguida
a aberturç. Jaraguá do

Sul e Brusque disputam
partida amistosa de volei
bol Iemrnino-. Página 15

Barão doRio Branco. sala 4,

FONE: 72.2607 • i

Massaranduba
"amplia seu DI

o Distrito Industrial
de Massarandubx pas
sará a' contar em breve.
com três novas indústrias.
A medida, anuoc.ada
pelo prefeito Dávio Léu,
visa a geração de novos

empregos e o incremento
da arrecadação de im-

.postos ao município.
Acrilplac-Siil, Móveis
Ramthum 'e Antares Ar
tefatos de, Cimento; sã.C)
as indústrias. Página 5

Vie.irense .é Santa 'Catarina.
-, ,'na,-" 28. Taça -Independência"

. o Clube de Bolão '81, representando a-
S: E'. R.

'

Víeírense, Jaraguä do Sul, e Santa
Catarina partici-pa sábado e domíngo (9 e 10) da
2\\ Taça Independência Inter Clubes de Bolão
Bola 16, no naipe masculino. A competição
reune equipes de cinco estados brasileiros:
Urea (campeãr do PR e' do país), Sogipa (RS),
Vila Mariana (SP), e' Sociedade Germânia (RJ).-

A organização da Taça Independência é
da

. Liga Joínvílense de Bocha e Bolão, com

apoio da Federação Catarinense e patrocínio
da: Confederação Brasileira de Desportos Ter
restres. Os jogos, serão 'realizados' nas de

pendências da Associação Desportiva e Clas
sista Embraco,

-

em Joínville. No sábado a
,

disputa é entre clubes e no domingo em duplas.
,O Víeirensa leva a competição os seguintes

.

atletas: Antônio Berns, Jaime Blank, Wolfgang ,

Ríedtmann, Aroldo Karsten, Sebastião Krause,
Adertür Neitz�l," Valdir Pereira, Nitton Habeck.
Rolando .woir, Conrado Riegel Neto, lngomar
Hornburg. Adernar Brandenburg e Haroldo

, Güths. O técnico' é Antonio Berns, que chefia
a ,delegação.

'

,

Como preparativos a essa competição, o

Clube de Bolão 81, base da seleção jaraguaense,
disputou o .Torneío Fundação Cidade de Blu

menau, nos dras 19 e 2 setembro. A equipe fi

cou com a terceira colocação e o atleta
Wolfgang .Riedtmann 'cons�guiu a melhor média
entre' competidores de oito. equipes, fazendo
média de 257,8' palitos

,
partida.

aprovada regimenl'o da"" constituinte
A Câmafa de Vereadores de Jaraguã do Sul aprovou em segunda

votação na última segunda-feira (04);, o substitutivo ao Projeto de
Resolução 04/89, que institui Q regimento interno' pará a elaboração
da Iei orgânica do município. Entre as principais alterações do projeto
orlgnal estão as emendas' populares que agora precisam de ,200'
assinaturas para serem avaliadas pelo plenário, e que eram mil e

os cargos que antes eram ,clefilüdos pOI nomeação e que, passam
a ser por votação secreta entre os 15 vereadores, A Câmara Organ.zarr
te. se instala a partir do dia 11 de outubro. ,Página 3_

.
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SUPERMERCADO _NOVO
Um novo supermercado
Breithaupt deverá s�r,
construído em' Jaraguá
do Sul. OSi .servíços de

terraplenagem. em um

terreno de 5,5 'mil me-

tros quadrados, na rua

Walter Marquardt, já
foram concluídos, Os
trabalhos de. infraestru"
tura da obra, que terá '::l"

mil metros quadrados
de área, estão em fase íní
cíal. Além de oferecer
aos jaraguaenses o mes

mo atendimento dos . ou"

tros estabelecimentos da
rede (padaria, confeita
ria, açouge, etc.), a . no"

va .casa terá também ser

viços de rotisseria.

Integração A SEME
(Secretaria Municipal de

Educação) já conseguiu
envolver aproxímadamen-
1.200 pessoas I- entre

alunos, . pais, professo"
res .e' diretores' de .esco

las - em várias atívída
des que estão sendo

·

desenvolvidas junto à
·

comunidade de Jaroguá
do Sul, dentro do pro"
grama "Educação Física
--' Um Exercíco de Inte

gração". Festival sócío

esportivo e cultural, ma'

trogínâstíca, Jogos Esco"
lares Municipais, ruas'

de lazer e encontro com

todas as APPs são al
guns exemplos das pro"
moções realizadas pela
Subunidade de . Ensino
- Educação Física, per"
tencente ao órgão mu

nicipal.

�MEAS
As pequenas gêmeas
Isabela.e MartanaEspe
ztm Barbosa fazem àill:
versäno em 8 de se

tembro. As menínas,
f1lhas de Luis Rober
'to :Barbosa' je TAnta
Estb,ei' Espezim Barbo·
sa, completam s�te
anos de vída- Os pais
estão radiantes com

mais' esta comemora·

ção. Ifsabela e' Mari·
ana,nascer·am em Jara

guá do Sul. , liiiiS,
atualmente, :fx>� Jamtlia
.está residindo ��Ú:�"'\q,a"

· pitial catarinense,:_ ia, .be
la FlOrianópolis. '

Gente & Informações
...

---

Morreú Ghocolate, o crioulo
'que' enc'antDI Jaraguá do, Sul
Muito sentida a morte do artista Chocolate pe
los veteranos da sociedade local. Na década de
50' as' graudes orquestras. do' Rio excursionavam'
para o 5lll e a cidade entrava na era dos baí

les animades pelos famosos Chiquinho t(e seu,
lenço branco), Ruy Rei, Casslnp de Sevilla,
Orquestra de Tangos, entre outras. Nunca das
apresentações no cinema e, depois, na antiga
Sociedade de Aüradores 'Jaraguã". já sob a

denominação de Baependi, apareceu um ar

tista "colored", 'chamado "Chocolate".' Apesar.
<te ser dia de semana, que as 6aS. e �. sábados
ficavam pera. as grandes cidades, o sa:lão, estava
líteralmente tomado e Iestívo, De negro, no

bom sentido, apenas um espíava de Um local
na parta alta detrás do salão, . admirador de-'
Chocolate, o hoje consagrado mantenedor do
Bumba-meu-boi ou'Bpi-de-mamão, que mora no
bairro doe Nova. Brasília. Chocolate' toma o

. último conhaque' no bar, entra ,no palco. e

saúda os "[araguaenses", nota que deu .mance
da, pígarreíra e arregala os já gràndes olhos e

tenta consertar, procurando Um homem de
cor até que viu .lá em cima o "Manequinha"
e exclama aliviado: - "Não é que vejo aqui
um único crioulo", e abana festivo. Chocola
te cantou � contou muítas piadas, saindo a

plaudido' no show dos artistas da uma da ma"

drugada,

A sociedade jaraguaense reverencia o artista

que percorreu alegremente o Brasil inteiro e

que Integrava. o elenco de humoristas do

programa sO RISO NA PRAÇA, da RCE
Rede Bandeirantes-

Naquela épocanosso diretor era o diretor social do
hoje maís completo clube de .Iaraguä do Sul· Com
o apoio da sociedade é que Sie podia "bancar"
uma: dessas apresentações, na emergente cidade

que hoje leva o, cognome de "pérola do Vale
do Itapocu",

ALEGRIA
NA PRÊFEiTuRA

No final de agqsto< : a
chegada de

. dois bebês
alegrou ainda' maís . o

ambíente de trabalho . ná •

.

Prefeitura de Jaraguä do
Sul. O filho do Prefeito
Ivo Konell, Alencar' Gí
ovani, tornou-se pai, no

último día 30,
. quando

nasCeu Camila . Luana

Konell,
.

também filha de
Deise ''de Souza.' Já o

outro nenê, qUe veio ao

mundo ·em 31 do mê.S!
passado, é de Lourival
'PedrQ Pellin com Sonelt
ele servidor municipal,
que! j estão com· mais
um

.

membio na, família:
Ana Paula.:

'

',ÁS'" ,duas
meninas nas,oeram. ,no
Hospital Sãõ José:

. _

APAE AGRADECE
. A APAE (Associação de
Pais - ê. Amigos dos Ex"

cepGi�riaiS) de Jaraguá
do Sul agradece a cola"
a [udaram )para o su-

boração de todos' que.
cesso da Semana Nacio;
nal do Excepcionai, ocor
rida de 2Í à 28 de àgos"
to. Ao todo foram,·38 co

laboradores, entre ínstí
tu.ções, empresas E;:' pes
soas fí.siicas·

O. Sorvetão, que funcio
na na rua Marechal De"

odoro aa Fonseca, quase
na' esquiria da

.

rua João
Picolli, est,á apresentand9
várias' novidade's, � ein I

taças' de Sorvete.sl.' Além
disso,> pode"se ,'sab0rear
ainda' strudel,. saJgaginl).os, � ..
sucos e lanches. EstA 'i "iê

.

. umá boa opção. Confità.

'Rltar, realiza doações

Jói�!I' relógios, pulseiras, anéis, alianças,
. prataria, artigos em ouro e tudo o maís para
presentes na

:Relojoaria :·avenida
Mc;t.rechal Deodoro 443. e Getúlio Varga� n? 9

O Rotary Club de
Jaraguá do Sul realizou,'
na noite de 5 de setem
bro! no Restaurarite

.

do
Hotel Itajara, a entre"
ga de donativos em di
nheiro a várias entida
des jaraguaenses. A
quantia dístríbuída era

parte da 'Verba qus o

Rotary recebeu, para oro

ganízar a 3\\ Feira da Ma"
lha. O médico MarIo
Souza (foto) recordou. que
os rotarianos têm contrí
buído na organização
do evento desde sua

primeira edição e o sau

I.�tilcesso está proporcío-
nando ótimos recursos

! .

déstínados ao natal da
criança pobre.

Cerca de NCz$ '16·
mil foram assim distribui
dos entre as entidades

jaraguaenses: Casa da
Amizade (NCz$ 3 mil),
Ação Social (NCz$ 3 míi),
Rede Feminina de Com"
bate ao Câncer (NCz$
3' mil), Lar das Flores
(NCz$ 2 mil), APAE
(NCz$ 2 mil), UTI do
Hospital São José (NCz$
1,5 mil), Hospital Jara
guá (NCz$ 1,5 mil), e

AADAV . (NCz$ 750,00).

'Loja
-Mamãe Coruja.
,A melhor opção em artigos infanto-juvenis e

hebê para a estação outono-ínverno.

R. Rio Branco 16'8 - Fone 72-0695 - Jaraguá do 'Sul.

Co;Pinßoso
- ,"1

�

A ROUPA _INFANTIL

Avenida Getúlio Vargas. 97
_ Jaragu:í d() Sul

PRE8EN�ES.

UMA JÓIA NINGUEM ESQUECE

'JÓiAS, RELÓGIOS, ÓCULOS DE SOL
- --

E PRlIS�NTES.
( '" .

..
,- .�

Rua Marechal Floriano' n�'? '29 - fOf?e '12-1911 .
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Câllarã alrOVGII Rêgimenta" InternG
'

para a elaboraçio da LerdtgâDÍca .

\

Melalúrgicà

A tâmara lViuilicipal
dê Jaraguã do Sul aproo'
vou, ein segunda votação,
no último dia 4 de setem�

bro, o Projeto dê Resolu- ,

cão n9' 04/89, que dete:r..

mina o regimento interno

para a elaboração da

Lei Orgânica jaraguaen
se- O documento, apre
sentado

.

no inicio de

agosto pelo presidente
do Executivo Munkipal,
.Ademar : ., Winter, foi

ªlterÇl.Q.p
.

pela mesa dire

tora da' 'casa,' que propôs
um substitutivo, pois o

ongínal recebéría um

número expressive . (je
eme!lga.§: ' ,I

Urp.� das - J9rhlcip�iª
piudanças foi reduzir de.
mil para 200 o número

mínimo .
de ' assinaturas

e:lÇigidp . no ·acompa·nha-·
mep'�o 'da$ emendas po
pularqs a I.:::erem 'avaliar
das pelp.· Gpini§�o' 9�:'
rfll Prg�ni9ante. A cutra
ªIt�rflçãp polêmica e�
tava rel�cipnada ªos Cilr

g9ê' A prirn�ir!l ,flrppps
tf\.l 9J1.€ peter-r:p.inava p
lllesmO p:res!de�t,= nàs
'fRi!lSõe� Q:rd:ftária,s oe Q):""
g1!nizante§ foi, substitui
tio,' pa'ssando p.' t�igir
qUe todos os Cemstituiw
te!1 Mun:e:lpais S'�jam e

l.eitos pelos 15 vereadores
lntegräntes da Câmara.

Aiém disso; foram crla
das as funções de vice
presidente, 19 e 29: secrer
táríos.. inexistentes no

projeto. íriiclá].
..

serem íncluídaâ
_

na
Constituição de . Jaraguá

. do Sul,que devem. ser

eneamínhadas . à presi
dência da Comissão or
ganíéants,.. conforme Art.

A primeira sessão 6'?, itens 2'? 3'? 4°. do Regi:
Organizante deverá ocor- mente Interno. A con

rer em 11 de outubro, c1usão dos trabalhos está
quando iniciarão. .os tra- prevista para o dia 15
"balhos de elaboração da de dezembro deste ano,
'Lei: Orgânica Municipal. quando ocorrerá li vota
Mas Os vereadores e entí- ção do documento final,
dades jaraguaenses têm em -1ç Turno. E'ntre o

um prazo de 30 dias primeiro ,e 9. último en�
opôs a promulgação do

"

contro aos constítuíntes
Projeto de Resolução, pa- jaraguaenses serão reali'
Ia oferecerem sugestões <\ ªMlqs 14 reuniões,

.

'Ramos confiante nas filiaçoes
o vereador José

Ramos de Carvalho, que
deixou o PFL para inte

grar, o PRN do presi
denciável

.

F�rRa!l�o', ç�l� .

lp.� d,e Mello, iFfßflI!t'l\l
'

.que ªté @ último' dia 6

s\j.a nove sigla já' conta
va com 160 adesões �m
��r�gllá gg S�J. �as Ó

PÇirtipq ,da Reconstrução
Naciop:al,' .cl\le' te.m seld
comitê m\lf\icipªl prewi-

. sQ,fi� p!,esid�do pot' Rª
mos,

.

flreeisq reunir um

toti;Ü de 410 filiados
até 9 de setembro, ül·
timo, prázo exigido pela
Justiça Eleitoral para
qu� seja instalado o seu

diretÓrio definiLvo na

cidade.
Além' . de- R�lllöS es

tão· empenh(l<Ú)s' �este
objetive Ad.Uo Kanchen,
Veniltöu Cl,áudio da Sil
va e Tereza Augusta Em
mendöerfer, Pgfã. eles, a

meta ·será alcançada cl fa-
. eHidade pois muitas peSSQ
aS estão se dirigindo à sede
da agremiação, na rua

Re:no1cto Rau, n<? 806,
pedindo para' preencher
a ficha de ingresso na

entidade. - Cumprindo
,

esta
.

determinação le-

gal, o próximo' passo do
PRN jaraguaen,:e será a

Convenção Municipal,
marcad'a para o '(�ia 24
deste. mês.

Irtelerro Lida,.
," __ , _,�,;"I __

.�." ,'I.

Po:r:ta:s - Jªne1&li\ !VitriIlie.s - Balcões - POItas Panta"

gráficas - 'Portas Rol'o _. Cercas - Grades - Chu�!fas
queiras - Ané:s Metálicos - Máquinas, Etc. ..

.

,

AGORA ,EM NOVAS INSTALAÇÕES

Rua Joinvil1e, 2.051 Fone; 72-0971 _. Jaraguá do Sul - SC

I

Art- 2<? - O imóvel a que Se refere o arti
go anterior, destina-se para a r,=tirada de seixo
rolado para a conservação e construção de Ruas
e Estràdas. Municipais. -'

.

c

. ,1i��'A� DE, SANTA CATARINA
piePlITlJRA M\,JNICIPAL DE SCHRO�DER

,. i, -_".c

I
ÖECRETQ � 424 de 11 jé ag:ost� d,� 1989:

.

,

.

PECLARA DE l:JfIUOADE PÚBLICA· PARA
FINs PE PESAPR0PRIAÇÃO O IMOVErl ,n.'UE

, ESPECIFICA:"
.

-

""'

-,.,

Ap�, Pl?K�, Prefeito Municipal de
Schroeder,

.

no use de suas atribuições que lhe
conf"i!r� 9�ttem tv, do Artigo. 70 da Lei Comple- .

limentar n- S de 26 de novembro de 1975,
,.

D .E C R E T A:
.

o
.' 1

.' -Art. lÇ - Fica declarado de utilidade pú
bli�a" ,para fiIllS de desapropriação, pax via
amígavel ou judicial, um terreno situado a

E�t�ada a�aço do Sul, de propriedade do Sr.

�ano Streit, com as seguintes confrontações:
Pazendo frente -sm duas linhas, uma com 53,30
metros com a Estrada Braço do Sul e outra com

52,20' metro, com terras de Herdeiros de Artur
Guckert: íundos com '109,00 metros com terras
de Nelson Streit � Norberto Gaedtke; de um

lado com duas linhél!s,' uma com 232,.00 metros
com terras de Adernar . Duncker e outra com
94,30 metros com terras de Herdeirós' de Artur
Guckert; do outro Iado com 257,00 metros com
terras da Osnildo Duncker, perfazendo a área
total de 29.250,00 m2.

.

"

Art 39. - Este Decreto entra
na data de sua publicação.

em vigor

Art. 4<? - _Ficam revogadas as disposições
ém contrário.

Schroede:r (SC), . 11 de agosto de 1989,-

,
ADEMAR PISKE ,

Prefeito Municipal ,.

Registrado e publicado na mesma data.

CARMELO PASQUALLI
Encarregado do Expediente

As 500 maiores empresas. Privadas; . As 50 mai
ores Estatais; Os 50 ma:or.es Bancos; Os. maio
res grupos. Quem melhor soube lucrar com a crise. '

As explicações oU quem ganhou. mais; Os' gran�
des prejuízos; Quem venceu a inflação. As mais
eficientes, tudo: isto e muito mais você encontra
na . revista EXAMB ESPECIAL. deste mês. na

GRAFlPEL.

': .

EXAME l\'lELHORES iE. MAIORES .

Ferro Velho Marechal
DE ENGELMANN & CIA., LTDA.

Comércio dál veíCulos usados

Peças pata ;y;�.i'f..M.:u.. Jl�O.;.SCom{lramps '��l�1s aCidentados
.

..' .��'It,,:.-...�,,,, ."'- •

Rua Çonr�d lUege! .. 1§t -- Fone 12-0874

Jaraguá da: SUJ.>,;_" SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ótima a sugestão do sr- Almíre Farias. ti' Câmara Meu caro amigo Balduíno Raulíno. BIÍl.nó..me
ü_g Vereadores, para que se inclua tio currículo -�o dós velhirihos-da Porca Expedicionária . Brasileira, .

19 grau a disciplina "Trânsíto". :e uma idéia que duas vezes MPITO. OBRIGADO. Primeiro, pela hon

p'recisa ser cultivada com carinho, dado 9 seu aícence. ra conferida' a nossa Associação Regional para maís
Afinal de contas, ainda va19 o ditado: "água mole

:

uma vez abrir o desííle do dia 7 de setembro- (Es
em pedra dura, tanto bate até que fura", Incutir' crevemos no sábado,dia 2.09, na esperança de que

segurança de trânsito na cabeça das crianças Ei jO- São Pedro colabore CO,lIl bom tempo, e o desüle saia).
vens estudantes, é investir no futuro, quando eles se- Segundo, por ter trapsíendo o desfíle para a Reínol
rão adultos 'e tiverem um volante nas· mãos e estra- do Rau. O bom senso prevaleceu. E isto é muito bom.

das à sua frente. Para as 'atuais gerações-ríé moto- _,..._ - - - - - -

rístas - e principalmente "motoristas" - pode até Falando em Pracinhas, na longínqua Teresina, Ca-

ser que a iniciativa valha alguma coisa, desde que pital do Píaui, sabem cama os Veteranos da FEB

as crianças sejam motivadas a fazerem apelos aos são chamados no desfile de 7 de setembro!
papais e mamães para que o carro como meio de - Oxente, quem são esses velhinhos aí, ; seo

condução. e não como instrumentos de morte e. mu- menino? ..

tHações centra terceiros. que também têm
'

o direi- - ois, num sabe? São os velhinhos do Funruralt ...
to de utilizar as vias públicas. . Dá-lhe "curtura" ...

O Vereador precisa ficar atento pára que sua A única coisa que não devia acontecer, acabou

sugestão' não vá parar nalguma gave�a como, acontecendo no' jogo Brasil X Chile, no domingo.
infelizmente, acontece com tantas coisa uteis' neste A imprensa . explorou largamente o problema da

país. segurança dos jogadores chilenos, e os de lá de
- - - - - - ...... - fora devem

.

ter pensado que o Brasil é, realmente,
Nunca será demals louvar a sdmínístração rou-' uma grande aldeia de índios selvagens, tal o espa

nicípal pela probidade com que gasta" os recursos lhafato e a insistência Com que a matéria foi tra

públicos -. Mas também é verdade que o Prefeito de 'tada pelos catedráticos do futebol, especialmente
um Município rico como Jaraguá do Sul não deve Manchete. �e Bandeirantes-

.

chegar ao extremo de ser sovina. O sr. Ivo Konell

.que nos desculpe, mas o Programa da semana da
pátria depõe contra nossos foros de "Grandeza pelo
Trabalho", como reza o brazão do Município. Fran

camentel A partir do. papel, de qualídade inferior,
até a impressão, em preto e brance, .

nada condiz

com a' prívilegíada posição de terceiro maior arre

cadador de ICMS em Santa Catarina. Não 'estamos,
é claro, a reclamar que o programa fosse

.

impresso
em pergaminho. Mas um papel de'primeira' qualí
dade e impressão em quadricomia dariam ao im-.

presso a exata dimensão da Grandeza de Jàraguä do

Sul. Falei?

Como é que é minha senhora, Porque este jor--
nalista "coUoriu"? Poí não nos consta. Não faz

muito tempo dissemos; "Se a eleição fosse hoje, .

votaríamos em Afif Domingos". Depois da série de

entrevistas programadas pela Globo, continuaría-
mos a votar, hoje, em Afif Domingos. Mas vêm

pelai o horário gratuito,. e muita água vai correr

por baixo da ponte. Quinze de novembro ainda
. está' algo longe- Há tempo suficiente para a gente
decidir. É precjso analisar, renalízar, os candida
tos mais em evidência, isto, 'é com pinta de presíden
te, Collor, Maluf, Afif, Covas, Ulysses, Lula,' estão

no páreo. Brízola está descartado, por ínsanavel a

versão à ideologia comunista que esse indivíduo

esposa. Os demais, '�ntre os vinte e tantos .candi

datos aprovados, pela Justiça Eleitoral, são meras

figuras dElcorativas, que' "estão" candidatos apenas

para 'barganhar seu apoiO corri os outros, mais-em

evidência, à proporção que o pleito se aproximar.

A poluição da publicidade sonora na� ruas cen

trais diminuiu alguma coisa. A'SSim valeram os ofí
cios do sr· Osmar Günther,. presid�nte do· COMDE
MA, e as broncas do Jornal. Mas alguns irresponsá
veIs continuam ao, infernizar a' vida da·- população.
Quando .é qu.e<,.as:�utoridad�s, destinatárias dos

. ofícios do C0MDE-MA, vão \?ntrar em ação pra valer?
.�;"::�;��� :.._ - - -

'O rojão, ou a bngala. ou o fogo de artifício ou,
ainda o sínalízador, usados pelos marinheiros em

alto mar que caiu perto do. goleiro Rojas,· precisa
ter a devida explicação. E' explicação que não d�i
xe margem a quaisquer . dúvidas. Aquela meleca.
que ss diz casada, tem um filho e mora em Niterói,
e que nunca foi ao maracanã, alardear aquele papo
furado de que recebeu a coisa de um desconheci
do e a certa altura puxou a cordinha e ii coisa ex-,
plodíu e voou, está debochando a polícia. Que
ela é culta. e experta, es entrevistas demonstraram.
Ficou no ar, -por 'enquanto: como uma mulher casa

da, de Niterói, estava sózínha no Maracanã Como
uma mulher, inteligente aceitou a' coisa de um

estranho? Como. a mulher, não. sabendo' do que se

tratava, puxou a cordinha? Como alguém pôde
entrar no Maracanã com a coísa.. sentar-se em meio
a 1.50.00 torcedores?

.. ' Encenação ou não, o Brasil já está· ou ainda
não. está classificado, o epiSÓdio maculou nossos
'foros de civilidade perante o mundo Inteiro; E

agora não adianta querer tapar o sol com a penei
ra, como pretendem, a todo custo, os catedráticos
da bola, com aqueles' patéticos exerclcíos 'de re

tórica besta .díante das câmara de televisão. Ö fa
to aconteceu!. ..

A FIFA tem um prob}ema delicado nas mãos.
Interditou o Elstádio do Nacional, em Santiago, por
causa �,_ brutalidade dos jogadores chilenos
jogo anterior contra o Brasil. E agora, José?

Interditar o Maracanã? Anular a pártida ? Mar
ear outra em campo neutro? A FIPA pode
dois . pesos e duas medidas?

.

Eis a qu�stão: o _ep!isÕdio demonstrou como é

f�cil envergonhar iimpunem'2'nte uma nação ânte';ra
dIante do mundo. Basta puxar o éordãozinho da
coisa .. '.

Sim, porque o Rojas não deve ter registrado
queixa· Logo, a m9?'f s�rá solta e - como diz A
d=rbal Machado ......... riã'q "se fala mais no assunto .

usar

no

CMl não -quer
motoqueiro el

ponte pênsil
As pontes pênseis exis

tentes em Jaraguá do
Sul são destinadas a pe
destres e ciclistas, e o

Conselho Municipal de
Trânsito, que se reuniu
nesta semana, quer pôr
essa determinação em

"?vidência, não permitindo
que motociclistas se utí'
lzem desse tpo de traves
sa. Por sugestão do re

presentante da Polícia
Militar obstáculos serão
criados aos "motoquer
ras" utilizando-se, pára
tanto, trilhos da. RFFSA.

Os fatos foram comen-.

tados pelo vereador AI
mito Antunes Parias Fi

lho, o "Peca'; (PMDB),'
na sessão de seguda-íeíra
(04) da Câmara Iocal.
"Peca" é o representarr
te do' poder Iegíslahvo
no Conselho Municipal
de Trânsito e a ca

da reunião elo CMT,
faz relatório na tribuna.

Explicou qUe o obstáculo
com. trilho será im

plantado' de forma' expert
mental em uma das pon
tes pênseis da cidade, e

haverá observação.

Com o engenho fica

impraticável- a. utilização
da ponte pênsil por' mo-

· tocíclístas. A prática
· Ioi condenada por outros
vereadores que temem

pelo. risco de acidentes

e pelo· fato, entendem
que. a ponte poderia,
também. ser utilizada
mÜjtoctclistajs. "Peca" sa�

·

l:Jentou que haMeI)l 1'1-

nalizaçãö eficiente para
evitar acidentes, e foi

aparteado. pela vereado

ra Marilze Marquardt
(PMDB) que iron:zou,
afirmando que lSe a sina�

lização (or tão eficiente
no sentido pejorat:vo
quanto as placas que
indicam lombadas, OS ris- .'

cos de acidentes são emi

nentes.

� ''<'"'

"'-'.'" -õ,f.,,:,.

Li,nha DEL HEY 90

Com novo motor 1.8 e 10VO

câmbio de 5 velocidades

,. ,

'..;:_ , ... ,

• �.• ' '1

.•�,'"'-��-;:
o' REQUINTE GANHOU MAIS DESEMPENHO,.

VENHA CONHECER Ö DEL REY 1.8 NA MORETfI,
JORDAN ONDE voc:e TEM AS MELHORES CONDI
ÇOES DE SAIR DE CARRO NOVO.
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·.:·Mais / ,3· . indGslrlas - VID . se Ilslal'ar
e•.Mãssa,anduba, .·Ierando e.prelol

'Coluna E,angéllca
cutTos: Neste sábado,' �s 19:öoh, no Centro,
_n� VHa Lenzi e em Santa. Luzia; neste domingo,
às 8:00h, no Centro, ein Francíaöo de Paulo, .

�

JOão Pessoa; àis 9:30h, no Centro, na Estrada
Nova e na Rua Joínvílle..

"

BENÇÄO MATRIMO-
NlAL: Recebem a bênção matrimonial no dia .

09, neste sábado, na 19r�ja do Centro, às 11:00h,
Díetmar Clsudíney Hornburg e Ingebor Werner
e, às 18:00h Celso Lenz e Eliane Bahr

.

�EMA. DA SEMANA; "Jesus Cristo hão só des
truíu a morte, mas também

_

trouxe à luz a vida
"2 a ímortahdede, mediante a evangelho." II
Tímóteo 1,10. -.

MÉNSAGEM E LEITURA DIARIA:
DIA 10 Nós não. somos a fonte de bênções, mas

QS canais, pelos quais Cristo quer conduzir bên
çãos aos outros. [João 1,:;7"39)
DIA 11 O diabo, é o grande imitado!' de Deus;
nos milagres, nos dons e nas línguas; porém
uma coísa ele "não consegue imitar: os frutos do
Espírito Santo. (Gálatas 5,22)
DIA 12 Quem quer ser ouvido quando fala aos
outros de Deus" deve primeiramente aprender a
ouvir falar ds Cristo. (Lucas 10,31)

.

DIA 13 O Senhor tem em vísta. para cada ví
da, um plano perfeito e bom. (Salmo, 13,24)
DIA 14 -Deus não é um destino cego sem alvo.
Ele é o nosso Pai. (Isaías 63,16) .

DIA 15 A tarefa' a ser aprendida durante a nos
sa vida é o louvor: a Deus. (Isaías 24,14-16)
DIA 16 O único e sensato alvo do vida, deve
ser a promoção do Reino de Deus na terra. (Ma-
teus 6,33) ..

tínuídede �te mês, quªn�
do serão aplicados todos
os tipos de vacinas que
faltarem nas Cadernetas
de Saúde das críanças,
A ssim, no próximo día
11 os vacinadores estarão,
das 8h30min às 11h, .na
Escola proíessora Vidalllla
Xavier, ,em Benjà.i'ilin
Constant, ficando a vi$ità
para a Escola Básica . Pe�
Bruno Lindem, de C�m
pinha, das 14h às 16h:;O
mino Já' no dia 12, pela
manhã, iS8rá a vez da
Escola Bésíca Felipe Man
ke, de Massarandubíhha,
e a Escola

.

Maria Kreutz
Ield, localizada em Ribei
rão da Lagoa, -à tarde. E'
em ia de setembro serão
visitadas os escolas Reu
n'da Aract Duarte, dê
Guarani-Mirim, manhã,
com Maria Konder Bor
nhausen, no 1 Q Braço do
Norte, na parte da tarde.

'PON1'Ê'
O prefeito de �assà'

randuba, Dávio Léu; por
outro lado," em visita ao

município de Guaramírtm,
colocou à disposição de
Antonio Carlos Zimmer
mann, chefe do Executivo
guaramírense. o material'
para a construção da Porr

te do Tibagi, sobre o

río Putanga, Participan
do com 60% do custo
total, os massarandúbenses
Iomeceram estacas e

duas vigas. de concreto,
que possuem uma exten
são de 25 metros, dando
à obra um vão livre de 22

metros.
A admínístração mu-

nicipal de: Guàramirim
arcará cona as despesas
de concretagem e mão
de-obra para a conclusão
desta ponte, há muito tem

po desejada p':!los mora

dores instalados nestas
áreas de limita entre as

duas cidades. Com est,e
acerto entre Dávío Léu e

Antonio Carlos' Zimmer"

mann, desfez-sé a con

trovérsia de que
.- Guara

mirim já havia recebido
os recursos,

.

mas não
iniciava a construção, a

legando que, Massaren
duba não se manifestava
a respeito de sua. .par!:e
neste empreendimento .

.

A cidade de Massa
randuba deverá

.

ganhar
três novas empresas,
qua se instalarão .

nos

próximos meses em suá
ärea índustrial,

.

de acor-
do com informações
fornecidas pela admí
nístração munícípal-: Uma
delas é � Acrílplac-Sul;
fabricante de artefatos
acrílicos' nobres e pio-

.

neíra no sul do Brasil.
Esta indústria transíerírá
seu parque fabril do
estado de São aulo.

A Indústria de Mó
veis Ramthum. de Jara
guá do Sul, é outra em

presa que está em enten
dimento com a prefeitura
massarandubense, 'nego
ciando uma área d"i!
terra para se Instalar no

município. Além destas
duas, a Antares - In
dústria de Artefatos de
Cimento também está
interessada em se esta
belecer em Massarean
duba,

CORREIO DO POVO
Assinaturas

e

Publicidades
Fone: 12-0091

'

Para
res já
terreno
tríal da

Anta
um

índus-
deve

isso, a

adquiriu
no setor
cidade oe

acertar, em breve, os

últimos detalhes com

a Prefeitura, que está
fazendo o levantamento

topográfico do local.' O
.

prefeito Dávio Leu de-
monstra muita .setíste
ção com a trensíerêncía
ctestas empresas, 'pois
isto significa mais em-

pregos para a população
de s'eu município.

Cons6rcil União
Uníão Catarinense de Consórcios Ltda, SjC.

EDrrAL DE CONVOCAÇAO
VACINAÇÃ

. _
O programa de vací

nação nas Escolas Muni

cipais, promovido pela
Secretaria da SaÚde ·de

Massarendubs terá con-

São convocados os SrS· Consorciados participantes' dos grupos
de Consórcios abaixo, para se reunirem em .AJss-embléia Extraordíná
nas ,qtJ,e ser�o re,allzados no dia 11 de setembro de 1.989· nos seguintes
locais e horários :

.

.

-

GRUPO.
031
038
040
045
133
136
211
214'
217
222
Q46
130
1:';2
208
210
138

la. Conv-
18:30 ..

.

18:45
19;QO
19:1,5
19:30
19:45
20:00
20:15
2Cr:30
20.:4:5
18:30
1.8;45
19:00
19:30
19:30
18:30

2a. Conv.
18:35
18:50

19:05
19:20
19:35 -

19:50
20;05
20:20
20:35
20:50
18:35
18:.50
1905
19:35
19:35
18:35

Local
'Cía Jordan ele Veíc, - Jv.iIlejSC.

Cia Jordan de Veíc. �. JviII.ejSC .

Cia Jordan de Veíc. - JvillejSC.
Cia Jordan de Veíc- - JvillejSc.
Cía Jordan de Veíc. - JvillejSC.

.

Cia Jordan de Veíc_ - JviIl�1sc.
Cia Jordan de Veie. - Jville/SC.
eia Jordan ele Veie· - Jv:t;�/SC.
Cia jordan de \feie .. -"- Jv'Ílle/SC.
Cia Jordan de V€!íc." �, ·Jvil1�/�C. .'

Moretti, JOldan - Jguá <;lo SUL/SC
Moretti, Jourdan - Jguá do. Sul/SC.
Moretti·, Jouelan -- Jguá do Sul/Sc.
Moretti, Jordan - Jguá do Sul/SC.
Mor;�tti. Jordan - Jguá do sul/Se.
Cia Roésler' -S- Bento do Sull SC.

. ,

ESTADO DE SANTA CATARINÁ
PREFEITURA 'MUNICIPAL DE SCHROEDER

PORTARIA NI] 281

O PREFEUO MUNICIPAL DE SCHROE
.

DER, no uso das atribúições que lhe" confere

a leg:slaçãó
.

-em vigor,"

RESOLVE DESIGNAR;
\.

Hilmar Rubens Hertel, Igon Cristiano

Volks ":e Cândido Walz, para avaliarem um

terreno pertencente à· Madeireira P. R. Gnei.pel
Ltda., com área de 148.810,00 M2, desaprópria
do pelo pecreto nQ 425.

. ·1, ,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E COMUNlQUE-SE. I-.e. tot ..
�

As reuniões se darão, em. primeira convO'càl;1ã.ü: com: a presença da
ma:oria Adm:nistradora como procuradora dos ausentEIs, quando s·erá

.

discutida e votada a s-::guinte matéria que constitui a:' ordern do dia:Sçhroeder (sq, 11 de agosto de 1989.-

ADEMAR PISKE
PrefeltQ Municipal

- Substituição do bem objeto do plano,
-Automóvel de Marca Ford, modelo DeI Rey GL
de marca Ford, mode�o DeI Rey qL t .8.

Automóvel1.6 por

Registrada e publicada na mesma data.

S/C -' Joinville, 29jagosto/198g.. "'�
.' •

.I

-.

CARMELO P�SOUALLI
Encárre.gado "do

. Expediente

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MUlicipalidade, sem ap·aio do. Estado,'
balca . vlcin,ação anli,·.rábica esle' ·mês

"""-- .

Numa .ínícíativa da

prefeitura municipal a-

través da Secretaria da
Saúde, com apoio da Cí

dasc e Clínica Veteriná
ria Waldemet Schwelt

zer, na última seinarm

deste mês; será desen
volvida em Jaraguá do

Sul uma campanha de

vacinação maçíça anti-rá-
bica, que pretende imu

nizar cerca de 5 mil canr
nos e felinos. A infor

mação é do médico Ã-.
maro Xímenes Júnior, que
ultíma os détalhes

para a operação.

"Não estamos receben
do' cobertura

.

alguma do

governo do Estado, que
em

.

função ds nêo se

registrar nenhum caso de

raiva canina - ou felina

nos últimos dois anos

decidiu q/ não'faria vacina
ção em Jaraguá do SúJ·
Nossa posição é de que
devemos realizar ã vaci

nação justamente por
esse motivo, para que
.não venhamos a ter Cd

sos daqui para diante"
comentou o secretário mu

nicipal de Saúde·

Sem apoio .

do governo
estadual o primeiro im

-passe que surgiu foi nó

sentido da aquisição de

vacinas. Somente podem
comprar-se esse tipo de
medícamento organismos
'estaduais ou clínicas ca

dastradas aos institutos
produtores da' vacina,
que se .

centralizam no

eíxo Rio-São Paulo e Cu-
ritiba. O veterinário
Walderaar Schweitzer
fo] a solução. O profis-'
síonal se propôs a assu

.mrr a responsabtlídade
'da aquisição e supervisão
dos trabalhos sem qual-:
quer ônus para a muni

clpalídade.
Amaro Xímenes Júnior artefatos. 'de Cimenlo

Säo José lida ..

, Casas pré-moldadas em concreto.»-

Paredes externas em tijolo,
'ii, baixo relêvo."".

destacou ainda a colabo
ração da Cidasc que ce

derá técnicos para acompa
nhar a vacinação, sendo
e$'sa' a única participação
do governo do Estado
na campanha. A data da

operação ainda não está'
oficialmente marcada, o

que ocorrerá na próxima
semana. Serão adquiri
das 5 mil vacinas - que

serêo pagas pela preíeí-.
tura- a um custo unitário
de NCz$ 0,47· Esse preço
deverá ter' reajuste pois
o instituto

.

que produz o

medicamento reajusta
seus preços

- conforme a

vanação da' inflação. Os

proprietárias de cães e

gatos; 110 entanto, recebe
rão a vacina gratuitamen-
te.'

,

-�-----

Lançamentos da Semana

- Clube dos Pilantras - comédia
- Com 007 Só Se Vive 2 Vezes -:- avent-
�. caçada em Atlanta - policial
-'·Nico Acima da Lei - policial
--- Amanhecer Violento - aventura
- Real Men - aventura
- Abominável Extorsão - aventura
- Busca Frenética - drama

.

- 007 'a Serviço de Sua Magestade - avent.,
- Clara's Heatt ..L... drama

.

___; Magnun 44 -' policial .

.

- '-Um Grito no Escuro - drama
- Namorada de Aluguel - comédia
-

_ Egito :.......EM' Busca da Eternidade
documentário

- As Grandes Baleias - documentários
�. As Forças da Terra - documentário

E ma!s 1·500 vídeoítlmes para você assistir.
OPPU'S - Videomanl-a sem Pirataria

riiIIFOTO .

It "'1("_.r1r1 Av"Mal. Deodoro, 252

, P IAtJ:I'I'1"� Fone 72'()261

'CORREIO DO POVO' 72-009t

P·_ra nós" -selura não é só garantia de riscos

Segu·ro
Presta'çio de Serviços

"
,

Consulte - nos

Seguros A'. Garcia

.
" é

Rua Expedícíonérío Gumercindo da Silva h� 90, 1.9 andar, sala 2

fone 72-188 � Jaraguä do Sul....., SC -

- JUIZO DE DIRSITO riA ,2\1 VÁRA DA' 'Co.

1MARCA DE JARAGUA DÉ 'J'ARÂGUÁ DO 'SUL
i. EDITAL DE SORTEIO DE JURADOS
o DOt.1TOR lRINEU BIANCHI, MM; JUIZ DE:
DIREITO DA 2\1 VARA DA COMARCA DE JÄ·
RAGUA 1)0- SUL, ESTADO DE SANTA CATARI·
NA FORMA DA LEI, ETC •..

'.
,

.

FAZ SABER' a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
tendo sido designado .o próxima día 29 de setem
bro de 1989, às 13:00 horas, para ter lugar a

sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri des
ta Comarca, do autos do PROCESSoCRIME NI]
335/84, sendo que na. forma da. Lei foram sorte
adas os seguintes jurados: 1) MARCOS HILARIO

.
ZIMMERMANN; 2) JOÃO CARLOS LESCOWICZ;
3) DIONIsIQ LUIZ KLEIN; 4) EDNEY . ESCOPE
LI; 5) ApELMO FRITZEM; 61 RUBENS MARCOS'
BUSSARELO; 7) NICACIO GONÇALVES; 8)
GILyANE VEGINE; 9) EVERALDO JÖSÉ BAN�
CHARDT; 10) BEATRIZ MARLENB'COGROSSI'
11) CARMOSINO CAMARGODE ARAUJO NETO;
12) LAURI DEODORO DEMATHE; 1:)'); DENISE.
ALICE TAMBOSI; 14) DAGO�MAR MüLLER; 15)
JORGB ORLANDO AMODJO; 16) ,ALCEU MO
ACIR pIAZi.RA; 17) �ARINAROGERIA HENN;,
18,) .LUCELIA MARIA. AR�LDI; 19) Jl)'L10 CE
SAR pICCININI; 20) ASSIRtO CARLOS RAM
THUM; 21) ELVIRA I3CHMIDT.

. FAZ SABER'MAIS que na referida sessão
será julgado o PROCES,SOCRIME NÇ 33,5/34,
onde figura como acusado DIINARTE: BUENO
DA ROCHA, e todos 0151 processos qUe estiverem
devidamente preparados, ficando os jurades
convidados à comparecerem neste Juizo.. Sala
do' Tribunal do Júri, no dia e hora supra men

cionados; sob as penas da Lei se faltarem.
E, para que chegue ao conhecimento'

de _1<jd?s, foi expedido .o presente edital, que
sere afixado no local de Costume, no átrio do

.

Forum, e publicado em jornal local.' Dado e palS
sado nesta Cidade de Jaraguá do Sul aos

.

04
dias de' mês de setembro do ano de i989. Eu
(Amadeus Mahíud), EscrivãQ Judicial. o· subs
crevi.-

IRINEU BIANCHI
Juiz de Direito

". Verdureira ,da Raquel
COMSRCIO DE FRUTAS E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS E vERDES, PÄO CASEIRO
. E CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTO. �

Rua CeI. Procópio
Jaraguä

Gomes .de
do Sul

Oliveira, 1.160
SC

PraiaCidade Campo
Baixo custo e rapidez na montagem.

Garantia total.

Condições de pagamento

Rua Itapocuzínho. ?03 - Jaraguá do Sul - SC -

a 200m do trevo de acesso, à Schroeder
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fe'slital da Folclore
atingiu as objelilos

COLUNA 'DO, IDOSO

Parque f�ltal; r�CUr$OS " para' a ,'PrevldêBcia?
'

!

J
Frltl Von Jaraguá

o I SIMPOSIO NACIONAL SOBRE A
PRBv'IDENCIA SOCIAL - uma, reu
níãó de técnicos para debater o' as

sunto - revelou que o déficit anun

ciado pelo - Ministro Jader Barbalho
de NCz$ 9 bilhões é provocado pela
concessão dos novos benefícios ínstí

tuídos pela Constituição e a elevação
do piso mínimo peto Congresso.
Em conseqüência o Presidente da Ré

pública baixou a: Medida Provisória
e aumentou 'O índice das contribui
ções de empregados e, empregadores,
entre outras � providências.
Acontece que os representantes de
diversos setores da sociedade presen
tes ao referido Simpósio, não engoli
ram tão simploriamente as 'medidas
que repercutiram na opinião pública
e, como que contradizendo o que o

mínistro dizia, passaram a atacar as'
razões apresentedas : pelos técnicos

para dizer que as coisas não são tão

simples assim � fizeram denúncias

que levam � outras explicações' para
esta sítutção-

As razões' alegadas
Por representar, talvez, a maís signi
ficativa Poupança, no !País, a, Preví
dêncía tem sido tratada, historicamen
te, como a "galinha dos ovos de ouro".
como lembra o advogado previdenciá
rio' Aníbal Fernandes. "O doutor Ge

túlio' utilizou dinheiro da prevídên
cía para construir a uS� de Volta

Redonda; a oarteíra de crédito agrt·
cola do Banco do BrasU indicou como

contribuintes obrtgatôríos os �nsti'tu
tos e as caixas de 'apdSentadoria; o

falecido Presidente Juscelino usou o

dinheiro da previdência para cons

truir Brasília; um dos últimos presi
dentes mandou as reservas da Previ
dência lá para 'Italpú e hoje a União

não repassa o que deve à Previdência,

porque está com as veias abertas pa
ra pagar a dívida externa- Usaram

palavras duras
_

e não foram conteste
da:s.

E a sonegação?
O secretário de estatística e atuaria do

Ministério, Ricardo Frtschtak, reco

nhece que há sonegação e calcula em

25% o nível de sonegação das empre
SaJS' sobre a folha de pagamento. ehe

gando a 30% na estímattva de outros

técnicos. Fora da previdência estão pe
lo menos 42% dos trabalhadores, que
neIn carteira assinada têm, segundo
dados do IBGE, citados pelo próprio

.,.,.;.-

secretário geral doMínístérío, Delíle de
,Macedo. Todos os setores do governo
conhecem' Os problemas, mas ninguém
adota medidas capazes de reverter e�
ta situação. Comodamente preferem pe
nalizar patrões e empregados com

-

a'

elavação dos percentuais de contrí-:
buíção. E, pronto, está salva a pitha'
e não se fala maís no assunto. Pobré
Brasil! Enquanto brigam porque o ja
lário minimo do aposentado deve ser
,um Ei não' o outro, mais elevado, pas
sando fome, o governo - assíste pacífi
camente Q festíval de sonegação,
deixando que esses dinheiros sirvam
para seus apetites indecorosos. E' di
zer que aíndá existe sonegação por
falta de .regístro de empregados, reco
nhecido pelo próprio presídents .da
Associação Nacional de Fiscais .ds
Contribuição Previdenciária. Marv�,IJ:e,
Taffare!. Um, verdadeiro 'descalabro'
confessado publicamente.

'

Outros fatores que reduzem a recéita'?
Muitos outros íetores foram. constata
dos pelo Simpósio- Entre' eles: i) -'
.Inadímplêncta expressive no recolhi"
mento das contribuições; 2) - Redu"
cão drástica dos repasses da União à

Previdência, íugíndo aos comprcaiís-,
soa. Iegaís a que está obrigada. Em
1988 o Governo Federal repassou a

penas NCz$ 13 milhões dos NCz$ -695

milhões que devia ao sistema'previ'
dêncíárío. Segundo estimativas maís
conservadoras, a dívida da Uníão. pa
ra com o sINPAS, a partir de 1'967,
chega hoje à astronômlca cifra de

US$ 23 bilhões i 3) - Estruturas de
fiscalização e arrecadação artesanals
e' ineficientes; 4) - Sistema de proces
samento de dados 'incapaz de atender
às mais rirnples necessídades de COl1"

"trole da área de arrecadação; 5) rt:
Enormes organizações preparadas' eíi
cientement€: pera a prãtlca ,.h� processas
fraudulentos, sem que existem proce
dimentos -admínístraüvos capazes de
combatê-los eficazmente e 6) -:- Redu
zido quadro de fiscais de contnbul

ções previdenciárias.
Todo o mundo sabe onde estão, os

furos e ninguém faz nada para coibir

os abusos.

E, como o lado maís trace sempre
está do lado dos aposentados . dos vê

lhos -

e dos que precisem da pravídên
cia, o mais prático é cortar em cima

deles. E dá-lhe chibatal Até qhandü
a nação vai assistir isto? :::

':I' ,.

( \, ')\
"

, , II "-,,,, I,

l�jl "

H ,e I U a C r e a ç Õ e s
CONFECÇOES EM TEÇlDOS

Infantil e Gestante

PRONTA ENTREGA

Rua JGJinviile 2.08.9 � Fone 72-1157

o 89 Festival dó
fQldqr�. promovido pela
19' Ucre; nos dias 29 e
30 de agosto, no ginásio
de esportes Arthur Mül
ler, sé revestiu de ple
no sucesso, segundo ih

Iormaçõeg dos organiza'
deres. 'Participaram 348
alunes de 15 ostabelecí
mentOSi de Jaraguá do
Sul e Corupá, Os espeta
culos foram assistidos por
Um público

'

'estimado
em quatro mil pessoas.

No encontro de ava

hação do Iestíval, os

orgaiiizadores entende
ram. conforme informa'
ções da professora Leo
ntr Pessets Alves, dire
tora da 19\1 Ucre, "evi·
dencíou-ss ,a participa
cão efetiva das escolas es'

taduéís, munícípäís ê
partícularaa, com apresen'
tacões de alto nível e co-

mo culminância'de um
trabalho realizado nas
escolas, planejado ê
Constante de sua pro'
posta curricular;'.

Por outro lado, Leo
nir Pessate Alves, .reve
lcu que a Secretaria da
Educação de Estado ao

DAE'Departámento Au-
tônomo -de Edificações
recursos necessânos pa
ra a ampliação, em maís
duas salas de aula na

Escola Báslca V�ldete
Zindars, o que possibílíta
rá a continuidade daquela
obra, aguardada com

expectativa pela comu

nidade ,:; Associação de
Pais e Professorss.

João e,A..{(l/(iaM .

Moda lnfanto·juvenU para realçar a

eleg�c1a de seus ftlhos. Um carinho
especial para o seu bom gosto.

'

,

Na·Marechal DeodoIiO. 819 _ Jaraguá do Sul _ SC.
,

«t=HO ·

VIAÇÃO CANARINHQ LTOA

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
'

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

,

Tubos Santa He]ena Ltda.

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

Päbríce: Rua Jolnvllle, 1016 __ Fone 72-1101

Bscrttérlo: Rua CeI. Procópio Gomes, 99
\ '

Frq� 72-0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

•

Jon.Q.

AOOI.ESCÊNTES E ADULTOS ;,

�

, ';

Psicoterapia individual. psicoterapia de gru'p'o..
psicodiâgnóstico. Psicoterapiö familiar,

-

Travessa Anita Garibaldi n.C? 101, lateral Qa E

pitáC'io, PE'ssoa. telefones 12-2093 (> 72-02.'12.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ADVOGADA' UA HlstGrla de n....eB� nlo. pode ficar .6 iIâ :audlde·'•. '

O' Passad() 56 é '_'mpo1taD� • o seu tempo fÓI bem em�regado.
-

Dra. Aurilene M. Buzzl-'
Questões de terras - acidentes d.� tràns��o
ínventäríos " cobranças e advocacia em g�Í'éit

.Ruá Reínoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 1�-211l.,

AS MELHORES OpÇOES PARA PRESENTEAR
ESTÄO _N�

'Lanznaster�
.J6ias, seml·j6t�s e relógios com o carinho da

. L A N Z NAS T E R
"

Marechal Deodoro. 39-1 - Fone 12·1267, em 'Jarag.uá

Fale Inglê$
em 24. horas-_

Esta é sua oportunidade agora no Brasil.
The Wilzard oi. ConversaUon

* Método exclusivo desenvolvido nos U. S. A.

para qúem tem urgência. em falar inglês.
* Ensino individual ou em grupo para,empresas
ou particulares.

* Método prático, eficiente e' revolucionário.
Aprendizado . garantido.

INFORMAÇÖES
Gladts . Schmídt Poflo·
Rua Exped. Antonio Carlos Ferreira 68

Fone 12-0521 .

. me)9 a ij (e) ,le) ;t.lf!.]
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Diretor: Eugênio
- Victor' Schmöckel
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Histórico e Geográfico de Se. ;Redator J'orge Luiz
Cardoso Pedroso - DRTjRS n.9 6009. Reporter
Yvonne A. S. Gonçalves DRT/SC n.9 219.

Redação, Administração' e Publicidade: Rua
Ce] � Procópio Gomes de Oliveira n.9 290 -

Caixa Postal t 9 - Telefone (0473) 72 0091 -

8�.250 . Jaraguá do Sul Santa Catarina.'
Impresso nas

.

oficinas da Organização ContábU
Representantes cI:edenclados: Bruvê Veíc. s:o
municaç,ão (Fpolis), Tábula Veíc· 'Comunicação
(S. Paulo), Propal Prop. Representações (P. A

legre) .

ASSOCIADO A ADJORljSC E ABRAJORI

Os artigos assinados não refletem a opinião
do ·semanário. As cartas devem ser legtveis
com assinatura" .•nome, endereço, telei!)ne E' !l9
da Céd. �� id�Jjdade. . A publicação depende
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'.

�rlo de ltapocu
�.

.
.. HA 70' ANOS que. levantavam vivo� debates

. 'Jl'��
- Em 1919, o Tabelião Venancio análise dos vários artigos, entenden-

.

.Porto lavrava ,as.: seguintes .esç_rjtu do uns por votar centra .e IndúSrias �
ras de compra e venda: AndI;eas Kra- e Profissões· e a favor 40 operãrío .

mel a João .Salomon, .RiQ. 4QS Húnga- -desamparado, enquanto que outros
ros, -- 294.000 m2. por 600$000; Luiz entendiam de votar a favor da cria
Girardi a Emilio Verbinen, Três Rios, cão .novos impostos e contra o operá
- 80.000 m2., 500$000; José Mokan a .río desamparado, A Sala do Forum
Francisco- Ersching, Rio Jaraguá, . onde se realizava a sessão era
115.QOO m2 300$000; Miguel W.atz;ko pequena para conter a assístêndía que'
a Henrique Piske, Rio Jaraguá, 25�.pOO vibrava com os pronunciamentos .

m2 , 800$000; Brvíno Görll a Fre- - O dr. Mário Tavares como Sill'
derico Voígt, Rib. Aurora, 161.000 m2 plente da legenda do PSD. era con-.

600$00; ,Gabrjßl: -Lescowícz .a Rudel- vocado para a Assembléia Legislativa
pho Zíelse, Rib. das Pedras, 137.000

.
e o "Correio do, Povo" cumprimenta'

m2., 400$009 .. Germano Döge a _Mari9' va o novel deputado, almejando ao.
no Orzekowsky, camínho Bomplandt, representante de nossa terra todas as
1::>7.000 m2., 1.4,e9$000; Henrique _Pia' Ielicidades pelo trabalho em prol. da
zera a Rabeca Meneg:azzi, Rib, Pedras região que o. elegeu.'
Brancas, 128.700. m2., 600$000; �içp:;r' ,." HA 20 ANOS
do Kath-a 'Carlos Kath, Rio da L'!l�, .

- E-m 1969, a conquista da Lua
,243.912 '!D2., 500$000;' Frederico .Gumz er.a um dos ,grandes: acontecimentos
a Ricardo Kata, Rio' da Luz. '243.9·1-2 .

do .século- Milhões de espectadores ao,
1m2., 5tl_O$OOO;' Martin Kleinheus la .companharam noite a dentro, p.ela
Frederico Gumz, Rib. Cacllda, 211.000 televisão, a fantästíca descida dos
m2., 600$000; Permuta 1; um terreno estrensutas na superfície luner. O sr

pertencente a ...Rabe.ca Menegazzi e Alvim Seidel, orquídófílo mundial-,
herdeiros, 2. um .terrenc pertencente mente conhecido, Criador. de belos
e Eugênio Nícolínt. em. Ríb- .Cavalo, espécimes, cimentou duradouras amí-

.

no valor de 2:000$000 e .Adolpho Me- zades através dos vegetais e encan
.nEÚ e Rabeca Menegezzí.

.

Rib. Cavalo, tadoras flores e narrave curioso fato. -

.

10.000' m2., 50$000- No momento do pouso lunar, um seu

. .. HÁ 40," ANOS ,amigo lembrou-se da pequenina Coru�,
- Em 1949, .: segundo notrcíevs: 'pá, engastada nas verdejantes 'matas

Egon Ellmke do CORREIO DO POVO da Serra do Mar, um minúsculo ponto
NOS ESPORTES, era o dia do Bae- da América do SuL O sr. Charles For',

pendi 'amargar- uma fragorosa de-�' . ce.: diretor da Base de Rastreemen
rota em seu próprio campo. O Ame- to: da NASA, em Guarn, no Pacífico,
rica de JV vinha à Jaraguâ para en' acompanhando Q trabalho de seus co
frentar o Baependi e já no 19 tempo o legas americanos,' teve um' momento

yi\sitantle ganhava por 2x1.. Ao -voltado 'para os amigos que possui ne
finai da' partida a goleada soma' vasta superfícíe da jerre. cumprímen
va um sonoro Bxt. Júlio Ramos era tando .o Comendador Seidel no exato
o Juiz e a/ arrecadação somava. ,Cr$ momento do gran:de feito da )1ulIlanr
i.800,OO. As equipes: Baependí - Olá· dade. Um belo gesto de confraterní
vío. . Lucinda e' Octacilio, Clécío. Hen- zação entre. homens de boa vontade"
ríque e Baloquinho, Walter; Btj., Man' mícíáda com o Contato de uma frágil
que, Justino e Bona; América - H�n' orquídea. Fantástico!

. ,

rique, Faraco e Currage; .depois Mar:o,
" ia. HA 10 ANOS

lvany, Piazera e T�io, Euclid",es, Co- � Em 1979, j) diretor do "Correio
cada, - Zequinha, Badeco e. Rene. do Povo", por intercessão do escr:�
� O Independiente recebia ten' tor e jornalista de O CARTAZ, de Tr.ês

tadora proposta para se exibir na Rios'RJ, recebia o honroso título de.
Barra do Ribeirão Grande do Norte, �ócio correspondente do Cube 29 de

,119 campo da S;e. Paraná. Seria a. t:r· Junho, de Petrópolis, intransigente
ceira apresentação do . esquadwao defensor da: tradição e do re&peito aos

tricolor, lutando mais uma vez· pa,ra valores' do passado. Seu pres:dente'
alcançar sua terceira vitória. Mas era Gustavo ErnestQ Bauer, do Insti'
outro bani jogo -realizava-se no meso tuto Histórico de Petrópolis, da ASSoe
mo dia, entre o D. Pedro II e ;Estrell�, ciação Petropolitana dos Pacificadores
este oe Nereu e aquele de '. Corupa. funcionário do DNER e· expert em

O vencedor deste jogiiria contra o circuitos elétricos, adÍpirador de S. Ca·
onze vitorioso daquele. tilTina e sua gente e estava em vias
•• HA 30 ANOS de comentar o alentado livro do Mes-'.

--' Ein 1959 reuniam-se os verado- t�e Eniílio da Silva, quando, súbta
res da Câmara' 'Municipal de Jaraguá, mente'-8. morte o colheu. :DescendEn-.
Erich Baptista, Julio Zacarias Ramos, 'te. de colonizadores ,alemães era ape-
'Hilário Álido Schiochet, J o.eo Hermí- gado às suaS' origens, agradecia re;'
lio Cardoso, Leôn:das 'Herbster, Vi' ferências no "CP" que guardava no

tóriö Lazzaris, Muri1lo Barret6
.'

de arquivo particulàr - dizia no último
Azevedo, Victor -Bauer, Mário Nicolí' cartão - e enviava. mapa do Land '-,
ni, Eugênio Victor $.chmöçkel e Al· Rheinland - Pfalz, assinalando alde:as
varo Severiano Piazera, 6 do PDS e 5 dos antepassados Kling é Dupré, na
da UDN, únicos partiçlos repres,en- região do Hunsrück, de' onde veio à'

tados no legi:sÍáÍivp.
.

Na
.

oportunida- maior parte d.e colonizadores para a.

de discutia'se é 'VQtava-se a nova lei ImperiaL ColônIa. Interrompia'se'
.

fIo·.,
de impostos de i.ndú$'trias e Profissõe�, rescente fonte de infor.rnações. 1
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"EckeDeutsch.e' »

LEITWORT: WIR SCHREIBEN EIN W�NING IN
DEUTSCH DAMIT OÍE ERÉ.RBTE Mur1'ERSPRA:
HCE NICHT IN VERGESSENH:E.lT GERAET !"

__

-

_ Dm REDAKTION:
EIN \VUNDERSCHOEr�ms FEST
Ich wíedergeba hier, von 'Herrn WERNER sIE·
WERT verfasst/ Bine,n adequatangepassten/ I

Bericht/ Damit· 'er in die Spalte hineinpasst!
Denn, sehor gross ist die "D. Ecke" nicht.'
Dem 25. - Julifest zum Nachklang/ Sagte da

mit der Verfasser zu Allen seinen bestem'Dank/
Zuerst der Grupps "GuTER CHOR"/ Der benannt
ist: "CHRISTO BOM P-ASTOR"/ Hernach, des
gleichen dem Choral der "SCAR"! Und auch
.der ,"NASCENTE TRApIÇÖES GERMÂNICAS",!
Derern Darbietungen waren wunderbar/ Da'

durch so manches, Augenpaar wurde nass! Ver
trieb 'die Spucke!" eines jedem "Tester'" Aus

gezeichnet warem die Leistungen des "Trio &

Bandínha Auróra" / Und aus S. Bento die "Tanz'

gruppe Colégio E'stadual"./ Zugleich war die
"Banda Tremi" fenominal/' Dann hoerte mann
Viele sprechen in der "língua d'outróra'" Die

eJ.il::rbte von unserem Vorfahren (antepassadosl/
Die man traditionell will bewahren/ Obwohl
nicht mehr als Deutsche wir seien "considera-
dos".! .

Und demuetig ,s<:i dem ' liebem GOTT dagenkt.z
DER zu unsren Fest immer Gutwetter schenkt!! !

Aush die lãeben Frauen sei sin Kompliment r

gemacht/ Ihre Beihilfe hat das Fest zum Erfolg
,gebracht/ Den' vielen} lieben' Besuchern ge·
buehrt íegentlích kein dank.z Denn ein Jeder
doch .selber sich freudig-beglueckt befandl/
Leider war ich selber nur im Geiste dabei/
,Weil gehbehindert u, niest gut bewegungsfrei.z
.Deshalb will ich num als Cruss mein Glas er·

heben/ Zum "Hoch' der 'Serrenser", die in I

TradÚion/ Die tuechtíg, lustig u- eíntreaech
tig weítsrlebenl/ Und nun schweige ich, uebe·
rannt von Emotion]

,

---, - �Am Ende August, 89.
,

Gruesst: Alfons Buhr

\

Funilaria Jaraguá Ltd:a.
Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, 219 . Fone 12·0448

Oru.Cont."I Comercial"S/C LIda.
CRC _' SC N" 0048

--- Escritas fiscais e contábeis
- Registros de firmas
- Contratos

-,Seguros'
- Xerox
- Rua Cei.' Procópio Gomes de Oliveir<l, n" 290
- Fone: n·009i Jaraguá do Sul - SC -

�

INFO�1WO -ROTARIO

Mais. energia ,'.�',.
.

e

I O Quatro-Meia-
para Garuvá..'

'

Cinca
e suas praiaS,,

o diretor adjunto
regional das Centraís E�.
létrícas ,de Santa Cata·
rina em Joínvílle, Mar·
cos

'

Deíreítas, disse em

Garuva que o ifivestiJiien·
to 'em valores atuaíiia·
dos de NCz$ 350 m.i1
para implantação de
uma linha de distribuí-
'ção de 17,8 km ate
a região Litorânea" de

ltapoá éstá garan·
tindo energia elétrica em
quantidade suücíente pa
ra toda a região. Tra:ta-�e
de Uma linha

'

de alta

tensão de ::"4,5 mil volts
que é rebaixada por uma

subestação parà 13,2 mil
volts com um trerisícr
mador de 4, megavats/
arnpére vinda do Paraná
através de convênio estre
a Celesc e a Copel
Companhia Peranaense
de Energia Elétrica.'

A partir deste 'inV1�S
tímento -- explicou o di- ,i

reter da Celesc - o, rnu

nícípio de Garuva Iícou
Iíberado de abastecer I·

tapoá com a' energia que,
vem de Joínvílle, garan
tindo também uma me·

lhor dístríbuíção neste

município. "Nesta régião
de Garuva - obsérvou .

Marcos - há 18 messs a

sítuação I1l§!C! Ibderia
ser pior. A solução foi

a .grande linha vinda do
Paraná que, a Celesc im

plantou entre novembro
de 1987 e fevereiro de .

1988. Foi implantada
ainda o sistema de rádio
para comunicação rápi'
da com Joínvílle, insta
lados 55 transíormadores
na zona urbana de Ga·
ruva e outros 1.2 na zoo

na rural mais 234 pos:es
que levaram a el!::bi'
cídade às localidodes
de Baharas, Minas Vf..·

lhas, Barranco, Palmi·
tal, Braço do Norte e

Piske. Tanto agora como

no verão, a' en�=rgia se·

rá da melhor q4alidade".

Confecções Sueli Lida
DE FABRICAÇÃO PROPRIA,

A PREÇOS Dr CUSTO.

ARTIGOS

Postos de Vendas na l\'Iareçh<l1 Deodoro, ! .085 'e na

R'ua Refnoldo' Rau�
,

530 laraguã do Sul _ SC
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"Desfrute Rotary"
,

'ROTAR:V éLUB' DE PAPANDUVA
,-

Dario MacieL - governador D-465 de K I. 1)980/
'S1 € Conselheiro Distrital de' Expansão; 1989/90
comunicando que o RC de Papanduva, Distrito
474 desmembrado do D-465J fundado em 23.05.'
1989, admíntído em R. L dia 05.06.89, teve sua

C�rta de Admissão oficialmente entregue em

m�gnífica
-

reunião de 30.08.89, pelo Governador
Oscer da Silva Costa, presügiado, entre outros,'
pélo ex-Gov. Cilas Ziernenn ,e, pelo Gov. In
díêado Alfredo Lang e com a partícípaeêo de
grande ' número de rotarianos do Clube Padri
nho, Rotary de Canoínhas-

DUPLICAÇÃO DA BR·101 E. AUMENTO DE PA·
TRlJUIEIROS'

, '

O Presidente Gerhardt Baumann. do Rotary
Club de Baln- Cambonú, em nome dos associa
dös, enviou ofício ao Excelentíssímo Senhor
Doutor José Sarney, DD. Presidente da Repú-:
hlica, para expor com números reveladores a

situação da BR-I0! em território catarínense.
dós problemas que a rodovia enfrenta na tem-:

porada das praias e de ocorrência de acíden
tes com muitas mortes e feridos e lamentar
e prejuízos materiais de grande monta. Con·
clus pela liberação de verbas para a duplíca-.
ção do leito da BR-I01 e reivindica aumento

do efetivo dos Patrulheíros Rodoviários Pede-
. rais, com instruções para exercer severa
calização, visando moralizar o trânsito.

Iis-

SETEMBRO - mS CONSAGRADO A JUVEN·
TObE
O mês de setembro é consagrado pelo Rotary
International' à JUVENTUDE. Hoje existem 'em

167 países jovens integrado o Interact, .Rota
ract ou mesmo a Juventude de comunidade.

, Os Rotary Clubs devem elaborar informação' roo
tál'ia, abordando aspectos da juventude no de·

senvclvímento do mundo contemporâneo e

propiciando a 'criação de novos, clubes para
jovens.

Da Comissão de Relações Públicas, «:lo Dis-'
tríto 465, Ano 1989/90)

Relojoaria AVENIDA
,As maís finas sugestões para presentes,

'

jóias, relógios, violões; troféus,
medalhas e artigos de prataria estão ria

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

"

I' '

•

José Alberto Barbosa
DEFESAS CIVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL'-

Rua Jo.ão Marcatto n.9 13 - 2.9 anda]:
,,-

sala 2fi.f"::.r: telefone: 12-1809"
-'

\, J���:guã do Sul - SC
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Casas que dera. e die .atol'iedade.
.

.

OS HERDEIROS DO
CASTELO· . GANDOLFO

GUARAMlRENSE FAZ

OP�RAÇOES MILAGROSAS

A imprensa da Capital dá grande
destaque à pessoa de Maria da Gra

ça Vieira, 36 anos, natural de Gua
ramírím.. que realiza como médium
.operações milagrosas em Itajaí. Se

gundo a reportagem de Almir Casímí-
Como envolvesse o -sucessor de São ro de Oliveira, desde 1:)' anos é . mé
Pedro na chefia da Igreja Católica, díum e como filha de Gueramlrim,
foram localizados 05 Gandolfi. assim reserva todas as últimas terças-feiras

.

chamados, que moravam numa casa para atender pacientes de sua terra
modesta numa das Iaterías da rua natal, tendo na última do mês próximo
28 de Agosto. Eles' mésmos confir- passado consultado mais de 100

maram serem parentes dos Gandol- pessoas. A notoríededs na cidade
Ii, da Itália, aos quais pertencera o preíana é tal que a procura pelos
famoso castelo e diziam-se herdeiros dos meduínícos cresceu tanto que

daquele patrimônio óra do' . domínio já necessita organizar um esquema de
do Vaticano, em Roma, sede do go- dístríbuíção de fichas já que vem a

vemo pontifício. .

.

tendendo uma média de SOi.pacientes
. por dia, sem cobrar um centavo dos

que lhe procuram-

A médium trabalha- desde o. meio
dia até o início da madrugada, com

apenas um intervalo de meia-hora pa
ra um lanche.

Há alguns anos circulava uma notícia
de que em Guaramírím .eetaríem re

sidindo herdeiros do Castelo Gandol
fo, a residência do Papa para o seu

veraneio, na Itália'.

A reportagem estampada no "Correio
do Povo" foi reproduzída em outros
jornais catarínenses e ganhou Os jor
nais de grande circulação, pelo seu

ineditismo, ·e certamente chegou aos

altos escalões da Igreja.

A notoriedade ganha pela imprensa
brasileira serviu por largo tempo
como fonte alímentadora de alguma
esperança de sair da miséria em que
a família vivia.

Na pequena sala de espera encon

tram-se pessoas, da maís rica a mais

pobre, gente sem instrução com pro
fessores e médicos, todos com do�n
ças sem solução ne medicina.

"Temos visto verdadeiros milagres.
Doentes chegam aqui carregadas
no colo e saem caminhado"; conta
a

. proprietária' da . casa emprestada
para sediar as operações espirituais.
A medium é o veículo para a atuação
do espírito do médico .Leocédío José
Correa. que viveu no século passado
em Paranaguá, onde fQi Inspetor' de

.

Saúde do Porto e médico da Santa

Casa da Misericórdia.
Segundo o registro jornalístico, por
uma coincidência, morreu ao 36 anos,

mesma idade da médium Maria da

Graça e outras seis pessoas já incorpo
raram o espírito do médico- Muitas

pessoas deram seu testemunho. E

a notoriedade se espalha a olhos vis

tos. Valmir inicia o seu relato com

uma frase da peça de Hamlet, de

Shakespeare: "Há muito maís entre

o céu 'e a terra do que- passa imagi
nar nossa vã filosofia".

Mas como a alegria de pobre dura

pouco, um dia a Santa Sé enviou ao

então ainda pároco Pe. Mathias Stein
um expedíente, esclarecendo pontos
controversos' na história que se' de
senvolvera

.

pela família moradora
em Guaramírím,

Como 9 expediente viesse em italia
no, coube ao 1ST. Francisco Doubrawa
a tarefa de traduzir o documento, por
onde se verificaria que o parentesco

.

não seria tão próximo a ponto de ge"
rar a presunção da figura jurídica de
uma herança jacente

o documento deve constar nos ar

quivos da igreja e o seu conteúdo

seguramente serviu como solução do

problema.
. .

Apesar da notoriedade qua causou, nun
ca mais se falou do assunto:

VARIG
72-0363,'

spézia & eia. Lida. I

.

SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR
Madeiras para construção e servlços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januá:r,jQ Ayroso, 772 - Jaraguä Es

querdo - F_f>i}e�Ii��0300 - Jaraguä do Sul - SC.
-'J. ••
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,

Ao longo do tempo a ACARESC tem desenvolvido
trabalhos, na ár�a de saneamento básico, com um
úníco objetivo, Promover e recuperar a saúde
das famílias P9r nós trabalhadas-
Apesar desse longo' processo educativo, depara
mo-nos Com. novos .� continuados desafios: Quan
do se consegue sanear um local. existe o outro
em plena prolíferação. Os maís diversos entrá-
ves tomam lugar, desafiando a' maís perspicaz
e�tensionista. Será nossa' população que não' tem
cíencía do agravamento da sítuação ou o atual
momento ecológico nos faz conviver com este
dilema? SaÚde e Doença. E o ser humano que
adquiriu resistência ou são os agentes

.:

patogê
nicos que perderam sua íníeccíosídadet
As mais eficazes práticas de saneamento, têm pro
porcíonado amenízação dos

:

problemas e não
elímínando-os. A sítuação critica atual é devida
ao sistema ecolôgíco desequilibrado. Sua recuo

peração é muito remota. Cabe a nós extensío
nistas e demais agentes de saúde, a tarefa de

I
informar e mobilizar, o produtor rural, desta sí
tuação com ele buscar alternatívas para dímí
nuír os problemas que aqui mencionamos.
Junto ao Centro Regional de Saúde de Joínvíl
le (II CARS), estamos realizando exames bacte-
riológicos de água, cujo resultado é bastante a'

larmante. Mais de 80% (oitenta por cento] das
amostras examinadas estão contaminadas por
colíformes fecaía e totais. (COLlFORMES FECAIS·
"""' .Ff!íere-se.1 à presença de fezes (excretas]. -de
animais de sangue quente. Entre' eles o homem.
COLIFORMES TOTAIS - é a presença de
matéria orgânica e outras ímpureza.)
Os exames parasítológícos de fezes, provam as
deficíêncías em saneamento. Das' amostras realí
zadas o índice de verminose supera a casa dos 20%
(Vinte por cento). Os' maís diversos tipos de-vermi
noses sstêo hospedados nas pessoas examinadas.
O Ancilostomídio é o de maior ínerdêncía, segui
do pelo Stereoreis. A Lumbrícóídes e outros
sucessivamente. Algumas

.

pessoas albergam
mais do que Um tipo de verminose. Isto. refe
rindo-se apenas a região de Jaraguä do Sul.
Na maioria do casos. a situação econômica é o

entrave maior, para á realização. das práticas
saneadoras dos problemas.
Se faz necessário a sensibilização dos órgãos com

petentes, estes, juntos com a ACARESC levem á

população rural recursos que viabilizem o melho-
. I,

ramento do saneamento rural- Até mesmo a nível
tndívídual, quando não é possível a nível comu-
nitário.

.

Maria 'Elená' Menegasso :

Coord, Reg. E. Doméstica

II

, II

,

'.

II

'.'

Poslo -de
.

Vendas Marcalto
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.

Em frente à fábrica, - Ainplo estacionamento.

Y A R I G:iffi C R U III R O
GJMlca -Velerinariat
,��f�SCHWEITZER .

Agência de Cargas e -passagens,

Rua Procópio G de· Oliveira. 246 Fone: 72-0363

Oro WALDEMAR
. SCHWEITZE"lt

Clínica de pequenos e grandes animais, cirúrgias, vacínecões
,

,raio Je, internamentos, boutíque. .

Rua JolnvUle, n� 1.1'l8 (em frente ao Supermercado Brelthauptl
FORe 72-3268 - Jaraguá do Sul - Santa Catal'lna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'Sesi quer' clllbater cArie dentAria
, �

através de campalha las ildístrias'
,

I

o Sesi-Serviço Social da Indústria -
quer desenvolver a campanha de pre-

. venção a cárie dentária dentro' das
empresas de .Jaraguä do Sul, como
forma' de fechar Um círculo que CO"

meça nas escolas de primeiro grau
do município. O plano foi apresen
tado pelo, coordenador do centro de
Atividades do Sesí de Jaraguá do

,

Sul, Leônídas Nora, na reunião se
.

manaI da Acíjs-Assocração COmer
cial 'e Industríal' de Jeraguä do Sul-
na segunda "feira (04). A intenção é desenvolver carrr

O Brasil é um país 'de desdentados. panhas educativas dentro das ind\Ís"
Sustentando colocações como essa, trias, através de palestras, projeção

. Nora conseguiu motivar empresärtos de vídeos e ensinamento da íórme
,a destinar atenção no sentido de não correta de escovações e utilização de

.

apenas se fazer tratamento curativo, flúor. Além disso o Sesi sugere a cri-,'
. mas, sobretudo, trabalhar no sentido ação de espaço próprios' para a
, de se prevínír. "É uma questão de higiene bucal após lanches e terei"

informação"; destacou, como fórmula ções durante a jornada' di trabalho.
.para solucionar, a' longo prazo, o pro- Com isso o trabalhador se conscientí
Moema'. As estatísticas apontam que se za, leva 05 conhecimentos para casa

,

não fosse/registrada maís . nenhuma e acaba com o bloqueio do ensine-
cárie a partir de hole, OS dentistas bre- mento aplicados nas escolas. A m-=s

síleíros ainda teriam trabalho por' ma prática está sendo utilizada em

15 anos para eliminar as caries quo ,reuniões de associações de pais
existem nas bocas brasíletras.: e proíessores e no programa de dis-

Nas escolas do muníçípío o tra- tributcão
'

gratuita de leite, com resul-

balho vem sendo desenvolvido há tados acima do esperado.

seis anos, a barreires, nas famílias!
são encontradas. A criança aprende'
a forma correts 'de escovar os dentes,
a prática do bochecho com flúor, mas,

em casa não tem escova própria' -

maís de uma pessoa utiliza a mesma

,au o pai afirma "eu nunca eSC0�'@i
os dentes, você também não precisa".

. É, ess'e quadro que precisa ser reverti-
do, ponderam os representantes do

Sesi,

\

Co:munidade -lerá novo espaço
de lazer 'na Getúlio,Vargas

projeto' já foi desenvol
Y:do pela Secretaria de
Planejamento e está em

poder das' Secretarias de

Serviços Públicos e de
.
Obras e Viação.

A prefeitura de Ja

raguá do Sul deve inici

ar nos prórimos dias os

serviços de urbanização'
da avenida Getúliõ Var

gas entre a Delegacia ds
Polícia da Camarca ,e do

antigo Centro de infor
mações Turísticas, dando
maís espaço para lazer

o segurança .a pedestre e

usuanos do transporte
coletivo da cidade.

Konell' confirmou
entendimentos com a Re
de Perroviâría Federal

para afastar,o muro da

empresa em direção aos

trilhos, criando um es

paço nobre no centro da
cidade, e organizando os

pontos de ônibus em

frente a estação íerro
viária- Diante do museu

municipal serão implan
tados passeios calcadas
ra,ra dar 'maior segurança
aos pedestres. O pre
feito acredita que em

um prazo de dois meses
.os serviços poderão SET

completados.

A informação foi
transmítída na manhã de

terça-feira (05), pelo
prefeito Ivo Konell. em

sua rotineira entrevista'
coletiva ã imprensa
'em seu gabinete. Disse

que esse seria um dos
. assuntos que cobraria
das secretarias campe'
tentes na reunião sema

nal 'do colegiado. O

Festivat ,d'e
Pipas dia 11
A Assessoria de Cul

tura, Ésporte e Turismo
.da prefeitura de Jaragllá
do Sul, com apoio ' da
Sociedade de Desportos
Acatai, promove no pró
ximo dia 17 de setembro.
o 29 Festival de Pipas. O

InICIO ,está previsto pa
ra às 13 horas, tendo
por local as dependêncí
as da S. D. Acaraí. A',;
ínscríões são gratuitas e

podem ser feitas na secre
taria do Acatai ou ne

Assessoría de Cultura.
Esporte e Turismo, junto
a Secretaria da Educa

ção, na avenida . Getúlio

Vargas. O regulamento
da promoção será entre

gue no ato da inscriç�o.
Haverá prerrr.ação com

troféus para os prime.ros
colocados e sorteio' de
brindes entre es partici
pantes.

, FURGOES CARGA SECA. ISOT'BRl\{ICOS. FRIGORtFICOS,
.

.

E CARRETAS DE J. 2 e 3 EI�,ÃOS
jaraguá Esquerdo R� Dr. Eurico Fermi. 113,· Fonl" 72-t077

JtJt.ZO DE DIRBITO DA 2� VARA nA co

MAltA DE JARAGUA tio sUL

ImlTAL DE SORT�IO DE JURADOS
o b0UTOR IRINEU BlANCHI MM. JUIZ DE

. ,; r

J)IREfrO DA, 2� VARA DA COMARCA DE JA- .•..
RÄ'GpA DO SUL, ESTADO DE' SANTA CATARI" :
NA FORMA DA LEI, ETC. e;

, .

, ,

FAZ SABER a todos quantos o presente ,

edital virem ou dele conhecimento tiverem, que,
tendo sido designado g próximo día 22 de set�m".,
bro de 1989, às 13:00 horas, para ter lugar 'a� .

, sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri des-:
ta 'Comarca, dos autos do PROCESSOCRlME NI?
384/84, sendo que na forma da Lei, foram sorte
adoscsseguíntes jurados: 1) MARCOS HILÁRIO

.

ZIMMERMANN; 2) JOÃO CARLOS LESCOWICZi
.

3) DIONISIO LUtZ KLEIN; 4) E'DNEY ESCOPEl.,I;
5) ADELMO FRITZEN; 6) RUBENS MARCOS·,
BUSSARELO; 7) NICACIO GONÇALVES; 8)
_"GILVANE VEGINI; 9) EVERALDO JOSÉ BAN"
CHARpT; 10) BEATRIZ MARLENE COGROSSI;
11) CARMOSINO CAMARGO DE'AR:AUJO NE"
TO; 12) LAURI DEODORO DEMÀTHE;' 13) DE- ,

NISE ALICE TAMBOSI; 14) DAGOMAR MüLLER;
'15) JORGE ORLANDO AMÚDIO; 16) ALCEP,
MOACIR PIAZERA; 17) MARINA ROGE..RIA
HE�N; 18) LUCÉLIA MARIA ARALDI; 19) .JÚ
LIO CESAR PICCININI;. 20) ASSIRIO CARLOS
RMTHUM; 21) ELVIRA SCHITT...

'

.

FAZ SABER MAIS que na referida sessão
será julgado o PROCESSO-CRIME N? 384/84,

• önde figura como acusado JULIANO MENGAR
DA e todos os processos que estiverem devida
mente preparados, ficando os jurados convída-:
dos cl comparecerem neste Juízo, Sala do Tribu-'
nal do Júri, no dia e hora supra mencionados,
sob as penas da Lei ,se faltarem.

E, para que chegue ao 'conhecimento
de ',tod�;s; foi expedido I:) presents �ditai, que
sera afíxedo no local de .costume. "no átrio do
Forum, e publicado em jornal local. Dado e pas-,
sado nesta cidade de Jaraguá do Sul, .aos 04
dias de mês de setembro do ano. de 1989. Eil,'
(Arnadeus Mahfud], Escrivacj' Jud.cíal., o subs-.
crevi+-

IRINEU. BIANCHt
Juiz de Direito

B

aulo Peças'
Rua R,�inoldo Rau, 632,

12-1599

ç�-
'

,"

Dr. Luiz, �'rnándo Gopç'alves
Especialista pela A. M. B.

,GINECOLOGIA - ,OBSTETRICIA ...._

ginecologIa endócrina e infertilidade
Atende Unímed '

'

. J

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

.
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A Igreja de São· João
.

Bltista . de Vila C.artres (1)
Honório Tomelín

Em Jaraguá do Sul muitos distritos
�e seu· belo terntórro na longa Serra
do Mar, tem entre outras o distrito de
Vila Chartres - ou ainda chamado
de São João, por outros de Itapocu
zínho - hoje tudo' é uma via dsnomí
nada Estrada Santa Luzia.

.

Entre' o quilômetro 10 e o 11 da Es
trada Santa' Luzia, a sede. do lugar
tem' o nome de Vila Chartres e a

cravação da nomenclatura: está' fixada
na desígnação que se dá a Escolínha
local, denominada Escola Isolada
Vila Chartres,
O Frei Alído, já - de tempo vem repro
duzíndo recordações ,e hístôrías com

o título da História da Duquesa de
Chartres, '. publicadas . generosamente
por este jornal. _

Há um ano por aqui se criou uma Funda-.
ção Cultural, encabeçada pela 1nI-

cíatíva do bacharel Valdir Tomelin,·
com a determinação de reunir a his-.

tória, arte, objetos e usos e instru
mentos do trabalho dos bravos co

lonizadores. -

No quilómetro 11 há um monumento,
ao braço e à inteligência dos fund;'
dores da região, é o marco indelével
pela . augusta - pr�sença da Igreja
de São João -Batista

Novos. ,e antigos do lugar, príncípal
mente os antigos tem na Igreja o .

monumento dos sonhos, dos desaba:'

_.- "0 "_ lo

Ios, das recordações, .das míssôes
crístíanízadoras da presença dos políí
tícos.e da sofrida contribuição ao

ergUimento do sacrário aberto, incrus
tado na altivez da terra da . Igreji
nha de São João.
Os

.

seus ídealízadores, doadores d�;;
suor, trabelho e fé jamais pensariam
em abeter Q pequeno templo.
Ensina-nos' o crtstíanísmo que Deus
é justo; que o mundo tem um sentido
e -que só a fé traz salvação..
Um . grupo alucinado vem demolindo,
com ínvestídes centre o templo - e

.portento. centra Deus.·
Quando Deus é justo certamente não

_

-

olha para a condição do local de 0-

-raçãq:e reunião. Se o mundo tem um

sentido, _ esse sentido ,está estigmati
zada na permanência' do templo.
E quando a fé é que' traz a salvação,
claro que nada tem a ver com a

.

.qualidade " temporal da construção
da igreja.
Bem, adiante, com a ajuda desta his

tória viva que é o Correio do Povo,
retorno em. breve, para contar as

peripécias da polícia que não encon

tra os delinquentes que atearam fo

go no templo de Sãq João e que
emudece quando nos últimos

.

v ínte
días tenta�am dínamäter : a grande
bela

. torre: da Igreja de São João.

. Filósofas- e poetas contra. a -pobreza.' cultural
Ignácio. Arendt'

....
, /

.

Falamos há pouco de Lavoisier,

Télstoi, Goethe, o Aseijadínho, e

tantos outros qUE! poderiam ser citados,
pois legaram uma herança cultural
enorme à posteridade. Das milhares
de pessoas que morrem todos os dias.
quantas deixam algo frutífero pIos que
aí estão ou que virão depois? A mai
oria absoluta passa a vida. em bran

co, quando não morre' maís pobre
do que nasceu- A miséria material
é lamentável, mas é muito maís tris
te a pobreza moral, espiritual \ e cul'
tural- Onde está a sede pela pela'
poesia, pela arte pela filosofia! Onde
está aquela vontade de fazer-se co

nhecido por aquilo .que possa enrique
cer a humanidade?

mílía tem dinheiro para gastar e obje-'
tos materiais que são substituídos por
mais modernes . e não' tem dinheíro .

pará Investir em si mesma; Pagam-se
NCz$ .1.5Ü@,ÜÜ por uma televisão e

e não se paga NCi$' 10-,.0.0' na compra
de um livro. Queimamos -ainheiro em

cigarros, I bebidas; jogamos (linheiro

fora em luxos e extravagâncias e nos

sentimos cada vez maís vazios. Te

mas um corpo coníortévelmente ves

tido e uma mente nua' de conhecimen
tos; Temos uma' casa luxuosamente de

corada e um coração revestido de pedia
bruta. Temos os carros mais confortá
veis, mas que aumentam as distân

cias entre as pessoas ao invés de dimi

nuírem-na.

Todos ·temos uma alma d9 poeta,
coração de artista e mente de escri

tor, mas' poucos, muito poucos mes

mo, desenvolvem esse lado que não

dá dinheiro, que não dá retorno mate
rial. Por isso 'a maioria desaparece

_

,;� assim' 'como apareceu, deixando a-

A mente hUrQana é dirigida para : trás de si � vazio que durante todos' os
o consumo,' i>.â:�- t êppita�-ism(); para.' anos, de sua' vida não

_ consegui��H�Ii::
o ter sempre 1I)..qi�;'.e ser sempre me-

_

encher. A, maioria passa a vida: "êJ11

nos. Não podemos> ter filósofos sem branco, não .

restando seqü9r a tTIarca
.

sermos filósofos, nem artistas, pensa- dos-pessoa por onde andou. É_triste
dores, escritores, sern que isso seja _ não ser ninguém, mas é'maís tarnen

criado nas pessoas- A arte vem .de )ável ainda não fazer" nadà para ser

dentro.. mas ela . exig� tempo, espaço, alguém. Somos' os agentes .do. nosso.

incentivo . E. este apoio deve" vir de destino, n,ão. deixemós que· ,ele' se

fora,' da sociedade, da famfha.'. A Ia- ja o' causador da no�sa ruina·

Hoje são· conhecidos 'ás industri
ais, os banqueiros, os -roqueiros. os

donos de multinacionais e cada vez

mais desconhecidos. Os poetas, Os ar

tistas, os filósofos, Os escritores e aman- .

tes da sabedoria universal.

Farmàcia do Sesi
"

Agora em instalações ampliadas e com Labo- .

ratórío de Análises Clínicas anexo, para
melhor atendimento.

Av. Mal. Deodoro 507 (defronte o Colégio
S�o Luis) - Fone 72-.0561.

Eletro Eletrônica' Jaraguaense-
DE AFONSO BARBI NETO /

.. Assístêncía especializada em consertos
de Aparelhos . Eletrodomésticos de todas
as marcas.

. AUfORIZADA C C E
Assistência Técnica em Aparelhos de Som
e TV com garantia

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 0''-' 280·
- Jia'raguá do S1Il Santa Catarina

Walter.
.

Luiz Ribeiro'

.Alexandre Dellagiustina Barbosa
ADVOGADOS

Rua .João 'Marcatto n? 13., 29 andar - sala 206,
Edifício. Domingos Chlodíní. Iníorma seu novo

teleíone aos clientes e amigos: 72-3956.-

.

, lenle DaSSa

Ortopedia .

e Traumatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia ínían.
til e adulto. Membro titular da Soe. Brasllei.

. ra de Ortop�dia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

SÄVIO MURILO PIAZERA -DE AZEVEDO _

MÚRILLO BARRETO· DE AZEVEDO

ADVOGADOS !

-

.."...

Direito Clvll Criminal ..... Comercíal
-: -__ Trabalhista - 'Esportivo \-

- >

Ai-�, Marechal Deodoro'da Fonsec�, 97 - Sala
Fone 72-0188 Jaragtiã--Çiõ Sul - SC

i:
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Defenda ó seu, patrtm6D1� contra slDJströl, {tté-
v�lÍlDdo-se. Eslamos as suas ordensl

E X -I i n b t ás
COIll�rclo e. recarga de extíntores em gerá)

Rua Joinville n.? 2.176 - Fone 72-1826
Jaraguã do Sul/SC.

Chalé
IMOBWAlUAE
REPRESENTAÇOFS LTDA.

Rua Reínoldo Rau'61 - Fones 72-1390 e 12-1500

VENDE; CASA ALVENARIA CI 270m2-R. Gas
par, 25O-TerrenQ 583m2; CASA ALVENARIA
Cl 160m2-R. Aguínaldo da Silva, sn-Terreno
450m2 CASA ALVENARIA cl 120m2-R. Albano
Kanzler (fundo) 105-Te_rreno 450m2; APARTA·
ME�O C.ENTRALcl85m2 e garagem-Edif. Jguá:;
Apto. coberto 400m2, 2 garagens, Edíf- Jaragué.
GALPÃO INDUSTRIAL cl 768m2-R_, Francisco
Hruschka, 276-Jguá. Esquerdo-Terrenö 1.350·
m2; GALPÃO INDUSTRIAL c/ 450in�R. 25 de
Julho, 220-Terreno L529m2; GALPÃO INDUS
TRIAL .cl· 21m2-Lat. BR-28Q--N. Ramos+Ter
reno 7.500m2; TERRENO cl 30Om2-(at. R.- Al·
bano Kanzler, TERRENO com 400m2-Lat. R. 25
de Julho; TI<;RRENO/MATO cl 970·000m2-Rio
Molha. ,;..

�( , I:

Empreendimentos 'Imobiliários
. Mareatlo Ltda.. CdCl 093

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 12-11:>'6 Jaraguá
dó Sul -- se.

' .

. RELAÇÄO DOS IMÚVEIS A VENDA
. .

Terreno esquina com 682,00m2 R. Loreneo Kanz
Ier (Perto Weg I) ,NCz$ 23.500,00. Terreno Ana
Paula I NCz$ 13.000,00. Lotes Ana Paula II
NCz$ 9.500,ÓO.· Loteamento Rodrigues (Vila
Rau) NCz$ 10.000,00. Terreno Loteamento São
Luis Gonzaga NCz$ .17.000,00. CASAS: Casa
mista perto do Colégio Cristina Marcatto
NCz$ 50.000,00. Casa Alvenaria com 190,00m2
Bairro São Luis NCz$ 80.000,00. casa alvenaria
com 114,OOm2 João Doubrawa d SOOm da pon
te Abdon Batista Rua Calçada NCz$, 80·000,00.
Terreno com 823,90 m2: casa alvenaria para co

mércio (Jgua Esquerdo) NCz$) NCz$ 45.000,00.
Casa de madeirá loteamento da' Barra-Perto pos
to Km 7 NCz$ 22.000,00. Casa .Iínancíada per
to do Acaraí (Centro) NCz$ 45.000.00.

. I I.

hÖfá,s: }.t Sra.do Pérpé;;
turno S6c6riO e 16;3f.:J
horas: N. Sra. de Fátméii
Domingo --- 1:ÖO, t}:oo í:l
19:00 horas: Matriz; 8:00
h. São Judas Tiideiii
9:30 h. Perpétuo Söc6irdi
Vila Nova; 17:00 horas
São Benedito: 7:45 h.>:
Santa Cruz; 9;00 h. Santo
Estêvão, 10:39 h.. Sã!o . Pe-
dro.

.

�Inforzno _>·Paroquial. '$Úli s!o SebasU'.�

NOSSA MENSAGEM
Mês da Biblia

"Condições para ser

discípulo"
Ser discípulo de Cris'

to é muito mais de que
aceitar os seus ensina'
mentos- O verdadeiro
discípulo é aquele que
procura identificar-se'
com a vida· do seu Mes'
tre, Para isso precisa:
calcular bem a limitação
humana, os -deveres que
asume ,e :os riscos que
corre. Além disso, não
se fechar na família-co
munidade. mas abrir-se
ao outros; não se dei
xar dominar pelo dínhei
ro e ter cuidados ,�speci'
aís -com os pobres -= marg!:
nal.zados.' Ser discípu
los' de Cristo .exige cora ..

gern, -deCisão e perseve
rança.

CASAMENTOS
, 09.09.89,- 20::;Q h. Molha.
Aírton Müller e Rosiléia
Schíodini. 20:30 h. 'São
José: Sandro Marcelo
dos Santos e Alessandra
F. Balleck Grossklags
18:00 h. Matriz: Elmo
Schwarz e Ana Derners
kí. 18:00 h. Matriz: HU,
berto Schwarz e Terezí
nha, Deternerskí, 20:15 h.
S. Luiz Gonzaga: Válde·

. cir Rodrigues de Oliy�,ira
e ].I4:arHza Soares Sereni-

,,'

ní. 19;00,h. S. Franc. de
Ássi�; 'Eugênio Markiovizi
e R�gina, Spézia.. 17:00 h.
S. Lutz Gonzaga: Cesário
T,eles Dias e Leoníca A

parecida Pereira dos

Santos.

'l\JISSAS
Sábado - 19:00 horas
Matriz, São . Francisco de
Assis; 18:00 horas: São
Luiz qqnzaga, São João:
19.30 hóras: São Judas
Tadeu e Santa Luzia; 17:00

Aqulsíção - .Â Prefeitura
de Massaranduba, em

fase de reestruturação .de
seu maquinário, adquiriu
uma carregadeira :Michi,
gan-45C, que custou aos

cofres municipais NCz$
240 mil. A empresa for
necedora do equipa'
mento

.
foi a Lírrck, que

venceu a concorrência em

que também partíciparam
Formac, Figueiras e Tra
con- O prefeito 'DáviO
Léu disse que, com oste
investimento, sua adrni
nístração pretende me

lhorar o atendimento à
'comunidade, cumprindo
com o seu plano de

governo; apresentado
na última campanho .

eleitoral.

IITERIMOVEIS
I,termediária, 'de
Imóve,is Lida.

Novo telefone:

R. J8&0 Piccoli, 10-4 - ,fone 12�2111- Jaraiu. do Sul'
_ CRBCI 643-J!

.

- 1 Apto com 170JIl2 - situado na Mal. Deo
doro, Edíf, Domingos Chíodínj _:_ 69 andar.
- 1 Apto com 95l�12 - sito à Rua Barão do
Rio Branco ,_ E'dit. Gardênia � 1 fi andar
- 1 'TerreÍlO com a área de 450m2 - sito à R
Lourenço Kanzler ..:__ Vila Lenzt-

1 Terreno com a área de 7.500m2, de frente
p! asfalto de Con1p'á.

-72�3154'

'''.1I1iIIEIwtell"
Jaraguâ do Sul

/

I..... Imobiliária Enúelec� CRECI-934-J - FONE 72�'o37J
ENßETEC . R. Ex�. Antonle C. 'Ferreira,' nl] 68

TERR�NOS: Na Epit- Pessoa cf 3.060m2,
-

TBrreno R. Ida Bride R- Joínvílle
frente Salão Lider com 499m2 pronto para cons

truir. Terreno próximo A Serraria Vasel.
CASAS: Casa de Praia 'em Itajuba, 2 pisos - 220
m2. Cobertura no Centro 228m2� Casa alvo com
311m2 em terreno 1.000m2, Ace:ta·se carro ou

.ímóvel como parte do pgto. (assumir salde deve'
dor. Casa de Mãdeira' Vila Lenzí.
SITIO No Rio' Molha' 135.000,OOm2 com 2 casas
de alvenaria, 1 calia de madeíra e Galpão para
animais Tanques de peixe, LINDO LUGAR
ALUGA·SE SALA� Para escritório R. Bernardo
Grubba 199. px. Lancn Três Pinheiros..
Praia Barra do Sul: Casa mista. c] 80m2, mobilia
da, freezer é telefone, terreno 1.000m2, px. ao

centro coml. Barra do Sul, 200m· da praia. Vende'
se ou Troca-se por Casa em Guaramlrlm/Jaraguá•
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Proclamas
•

de
MARGOT ADEUA GRU:QBA LEHMANN, Ofldal

aQ Registro Civil do 19 Dlatrlt� da Comarcâ d� Jera

pá do Sul, �stado de Santa Cataripa, Brasll, faz saber

que compareceram em Cartório exibindo GS decumen
lOs exigidos pela let, a fim dé se habllítarem para
casar, os se�ulnt�:

Edital 16.810 de 29.08·89
José Luiz Farias e Suelil
Marllete Salvador
Ele, brasileiro, solteiro,
mecamco, natural de

Bocaina do Sul, Lages,
neste Estado, domícíhe'
do e

.

residente na Rua

Lourenço Kanzler; : 85,
em Vila Lenzi, neste
distrito, filho de Evaldo
Cesta Farias e EInl Críí-
bler Farias

'

Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório, na

tural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente
na Rua Lourenço Kam;"
ler, 85, em Vila Lenzi, nes
te distrito, filha de LàU"

rindo Salvador e Anita
Salvaldor -

Edital 16.811 de 30.08.89
João Laércio Rosa e Llã"
nete Nlc1éhelli
Ele, brasileiro, solteíro.

operário, natural de Ja"

raguá do Sul, domici
liado e residente no Lo�
teamento Menegottí, em

Francisco de Paula, neste
distrito, filho de �a
thias Rosa e Maria Frei
ner Rasa -

Éla, brasileira, solteira,
servente, natural de
Benedito Novo, neste Es"

tado, domiciliada e resi"
d9nte na Rua Valentino'

Agostinho do Rosário,
137, em Guaramirim, nes

te Estado, filha de Al"
berto Nicochelli e Iraci
Nicochelli ----'

Edital 16.812 de 30·08.89

Nelson· 'Konelt e Mariney
Suely Uler

Ele,' brasileiro, :solteiro,
industriário, natural de
Jaraguá do' Sul, domi"
ciliado e residente na

Rua Emil Burow,' 261,
nesta cidade, filho de
Rudolfo Konell ''.:! Geot-

gina Glatz Konell-
Ela, brasileira,' solteira,
do tar, natural de Jara
guá do Sul, domiciliadà
e reslden.té

'

na

Rua Jo'ã'O Càrlos' < stein,
em

.

Jaraguá-Esquerdo,
neste distrito,'· filha

'

de
Benvirido Vle( e Maria
Elisa Domingos Uler '..:_

Edlta( 16.813 de -30.08.89

Cópia recebida do �,r·
tóno de Guaramlrlm,
neste Estado ,,&1'\>,
NilSOn ByHlardt �e: Há�tay
Janine Weege""

.

.f;;i
Ele, prasileiro, soltei�o,

secretário, natural 'de
Guaramírím, neste Es
tado, domiciliado e re

sidente na Rua 28 de
.

Agosto, 43, .em Guara
mirim, ,neste Estado, n
lho de Armím Bylaardt
e Luiza Debatín By-
laardt --

.

'Ela, brasileira, solteira,
professora, natural. de
Jaraguä do Sul, domicilio
ada e resídents na Rua
Max Wilhelm, 730, nes
ta cídade, filha' de Udo
Weege e Ada Behrens
Weege -

Editai 16.814 de 31-08.89
Mario Bachmann e Ma"
ztlda, da Rocha
Ele, . brasileiro, viúvo,
torneiro, natural de Mas"

sara��u.ba, :q.este Estado,
domiciliado e residente
na Rua .Joínvílle. 443,
Loteamento Itajara, nes

ta cidade, filho de Val
demiro Bachmann e Lu
cia Fenrích Bachmann -

Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Mira

dor, Presidente Getúlio,
neste Estado,

-'
domicilia

da e residente na', Rua
J):)inville, 443, Loteamen
to Itajara, nesta cidade,
filha de João Donato da
Rocha e Anna da Rocha --

Édital 16.815 de 31.08.89
Samuél Jéfferson Frede·
rico e Rosali Konell
Ele, b�asileiro, solteiro,
comerciário, natural de
Itajaí,' neste Estado
domiciliado e resident�
no Rua Emil Burow; 243,
nesta cidade, filho de
Rqfael Frederico e Auta
Balland Schork-
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural d;� Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Burow

243, nesta cidade, filh�
de Ezidio Konell- e Ursu
la Hamburgo Konell -

Edital 16.816' de 31·08.89
Arinando Cesar Braz e

Alzira Zipf
'

Ele, brasileiro, solteiro;
.

garção, natural de Piçar
ras, neste Estado, domicf
bado e resident� na 'Rua
Rio Branco, 80�, nesta

cidade, f:lho de Ulisses
Pelei'ra Braz e Jordelina
bias Braz--
,Ela, bFª,silejra,. soltEüra,
costureira, ,natural'

'

de
Jç.raguá do Sul, àpmick
tada e residente na Rua

Angelo Schícchet, 125.
nesta cidade, filha 'de
João Zipf � Maria da
Conceíção Krumícker
'Zipf --

'

Edital 16.817 de
.

:U.08.89 '

DOuglas Davi Pradl e

Cristlne Lucktenberg
Ele, brasileiro,' solteíro,
técnico, eletrônico, na
tural de Jeraguä -do
Su), domscilãado e -rle�i;1
dente na Rua João Jami
ária Ayroso, 2.526, nesta
cidade, filho de Dario
Partít a Elvira Demarchi
Pradi' -

Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório.
natural de Rio do Sul
neste E'stado, QomicHia:
da e residente na' Rua
Cabo H�ITy Hadlích,
120, 'nesta cidade, filha
de Egidio Lucktenberg
e Maria Lucktenberg -

Edital 16.818 de 04.09.89
Osnildo Effting e Vitalinà
Aparecida ' Vieira
Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de Rio
do Oeste, nesta Estado,
domiciliado .

e residente
na RUa Walter Mar
quardt, nesta _ cidade, fí
lho de Bortolino Effting
'e Alzira Effting -

Ela, braSileira, solteira
costureira, natural' d�
Ibirama, neste Estado do-

o • •

'

m:clhada e residente na
Rua Walter Marquardt,
nesta cidade, filha ' de
D0rvalino Vieira e Bdi
Vieira -

Edital 16.819 de 05.09.89
Heinz Milbratz e Caro
men KleIn
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natura,l de eo-
rupá, neste Estado, do
micílíado e residente
na Rua Pastar Alberto
Schneider, 91, 'nesta ci

dad�. filho d,e Lauto
Milbratz e Lucia Mil
bratz -'

Ela, brasileira, saiteira,
costureira, ,natural de
Jaraguá do Sul, domicili-
'ada e residente em Es
tnid,a Garibakli, neste'
distrito, filha de Alfr'edo '

Kleín ê ,Evelína ". Stein
,

Klein-'

E para' que." chegue ao

. c,.onhectmeri.to de
.

todos,
méPldel passar o presente
Edital, que; :sel;1Í publ1Cädo

, pela imprensa e em Car�
tório,' Qndé 'será afl-xaäO�
durlallle "15 " dias.

'

..•.. . "".

�
'.:' ._.

13 de Ag,o�
José. filho de João (Ma

ria) Barbosa
14 de Agosto.
Juliana; filha de

miro (Direi) Weíss
15 de Agosto
Silvio Jr., filho de Silo

vío (Maria) Schroeder
16· de Agosto
Edison, filho de Luis

(ElHa) Buzzí
17 de Agosto
Robson, filho de A-

mauri (Tania) Dorow: Da;
níele, filha de Norberto
(Frida) Kreützfeld
,18 de Agosto

Mara, filha de Artulíno
(Lorena) Gomes;. Marim,
filho de Arlindo (Salete)
Lemke: Solange, filha de
Antonio' (Sueli)

,

Schwír-
kowskí: Jeníter, filP?
de Luiz Cerlos (Edite)'
Schütze; Deise, filha de
Nilton (Zilda) seu
19 de .N;,'Jst"o
Aline, filha de WH"

mar (Marisa) de Macedo
Rißas

'

2@ de Agpst�,
Dªnie1p_, filhª çt= Vªl�

4fi (Laudets] eiaedkej
12 dé Setembro .Julian. W.ho de Sé�gjß
Sr. Inácio Lemks: sr. (Sandra) Coelho; Jefer"'

Eloi Wasch; Denise Seick ' -son, filho de ..ÇlU�pn (Tê,
(Serra Pelada-ES); Heí-. resinbo) Guesser: Camíla,
ke Schommartz; Sra. Wal- filha de Hil4riß (Páscog)
Jy (Muschi) Voigt, espo- Wagnér
sa de Werner Voigt; 21 de Agosto
Sra. Tusnelda Burges Silvana, filha de Val-

mor (Iracema) Sifert;
Tiliane, filha de Anta"
nio (Salete) Colaço
22 de Agosto
Eduardo, filho de An'

tonio ,(Ana Luiia) da
Silva; Tafarel, filho de

Jorge (Iria) dos Santos;
Fernanda, filha de Gll·
getto (Barbara)

.

Gascher
23 de AgoltQ ,

Vetá, filha" do Osmar
(Karim) Fiedler
24 de AgQ.sto
Giana, filha de Gilmar

(Cr,e�sa) Campestrini;
Eduàrdo, filho de Ade
mar (Linisa) Pomianows..

ki; Vanessa, filha 'de
João tTeresinha) ! IOlin"
ger

. AniveiSiirlantes

09 de Setembro
Sr. Damásio Schmitt:

sr, Albrecht Gumz: Sr:
Hartvich Hanemann: Vito
ti Bona; Sra. Maria Ané
zia Gonçalves de Araújo;
Sr. Reinaldo Ucker (Ne
reu Ramos) Sra. Cecília
Pedri Papp; Doroty Mar"
tins: Carlos Tito Staen
gräber (Joínvâlle]
10 de Setembro
Adolar Steilein (Para"

guaí): Dênis Allan, filho
de Sido (Vilma Maria)
Doering: João Lopes:
Orlando -Packer: Arno '

Arno Blinch :

11 de Setembro

� Srta.� ,
Ma�iza . Doering:

sre- Jraudj esposa do sr
Sra. Traudí esposa do Sr.
Arno Henschel: Mário
Maas: Valdir Morettí Ti'
les; Cíeusa Cfí�tiJl.ij" fi"
lha de Mafia (J;rflestp)
Torinelli: Sr, Plácido GOf"
ges ',./ ",

13 de Setembro
Sro· Ilse Mey Duarte

(Join,vHle); Sr. Alexan
dre ' Costa; Sra. Noemia
da Cunha Jacob:; Iris
Pawlowsk-i (Blumenau) ; ,

Alfredinho (Curitiba) Sra.

IvoJle 1(. Maith

14 de Setembro
Sr. "Rudolf Ehlert; Sr.

Hugo Horst; Sivonei Tar
cj�io Gret(er; Sra" L:o
Til'oni; Ena Maas; Sra.

TeresÍJlhq Chioqini , Silva

15 de SetembrO
'Sr. Wilson Luz (Cuíi

tipa); si. Wald"êmar
Gumz; Sra. Yolanda Pra

d1� Lenzi;. Sra. Ana, espo
sai do Sr. João Weiler;
Sr: Bertholdo Panstein;
Rogério José Vailatti;
R:eai'do Burow, filho de

'

Ham.; (Maria, da Gloliia_)
Burow; Flávia, filha

'

de
Marco Antônio (Teresa
BarattQ) de Araújo

Al-

25 de Agosi9
Michel" filho de Jàiro

lClarice'j Zimath; Aline,
filha de AlirJo (Deonisia)
Ruediger;

,

Atne; fHha, de
Valdir '(Edell) Berndt;
Aline, filha de Edo Elis!a·

_ bete) Heinzen

'Correio do -Povo
Fone: ...720091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A sele,ãl brasileirl sêlilr
,i alraçã& Im Jarauu.á di Sul
Com presença. garan- A promoção é da Lí-

tida, por oontrato.: de ga '1araglua:enlSle __ de
craques como q [aragua- Futebol que tem despe
ense Ado, Cafuringa, A- sas . na ordem, de NCz$
maral, 'Gil, Rodrigues 8 mil na realízação, A
Neto. Romeu, Edu, Lo' seleção, de Jaraguá do,
la, Nelsínho, Neto e Jai'" Sul tem a.seguinte con
me, a Seleção Brasileira I vocação: goleiros Wilfrid
de Sêníores. campeã. e Zeca; defensores:

- Ze
mundial da' categoria, é a Ca Papp, Gírola. Ivanír,
etracão deste 's-badOi. Mancha, Renatão e Ar

(09). em Jaraguá do Sul, ruda. Meias: Sérgínho,
enfrentando um t'Selecio� Moacir. Juquínha, Suca
nado local, eIP." partida Moli, e Mário Papp. A·
que começa às 16 horas. tacentes: Colí. Manoel'.
no C. A- Baependi, com Milton, Arno Valle e AI
ingressos a NCz$ 10,00. dínho-

ESTADO DE, SANTA,' ,CATARINA
PREFECIlJRA MUNICIPAL DE SCHROEJ)ER

PORTARIA N9 280
, I

O 'PREFErrO. MUNICIPAL DE SCHROE
DER, no uso das atribuições que lhe confere
a, legislação em vigor,

RESOLVE Dj3SIGNAR:,'

Hílmar Rubens Hertel. ,Igon Crtstíanç
Volles e Cândídq Walz, pata avelíarem um

, terreno pertencente ao Sr: DARIO STREIT, com
,

a 'área de 29.259,00 M2. desapropriado pelo De

creto n9 424.
,

REGISTRE'SE PUBLIQUB-SE E COMUNIQUE-SE.
, , ,

Schroeder (sq, 11 de agosto de 1989.'

ADEMAR PISKE
Prefeito Municlpal

,Registrada e publicada na mesma data;

.,�.
CARMELO PASQUALU .

Encarregado do Bxpedíente

ESTADO DE SANTA CATARINÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

PORTARIA N9 279

ADEMAR pISKE, Prefeito MUnicipal
_;_...-

de

Schroeder, Estado de Sarita Catarina, no Uso de
suas atribuições legais,

RESOLVE DESIGNAR:

VALMIR JACOB HERTEL, como represen- -

tante do município de Schroeder. no Conselho
Curador da Fundação E'ducacional Jereguaense,
para o período de 1991.

..

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SEo
\...

Schrosder (SC),' 01 de agosto c;!e 1989.'

'ADEMAR PISKE
. Prefeito" Municipal

Registrada e publlcada na mesma data,
�

.

. }.

..
D

•

81·. Olinlpi:ada Sesiana C8lßeç·a' COlO a
, ,

lIarlicilla,iu dê. 2,500,trabalhadores
- , .

A 8� Olimpíadil $esiana' oe - Jara
guá do Sul começa no dia 9 de ' sê
tembro, com o cerimonial de abertu- .

ra mercado para àS 19h30mü'Í, . no

Centro. Esportivo d,O Sesi. Na mesma

noite. a partir, das 21 horas, ocorre
o Baile da Olis,eja, .no Grêmío Espor
tivo Juventus. onde também haverá
a eleição' da Rainhá, da competição,
'que .será escolhida entre 17 candída
tas.

'.
EstE1 ano,

'.

até, . .;O día 7 de outu-
bro, 2.500 atletas disputarão 33. moda
lídades esportíveís; !S�tio 23

_

mascu
linas e 10 femininas. Na abertura

desta edição, �R�gin�' ,Maria do, Nasci;
mente, da- Mom.fort S/A, Gon:Eluz, a

Tocha Olímpica-e Odair Floríaní. da
�eg Motores Ltda, faz o' juramento
em nome .de todos oc competldores.

Ao todo serão 34 empresas dispu.:.
tendo as aeguíntes .modalídades:' atle:

. tísmo, bolão 23 e ]..6', canastra;
domínõ, general, truco, �drez. tênis
de mesa ,e de campo, trilha, tiro aO
alvo. 'sinuca, ciclismo, basquete, han'
debol, vôlei, bocha; futebol de salão.
de campo, suíço livre � veterano,
além da Rainha, que também conta
ponto na classificação geral.

ESTADO DE sANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL" DE SCHROEDER

. DECRETO N� 423

O PREFEITO MUNICIPAL DE' SCHROEDER, USANDO pE SUAS
,
ATRIBliIÇOBS LEGAIs:

DE C·RE TA:
.�--�- _.�.�-

Art. 19 - Fica aberto 'um Crédito' Suplementar no valer de ,

NCz$ 25.200,00 (Vinte � cinco: mil e duzentos Cruzados Novos), pera
.reíorço -dos prcigramas e VeF6�s-,abaixo díscrímínadös, constantes na-

Lei Orcamentarta nl,\ 593 de 01 de Novembro de 1988. '

0300 - DIVIS.�O DE ÁDMINISTRAÇÃO -

0301 - SETOR.DE EXPEDIENTE E PESSOAL:
3. t. :)', 2 - Öutros Serviços .e" Encargos

,

"

..
-

. . .. NCz$ :6\Oo.O,,�
3. 2. 3. 3/1 -'. Contribuição à. ,AMVAU .;: o' ;'.... NCz$ '20,0,.09
0400 - DIVISÃO DA FAZENDA'
0401 '- SETOR DE ARRECADAÇÃO E CONTABILIDADE'
3. 1. 3. 2 - Outros Serviços e Encargos " NCz$ ,5..QOO;OO
0700 -. DIVISÃO DE OBRÄS E SERVIÇOS URBANOs "

0702- SETOR.' DE OBRÄS·'--
3. 1. 3· 2 - Outros Serviços e Encargos··: _

-' ... '
.. NCz$ 2,000,00

0800 ...:_ DIVISA0 MUNICIPAL DE ESTRADAS' DE RODAGEM"
0801 -' SETOR DE' ESTRADAS DE RODAGEM
3. 2: 6. 1 - Juros da Öivid�' Contratada '

" .. NCz$ 10.000,QIi>
TO' T )'" L ...

'

.....\ - : .
,. NCz$ 25:200,00

� I
Art. 29 - O Crédito aberto pelo presente Decreto g·erá coberto

com recursos oriundos do, Excesso de Arrecadação veríâcedo até. .(i)

Mês doe Junho de 1988· "o

. Art. 3'? - Este Decreto €ntrará em vigor nâ data de' sua lPtublÍ:'
coção. revogadas, os disposições em Contrário."

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER, 06 de Julho de 1989.-

ApEMAR PISKE
Prefeito Municipal

.

�", , .

",

i

Registrado e Publicado na mesma data-

CAR.MELO PASQUALLI
Encarregado do Bxpedíente.:

i:

:fHOND�' Meneg9.tti ,Motos' �

qÇHONDA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



",lov8, 'Itla fürà�·ic8ido�df�laülft8ltfs·--·
e pr.,acá' reaçies .di CDl éÍle 'arqui

Doação - O prefeito Reginientó - A' Cê-
. A� mgis neva lOja de 'Jaraguá do. Um desses -esforçoe foi rima cor-

Ivo .Konellfeza doação .mara de Vereadores ,já Sul', pertencents a rede Hering, ins- respon.dência enViada à matriz da
, do projeto arquit!etõni:'. definiu', as "regras dó

,. talada na' i-üa<ilviá,recbal Deddeiö não rede: em Blumenau.: ínformando o "a-

co do teatro, da SeAR jogo,i, que resultará-na:'
_-_; es�ái .réspeítahdo> ·urrl acordo , de 'crava:' .cordo", pedínde aç:laptação'� aeé

ao presidente da enti-' redação da. lei- orgànl.-"
,', -lheirês"--, dos-> comerciantes locais, .per- nando

"

com ,lIp_fi!nalidades". Ramos'
dade, MárCio Marc;atto, ca. do "rnunícjpío. 'O maneoendor aberta ne horário de· oe Carvalho 'justifica, por exemplo',
na tarde <lo último día subs!itutiv9;' apresenta-

. almoço e provocando uma verdadei- que o ,CDL pode, determinar o fim,
5 de setembro. O proje- ,do pela mesa direto- ra

..

revolução . no meio lojista do·mu- das ' Informações prestadas a essa

to foi elaborado .pela ra ao Projeto de Re- nícípío. 'Está 'criado' um combate -de ,loja .pelo SPC-Serviço de Proteção
arquiteta Lídia, Maria

'

solução do ,presiden-' bastidores envolvendo a dírecãó 'da ao Crédito. A 'correspondência "do

Penna Bastos" da Divi- _te Adernar Winter foi rede de - lojas" Clube dê ,Diretores'"
.

0DL jaraguaense recebeu o troco.

são de Projetos da Se- votado pela segunda Lojistas e síndícatoa patronal e' pro-
_

' A direção -

da r�dê' Hering fez 'o,

plan, que trabalhou vez na segunda-feira fiiSs!ojIlal do setor, g\!le, seguramente, ,mesmo. e embasou. uma carta em 12

desde ' o inicio, deste ,,(4) e aprovado sem
'teta novos desdobramentos. ,:' itens, justificando os motivos para se

ano, consultando e discussão. Aliás nas �el? "acordo d; cavalheiros" o,' manter aberta .nc horário de almoço.
realizando visitas' a duas votações ninguém comercio de' Jaragua do 'Sul tem ex- 'Os motivos vão" desde a lei da

.outras cidades .....:. FIo- fez questionamentos pedíente entre 8h30min e 1-2 horas, oferta e procura, passam pelo apri-.
ríanópolís e Rio de ou restrições às nor-

fechando até as 14 horas' e pérmane- moramento dá prestação de serviços
Janeiro - para tun- mas, Espera-se, a par- cendo aberta até às 18h30min. do comércio brasileiro, calcam-se' na

dementar seu trabalho. tir de agora,
.'

que'
- As Lojas Hering praticam esse legislação, civil, trabalhista e murnci-

Com este donativo a quando começarem os mesmo horário çom o detalhe
_,

que pal e concluem ;c@m maís empregos,

SOCiedade está deixan- trabalhos não existam não fecha para Q almoço.' "Eles estão melhores � satã-rios, -retofnb dOIS ad'ar
do de gastar. no. míní; reclamações quanto a fora do padrão de Jaraguá ' do -

nístas e ao município, através . � de ,

mo NCz$ 10 mil. 'essas normas.
� Su1", anälisa op:r:eside}üe' do' CDl:, impostos. Na reunião mensal do CDL

JOSé Ramos de .Cervalho, que vem os mesmos motíves foram cohfírma
fazendo 'esforços para qu� o horärio dos, e determínados comerciantes se

acordado, seja respeitado pelo. novo mostraram ínteressados' em, adotar
estabelecímento comercial..

.

o mesmo' típo-de-horéríe-,., _

Anmerkungen ..

, ' ,

••• Duplícaçêo da BR-l0l é palavra de orgem.
Cada vez mais se ouve o clamor junto do go
vemo, qua faz ouvidos de mercador.' nesde
1980. já morreram 2.000 pessoas np ,trecho
catarínense que é de 466 Km. Em 1989, até agos
to, morreram 150 em. 1.100 actded'tes. Nãoestão
Incluídos 9S' 20 romeiros qua iam para 'A�am-
boja. Um horrör ! Até quando? �

••• A crifie esté
.

'acachapante, ,esmagando. o

poder 'aguisitivq 'das' classes menos 'favoreci
das e mesmo dos qUe desfrutam de algum bem
estar. Apesar dessa constatação' e dos .chíaços
que partem Q'§ ímportantes segmentos socíaís.,
não deixam de 'ir ii Paris.'Relatório' da VARIG
derÍlOstra que 'o tráfego para a Europa subiu
Al% só' no 1'9 � sémeßtfle, Olalá!

••• Catadna gosta de sofrer.' Amigos de Espe-,
, ridião não marcam: 'passo na 'sucessão presiden
Cial. Antonio 'Carlos" vái' (Ie', 'Có,vas, .'Rovaris
já Brizolou, Ribas com Afif,' HeUete com Caia
do e Sehe com Collor. Ulysses� Maluf et caterva
dividem outros 'eleitores.

'

Mais, uma' vez vamos

'ser marginalizados.
-

IE só esperar pra ver.

'Está ,f�ltéindo bom senso!

'... A história do Roberto Moreira, repórter de
TV, 'elll Fo.rtaleza: - "Aqui é tudq do governa
dor: o Shopping Centér, o melhor hotel, a c;:a

,deia dé' ·eletrodoméstic:;os.,. sem falar na

en:;lissora em que "tràbalho, a ry' Verdes Mitres,
',!C9ntra", ;só' matéria sobre' a seca. PeFgunta
a gente não faz 'nenhuma - vai no vácuo, e

depöis s,e e,dita.' Sou hoje reperter 'de "abobrF
nhas" (PCR)�' >

••• Álvaro Valle, fáúmdeiro em
-

Guamiranga,
deputado' reliõmadó, �onseguiu' revelações
sensacionais através uma ação popular; 'na

comitiva' à Pads havia 60 'passa,portes '�diploDJá
ticos, reserV'ados apenas para autoridades
de alto' padrão. Desta" vez .até' garções e a

empregada de d.Marly 'desfrutaram da ,mordo

mia. Ah, ,rb.�u Deus, até onde vai o deboche?

Désf1�e' � Milhares de
pessoas

.

se concentraram
na rua Reínoldo, Rau na

manhã,
'

de quinta-feira,
para assistir' o 'desfile
.cívico d.e 7 de setembro
O dta estava nublado
com 'chuva fina e espar
sa. .Mesmo assim o pú
blico, cOmpareceu e prese
tj giou a ,promoção dOa
municipalidade e 19�
Ucre· O povo local para ,ó
desfile cíviço foi aprovado
pelos espectadores e pró
n:iotores� devendo' ser o

mesmo para os
.-

próximos'
ano�: Escolas, entidades
comunitárias, bombeirds
e o Jeep' -ClUb' Jaraguã
do Sul cativaram" os

presentes,

ABANDONO

DE

EMPREGO

De coform:dade .com
o art. 482. Letra I,' da
CLT, convidamos AR,:
LETE BERNAOETE
ROSA, portadora dá
,'tarteira profisional nQ
�6261 série '313, a com

parecer na ,:ompresa no

I p-razo de 48 horas. O

, n}'íú'� , cómparecimento_
caracterizara o abando-

n�. de empreg'o.'

MUNIQUE MALHAS
LTDA

Rua Cé'l. '�P.rºcÓp:ó 'Go
/mes dei, l)'li\feilR, 1587;

E D';I 'T:A!L
---------

AUREA MULI.ER GRUBBA; Tâbeliã e ,Oficial de.
Títulos d� Comarca de Jarãgu;\ do Sul. Estado de
Santa Catarina, na forma da 'Lei. etc.

Paz saber a todos quant., este edital virem,
'que se acham neste Cartóri'o' parti plOtesto os

títulos contra:

BAR KIKI -, Rua - Bernardo Dornbusch, 2:)' ,_

NESTA - ERICO yERISStMO - Rua Joinvil

Ie, ,12�h: �\NESJ'A - \NAN�I\:ytR R:EFRIGERA-

(AO RUa Le-opoldü Jansen, 304LTbA

NESTA.
'

>
'

, E, como os ditos devedores não for"âm en

C'ontrados Oll' ,$e récusaram a aL'�lt<1l 'a ,devida
intimação, faz por intermédio do presente edital .

para que os mesmos compareÇam nesle Carlór,io :
na Rl:a Artur Müller, '78, no prazö da lE:!L a fim
de liquidar o seu débito, ou enc3ü Jar razão por'
qlle 'nãó o falo snh a pena de selem ós r�feriLlos
prol�slados' na forma dir Lei. etc.

'

IH j..Jaragui do Sul, 06 de setembro de 1989.

, AUREA MüLLER GRUBBA _Tabe,ljã e Ofielal de 'i

'Proteste de Ti;!�lo�.
"

"

.
'-,..

TfRMOrLftC AQUE'CEDOR
;..'

O Aquecedor que faltava em sua'- casa,
residência, • Clube, ' edifício, ,plscm. etc.

Solar � Elétrico - Gás
.-:-:, t",' .'-:: _". ,

.

PIRMANN' COM. 'REPRES," ['l'DA';t'
Rua -. Mària Ubêl:nà"Aa', Silva, 70

,'VWà Lénzi ,-;- ,Fol!'.e. ' ;;i�335
-,'._....iII!!III[i.......-....--�IIIjIIIIIÍI� .....��

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




