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o crime eco16gico, cométido' ó� 'não pe� C_eval, foi um dos piores já registrtulos em }araguá do Sul

Nova mottandade de
. .

peixes no rlo da Luz
.

Milhares de peixes apareceram
mortos no rio da Luz, mais uma vez,
a segunda do ano, e desta feita a

prefeitura de Jaraguá do Sul não

poupou críticas a Ceval, que abate
dianamente 45 mil frangos. "Vaptos

jogar pesado" garante o secretário
de Planejamento e presidente do
Conselho Municipal de Defesa ao
Meio Ambiente, Osmar Günther,
prometendo punição à indústria,

. que no entanto; se diz inocente.

"Tecnicamente é impossível" afirma
o superintendente da Ceval Adal
berto Estuqui.

Página1·6'

OSABORQUE
voei MAIS GOSTA

PMDB quer dar'
. arrancada final
em sua campanha

O vice-governador de Santa Catarina,
Casildo Maldaner, estará dia 16 em .Jaraguã
do Stil, acompanhado de lideranças estaduais
e nacionais, para dar a arrancada final na
região à campanha do deputado federalUlys
ses Guimarães à presidência da República.
O roteiro preparado pelo PMDB prevê parti
cipàção da comitiva na feijoada que marca

�os 82 anos do Centro Educacional Evangé
hco; em uma festa popular na Barra do Rio
Cerro e uma reunião no Diretório Municipal
do Partido, quando deve ser anunciado o
nome do coordenador regional da campanha
do PMDB. O prefeito Ivo Konell reconhece
que não será uma tarefa fácil eleger Ulysses,

-

mas confia na estrutura, organização e união
da militância peemedebista.

Página 3
F14,io Ueta

" Jas/ane Buchmann (foto), represen ...
tante das Indústrias Reunidas Jaragua,
fál e/f)lta nf·no/te do último dia 9, a raInha
da 8: Ollseja-Ollmpfada Seslana de Jara
guá doSul. Ela concorreu com outras
16 candidatas e a sua empresa foi a pri
meira a conqtl'sfar um fffulo n� compe

.

tição. Páginas 13 e 15
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As dificuldades são na

turais em todo o empreendi
mento.E o que impulsiona o

.

progresso. Dificuldades
sempre acompanham "o
mais antigo" ,desde aquelà

.

sexta-« feira que antecedeu
ao 10 de maio de 1919, que
é quando o "mundo jara
guaense" foi sacudido com

a notícia da circulação do

prjmeíro jornal impresso
nesta comunidade. Como as

estradas estivessem péssí- .

Editorial

Um novo 'passo rumo ao futuro

CA FERA DA GUERRA

Esta edição marca mais
um passo na 'trajetória

do mais antigo semanário de
Santa Catarina.

.

Ao longo dos últimos se
tenta anos o jornal foi· sacu
dido por acontecimentos os

mais diversos, especialmen
te aqueles des quais ele mes

mo participou ativamente: o
desenvolvimento desta ter-
ra.

É verdade que nem tu
do foram rosas; encontra
mos espinhos, e que espi
nhos, na trajetória percor
rida.

mas a entrega se fez a cavalo,
um tordilho bem criado, le
vando o primeiro jornaleiro
Cláudio StOlzer a percorrer
as poucas vias pára entregar
pela primeira vez o COR�
REIO DO POVO.

.

Máquinas gráficas ru

dimentares eram desembar-
.
cadas na antiga Estação da
Estrada' de Ferro, fornecl
das pelo então deputado da
I" República, dr. Abdon Ba
tista, da sede do município

.

- Joinville.
Depois as máquinas

gráficas melhoraram. So
brevierammudanças de má
quinas e de homens, de dite-

. tores, de gráficos e de cola
boradores. Certo período
passen a ser editado em Blu
menau.

Por longo tempo foi im
presso na Gráfica Avenida .

Depois na Gráfica do Zézi
oho, às margens do Itajaí.

Mas houve um tempo,
o pior deles, que chegamos
ao fundo do poço, devorado
por uma talopante inflação. '

Da nossa garganta partiram

gritos de S.O.S, que nosso
final estava chegando rápido
não houvesse a compreensão
de leitores.anuanelàates,
classes conservadores e a co
munidade.

Nosso apelo foi ouvido.
Mesmo com dificulda

des adquirimos uma Nebio
lo, impressora plana e uma

linotipo Italtype, usadas e

bastante,é verdade, mas que
vieram solucionar proble
mas com conseqüentes adap
tações e novos apreendíza
dos.

Os tempos cOrr�ram e

as sociedades local e regional
foram crescendo, obrigan
do- nos a nova sacudidela
nos meios de comunicação
existentes. .

E aqui estamos, numa
neva fase, o começo de uma
série de mudanças que a ci
dade e a região precisam de '

uma imprensa melhor, ca
paz de dar o realce ao desen
volvimento atual da micror
região.'

E dispostos a todos os

desafios.

'ldaLaura

SÃO PAULO, (Ag. Planal
to) _:_"A fera da guerra" é o nome
de um filme: mas um filme pode
ser mâis ilustrativo .de que qual
quer livro de Historia ou de Ciên
cia Política porque é um retrato
da vida: àtravés da: imagem na-rela
tem-se a oportunidade de experi
mentar a VIvência de outros indiví
duos e todos os seus relaciona
mentos com a sociedade em que
vive."

"A fera da guerra" trata da
guerra do Afeganistão e é o pri
meiro, talvez o único, ao menos
no Brasil, 9,�e enfrenta o t�ma de
maneírahícida e imparcial. Os
russos são vistos cruamente à luz
impiedosa do deserto; em um am
biente hostil, sem vegetação, pe
dra e areia, têm aí o seu Vietnã,

, .'

tão impiedoso e tão massacrante
como o Vietnã norte-americano.
Colonizador e invasor, o tusso
destrói aldeias, usa napalm, mata
inocentes, e, curiosa e tristíssima
coincidência e premonição, um
tanque - que é a "a fera da guer
ra" passa por cima de um rebelde,
antecipando o que aconteceu .na

hoje sombria Praça da Paz Celes
tial, em Pequim. Um jovem solda
do é eapaz (je pensar e refletir no
que estão-eles ali fazendo: esta ati

. tude tornao filme um depoimento
dolorido e sincero sobre todas as

guerras, e no caso, sobre a invasão
do Afeganistão. .

Não se trata de um espetá
culo, mas de um lição de política
internacional vivida à frente do es

pectador e da qual ele participa.
Com as eleições se aproximando,
tomá-se importante não esquecer

o que os "camaradas" russos an

�a�am fazendo pelo mundo. É di
ffcil compreender como uma pes
soa inteligente ainda teime em 'se
proclamarmarxista; o comunismo
pode ter chamado a atenção sobre
problemas das classes menos favo
recidas, mas hoje é um conceito
totalmente ultrapassado. O mun

do já está na era pós-comunista.
E no Brasil ainda hã cidadãos que
se dizem "progressistas", mas que
na realidade são comunistas, e que
estão socialmente atrasados mais
de meio século. E alguns candi
datos às próximas eleições que se
dizem a favor dos valores doMun
do Ocidental no fundo são real
mente a favor da "fera daguerra"
soviética.

* Ida Laura é jornalista, poe
tisa, médica e colaboradora da

. Agência Planalto.
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,Os diretores do
"Correio do Povo"

nesses 70 anos-

Ao longo dos últimos se

tenta anos de existência, omais
antigo semanário do Estado de
Santa Catarina, foi dirigido pe-
'los seguintes jornalistas:
De 1919 a 1224 - Venâncio
da Silva Porto, diretor proprie-
tário

.

De 1924 a 1926 __: Artur Mül
ler, como diretor interino
De 1926 a 1936 - Artur Mü
ller, como diretor efetivo
De 1936 a 1937 - Honorato
Tomelin, como diretor interi
no

.

De 1937 a 1943 - Honorato
Tomelin, como diretor efetivo
De 1943 a 1957,- Artur Mü
ller, como diretor efetivo
De 1957 a 1959 - Eugênio

Victor Schmöckel, como' dire-
tor gerente .

- Augusto Sylvio Pr_?doehl',
como diretor de redaçao
De 1959 a 1989 - A partir da
edição de 03-10-1959, Eugênio
Victor Schöckel, como diretor
efetivo.

Os diretores acima men

cionados tiveram destacada
atuação a frente do semanário,
cada um dando o melhor de
seus esforços na defesa dos in
teresses da comunidade e da
projeção do município," além
fronteiras.

Damos abaixo as datas de
seus nascimentos, a idade que
·tinham quando assumiram a

direção e anos de direção:

Diretores . Nascimento Idade Anos de Direção

Venâncio da Silva Porto .

Artur MüDer .

Honorato Tomelin ; .

Augusto SylvioProdoehl :
Eugênio Victor Schmöckel..

1879
1895
1913
1916
1921

.40 anos05 anos
24 anos25 anos

23 anos08 anos
41 Mos02 anos
35 anos32 anos

Dos diretores mencionados já são falecidos Vendncio da Silva Porto, Artlll'
MüUer e Augusto Sylvio Prodoehl. As eles as nossas homenagens.

Nota da. redação

Esta página está aberta a cartas de leitores, que devem
ter no máxirifo 30 linhas de 70 toques cada. Devem., ainda,
atender as exigéncias contidas no expediente deste sema
nário.

.

Jornalista Responsável: Jorge LuiZ Cardoso Pedroso -
DRT/RS 6009
Repórter: Yvonne À.S. Gonçalves - DRT/SC 219
Dia$ramação: Jaime de Borba '

Revisão: Marisa Moraes
Montagem: Alexandre Ecce)

.

Redação, administração e publicidade: rua Coronel
ProcöpioGomes deOliveíra, 290 - Caixa Postal 19
- telefone (0473) 72-0091 - Jaraguä do Sul-SC
Impresso nas oficinas da Organização Contábil A
Comercial SC Ltda. (linotipo) e emA Notícia (off-set}.
Representantes credenciados: Bnwê �eículos de

Comunicação (Florianópolis); Täbüla Veículos de
Comunicação (São Paulo); Propal Propaganda e

Representações (Porto Alegre).
.

..

.

AssoCiado a Ad/Oll/SC e Abrajori .

Os artigos assinados não refletem a opinião c1_0 -

semaniclo. Cartas elevem ser leglve/s com
assinatura, nome, endereço, telefone é número da
Cédula de Identidade. A pública depen.de C!e
critérios da redação, que se reserva o dlreno de.
resumi-Ia e a matéria publicada, ou não; não será
devolvida.

-
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CacildoMaldaner deflagra a

a"ancada final da campanha.
Konell reconhece que não
é tarefa fácil, mas ainda
aposta em Ulysses
Guimarães e convoca a

militância à união para
'

que o partido, que
considera forte, consiga o '

objetivo nas próximas
eleições à presidência

- ,

.

Com a presença, do vice

governador Casildo Maldaner,
coordenador estadual da cam

panha a presidente de Ulysses
Guimarães, o PMDB de Jara
guá do Sul pretende dar a ar
rancada final para as eleições
presidenciais a nível de região.
A informação é do prefeito Ivo
Konell ao confirmar a visita de
Maldaner para este sábado
(16), acompanhada de políti
cos de destaque estadual e fe
deral.

O prefeito"Q� Jaraguá do
Sul, que defende intransigen
temente a candidatura de Ulys-

'

ses Guimarães, acredita que o
quadro poderá se reverter, mas
para que isso ocorra é neces

sário o ressurgimento da mili
tância partidária. "Temos um

'

partido forte. Se nos unirmos
e sairmos às ruas não há o que
temer", disse Konell, afirman-

Konell 'reconhece: não é fácil

do que "não é fácil, reconheço,
mas podemos venceras elei-
ções".' ,

O programa traçado rapi
damente na tarde de segunda
feira (11), conforme o prefeito
de Jaraguä do Sul, prevê a che
gada do vice-governador e vir- ,

tual candidato do PMDB ao

governo do Estado no ano que
ve�, por volta de �2 h�ra�. o
pnmeiro compromisso e partí
cipar de uma feijoada de ex-a

lunos, pais, professores e alu
nos do Centro Educacional
Evangélico, na própria escola.

,...._.,__.-Finados: feriado político'---
Diante da indecisão de
-empresários e da,

'I insistência de pedras e
pastores da cidade em

relação ao feriado do dia
de finados - 2 de
novembro -, ao quetudo
indica, o prefeito Ivo

-

Konell deve tomar uma
medida política paraevitar
confrontos. Pela
legislação, o feriado deve
ser antecipado para o dia
30 de outubro, uma
segunda-feira. as
industriais são, na
maioria, a favordlsso,mas
os re/lgios'os querem a

manutenção da data

consagrada.
O que deve'acontecer,
segundo Ivo Konell, não é '

nem um coisa nem outra.

, O mais provável, e deve
ser definido nos próximos
dias, é a decretação do
feriado de finados no dia
3 de novembro,
sexta-feira. O prefeito,
entende que com essa
medida nao atende
nenhum dos lados, mas
beneficia quem deseja
viajar, ou simplesmente
visitar seus familiares
mortos e enterrados em
outras cidades.

A comitiva, logo após, de
ve seguir para o Centro Social
Wolfgang Weege, na Barra do
Rio Cerro, inaugurado no ano

passado ,e ativado neste gover
no; onde será realizada uma

festa na igreja daquele bairro.
Será o contato de corpo-a-cor
po dos defensores da candida
tura de Ulysses Guimarães. A
comitiva, se�undo as previsões
iniciais, sera formada por de

putadosestaduais, federais, se
nadores e secretários de Esta
do.

No escritório do Partido,
no Centro da cidade, após a

festa popular na Barra do Rio
Cerro, será realizada: uma reu-

, nião que vai definir os rumos

da campanha eleitoral na re

gião. O prefeito de Jaraguá do
Sul e presidente do PMDB no

município entendeque é nesta

oportunidade que se deve defi
mr o nome do coordenador re
gíonal, A primeira pessoa indi
cada seria o ex-prefeito Durval
Vasel. Konell, todavia, consi
dera difícil que isso venha a

ocorrer. Preferiu não relacio
nar outros nomes para a fun
ção, aguardando que o encon

tro defina essa questão.

CORREIO.....___
I[>C> �C>" C>

Raeder quer criação de .

Câmara Municipal Mirim
Se depender da vontade de", diz oofício, acrescentan

do estudante Sérgio da Silva, do que as deliberações do ple
do município de Maravilha, no nário-mirim são levadas ao

Externo Oeste catarinense e prefeito domunicípio e as solu
do vereador Heinz Edegar ções são exigidas. A corres-

'

Raeder, Jaraguá do Sul terá, pondência conclui convocando
em breve, uma Câmara Muni- os vereadores de Joinville a in

cipalMirim funçionaß(�o e com centivarem a formação, tam
"vereadores" eleitos nas esco- bém, de sua CâmaraMunicipal
las do município, num autên- Mirim,
tico exercício de brincadeira, "Gostaria que o nobre
mas sério - de democràcia. presidente .estudasse .o caso

A proposição de Heinz com muito carinho, pois essa

Raeder se deu após a leitura pode ser uma forma de prepa-
de ofício enviado pela Câmara rarmos os dirigentes de-ama

Municipal Mirim de Maravilha nhã.Temos sido chamados se

que tem em seu brasão a inseri- guidamente para palestras em,

ção: "cidade das criançãs", In- escolas, para alunos de primei
formando da sua recente fun- ro grau que se interessam em

dação, A correspondê�ci� assi- saber Q que faz um vereador,
nada pelo estudante Sérgio da o que é ser um vereador" , disse
Silva explicaque a escolha dos Heinz Raeder. O líder do
vereadores mirins se deu atra- PMDB, Balduino Raulino, se. �

vés de votação nas escolas. pos i c i o n o u c o n t r a r i a -

Não detalhou o ofício, mente.ponderando que, no
mas deu a nítida noção de cam- momento, é mais importante
panha eleitoral com direito, os alunos participarem dos fa
até, à "boca-e-de-e-urna". tos democráticos em suas esco

"Não temos salários mas luta- Ias.grêmios estudantis, em
mos pelos interesses das crian- suas famílias e na comunidade.
ças, dos bairros, das associa- .. "Seria começar pelomeio", re
ções de moradores e da cida-. sumiu Balduino.

Alergia Clínica'
Dr.Antonio·Schmidt

Formado pela Escola de Pós-graduação da PUC Rio de Janeiro
CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma - Bronquite - Rinite - Espirros - Coceiras
nos olhos, nariz, ouvidos e garganta - Tosse - Resfriados constantes
- Sinusite alérgica.
Alergia da pele: Eczemas - urticárias - inchações - coceiras -

picadas de msetos - feridas na boca.
Alergia a alimentos - medicamentos - ao sol e ao frio.
Erupções diversas.
Preparo de vacinas - Testes alérgicos,"

Rua 7 de Setembro, 525 - Fone (0473) 22-5475
Blumenau-SC

NOVO
MO"-YOR'

'-t1_8
.
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Rua João,Picolll,44-
, Telex (474) 056� e

(474)551
Fone (0473) 72-2689
- Jatagu, do Su/-8C

,A FORD AVANÇA COM MAIS FORÇA:'
( O requlnt� do De/Rey ,

e.a ,versatilidadeda Belina
ganharammais desempe
nho.

,Venha conhecer a /i
nha 90 na Moretti Jordan�

que tem asmelholes con
dições para você sair de
carronovo.

DEL R<EY90

Moretti, Jordan & Cia, Ltda.

Jaraguá do Sul, de'15 a 22/09/89
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Andréia Mari Bortolini (1),
Rosane Teixeira de

Camargo (2), Carla Aparecida
Wodzinski (4) e Luciana Kühl
(6) foram as classificadas na

segunda eliminatória para o

concurso MissJaraguá, na
madrugada de 10 de setembro,
na Boate Caesar's Club. A
finalíssima deste evento, que
está sendo promovido pela
Prefeitura, através da
Secretaria de Esporte, Cultura
e Turismo, e pera Boate
Caesar's Club, deverá ocorrer
no próximo dia 30, quando
concorrerão nove candidatas.

Agarota Alessandra Schnióckel Gonçalves,
Illha de Yvone Allee Schmóckel e Antônio

José Gonçalves (in memorlan), completa 12 anos
de Idade em 16 de setembro. Felicidades. Ale.
Já os avós de Alessandra, Eugénio Victor
Schmóckel e Brunhllde Mohnke Schmóckel
comemoram 39 anos de um feliz casamento
nestamesma data.

'

,KADRI
� ..•

. ;;;;;:

Casal
Marcatto
na

Caesar's
Club

Cleber e
Ana
Paula:
insepará
veis

Gente&1

POSSE DE JUIZA CLASSISTA
Embora ocorrido em 22-05-1989, ainda reper-

cute a posse da sra. Iveta Oltramari Dozza como

juiza classista dos empregados da 1 � Junta de Conci
liação e Julgamento da 12�DRT., em Florianópolis.
Pessoa de grande sensibilidade e perfeita conhe
cedora dos problemas trabalhistas, continua rece
bendo cumprimentos pela sua,posse. Este sema
nário associa-se ao seu grande Circulo de amizades
no reconhecimento de suas excelsas qualidades.

Amo
Henichel
e esposa
'Márcia

Médico
Edson C.'
Schulz e

.espos«

emp"sas
nestapro�
também
e viagens
acompan ,

(Josane),
(Maria Te
(Marciana)
(Márcia).

o médico Mário
Tàvares da Cunha
Mello e esposa Diva

,

'Sabino comemoram
aniversário de
casamentoem 16de
setembro.

o empresário Raul
Driessen e. sua esposa
viajoram para a

Europa, no último dia
7 de setembro, para
visitar seus primos
Jõer e Irene Soelter

_'

-

,.-
r----,

..,

r :CARINHOSO
Fábriça: Rua Leopoldo Jansen, 100

li Fones 72-1050 e 72-1155 II

I
I' II

A ROUPA-INFANTIL Loja: Av. Getúlio Vargas, 97
Fone: 72-2811 II

-

J III ( ,A moda .dos 'baixinhos �spertos JARAGUÁ DO SUL-se
..L

-

, _

1- ,

�

:.\

"Página 4

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



" .,........---------.tCO=R:!R.�I�O�(l"'DO�'·�:��·,..r":'.I""'1!'-V�O='====================�
��,,�I.BfQrme PÇl�oqulâl'
,;'::<? '[

.

- .: ; ,
',.

par6qulä Sio' 'SébasUlo

C A SAM E:N TO $: i;\','l :-��: �'�,:,:..,_,
;,(�, DIA 15;09.89 - Na Matriz às 18;00 horas: Joel

; Hehnke e' Nílva Dísner-
DIA 16.09.89 - Na Matriz às 16: 15 horas: Valdicir Ví
centín e

.

Cleunice Maria da Silva; Macir Correia
e Marlerte Brüch; Elemar Vieira e Melita Höbbel.
Na Barra -às 16:30 horas Moacir Vãeíra da Silva e Ner
'cí Barbosa Canóvas: às' 11:30 horas Herbert Kreis e

Isaría Erdmann; às 11:06 horas Paulíno Arent e Sonía
Regina Amorim; às 20:15 horas Elemar Scheuer e

Jocímar Rosa Duarte.
Em Nereu Ram()s às 11:30 horas Ivo Heintz e Dinalva
Aparecida Tis!!i.
Em 'Santo Estévão às 18:00: Carlos Pasquall e Mar
"Iene Nínow., pm Sa;nta Luzia às 19;00 horas Sergio
CQtz;ea e Elis Regina Dallabona. No Molha' às ·18:00
horas: Darcísío Guinther e Mírian Terezinha e Krau
se:

! -,

M ISS A S:
.

Sábado - 19:00 horas. Matriz' e São
(

Francisco;
18:00 horas São LUiz Gonzaga e São José; 19:30 horas
São :Judas Tade� � Santíssima Trindade; 16:30· horas
São· Cristóvão; DomingO' - 1:00, 9;00 e 19:�O, horas:Ma.triz·' 8:00 horas: São Judas Tadeu, N: 5,ra. dO
Rosári�, Ni Sra. do Caràvággio; 9:30 horasr N·
Sra. aparecida e São Cristóvã�. .

, NOSSA MENSAGEM:
.

Mês da Biblia
"Deus é' um Pai que Perdoa. fi

A Bíblia nos ensina que o amor míserícordíoso �e
Deus est� sempre à procura dó homem pecador. Nao

se cansa de lhe oíerecer o seu perdão.. " .'. :
. São Lucas, o evangelista, conta mUl�os eplsodlOS,

que mostram Jesus em busca dos pecadore�. E

há sempre uma festa quando a ?velha perdl?a é

encontrada, quando o filho. volta a casa do PaI·

Oueremos. na liturgia de hoje. celebrar ,esse. amor

misericordioso de Deus Pai para com todos, nog ..

\,

AVENIDARelojoaria
As mais finas sugestões para p�esentes,

Jóias, relógios, violões, trofeus,
medalhas e artigos de prataria estão na

REWIOARIA AVENIDA

, ,Na Marechal e na Getúlio Vargas

Y A R I G �EEJ C RU Z E I R O
,

Agência de Cargas e passagens.

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

Metalúrgica Arteferro '

.

LIda.
Portas .� Janelas' Vitrines - Balcöes . pdttiilS
Pantográficàs - Portas Rolo - Cerc�� : 'G_�ades
Churrasqueiras - Anéis MetáliG:os ',� ,��gu;nas, \

Etc...
,..AGORA EM NOVAS INSTALAÇuES

Rua Joinville, 2.051 Fone; 72--0971

Jaraguá do Sul SC-

5

..

",.

�------------------,

(FerCUnallde Plske)

Alguma Coisa estä errada no reineda Dinamarca. Pois nos dízem i--: e
repetem - qUe maís de noventa
por cento dos acidentes de trânsito;
com as trágicas conseqüências 'qlietodos la�entamos, têfu por cáusa fa

, lha humana, isto é: motorista irres'
p�>nsáveis, imprudentes, quando nãobebados. E aí um pai da pátria apre
sen�o� projeto de lei à AL parapr?lblr a

'

venda de bebidas al-
coolicas em lanchonetes, bares e

'

restau.rantes; instalados ao 10ngQ das
rodOVIas em SC. Pedro Ivo sacou da,
caneta, e vetou a lei' aprovada. E:fez. ,mUito bem. Não só essa lei

'

geraria desemprego em massa, ,reduzíría drasticamente a receita es
tadual e municipal como.. principal-2. Do nosso jovem Ministro da mente, feriria direito certo dosFazenda: "

. .. não está no grito de cidadãos. Num carro víaiem conforqualquer 'dos candídatos a presíden- tàvelmente cinco pessoas, mas ,si> uma
'

te que pensa em resolver esse pro- _ del'as dirige, Então em nome de, queblema (da dívida externa) com di.s·· moral, de que princípiO, a lei; po-cursos ... a experiência ínternacío- dería proibir que as' outras quatro

I
nal mostra que não é a divfda éx- tomassen, seu eperttivo seguido.

terna que resolve o problema i.nt,erno,
' das lourinhas geladinhas?, Ö proble

mas a solução dos problemas inter- 'ma é EDUCAÇÄO. Educar os mo
nos é qUe resolve a dívida externa". torístas �ara 'c;onsçl'ent�á"los -:de que:(idem) " quando tem um volante nas. mãos,É como dizia o Conselheíro Acá· não devem, de jeito .nenhum,

.

carre-cio: "Quem sabe, sabe!" gar bebida alçoólica 110 estôJmqkq.
\

f

.

1. 'O' TSE;- r�ceßeil pedido de re
glströ do Partido Imperalista Univer
sal Crist-ãQ (PumC). Quem pediu ro
.ram� ,Jeová Tupã JesUs Cristo e o
Santo Anjo Itero Okumura, No' esta- ,

tutos verdadeiras preciosidades.
Querem ver só? "Art. lO<> - Todo
.runeíonárn, público que não tive�
educação será demitido" Dinheiro' de
ve estar sobrando para os partidâ
riOS do PIBUC, pois mesmo com a.,

hiper�nflação à porta, o estatuto reza
no artigo 199, que cada homem pode'
casar com

.

,éi.t� 'quatro mulheres- '

Não se preocupe, minha senhoral
O TSE recusou o registro;' Também,
'é muito deus num partido só, né? (Ga'
zeta do Povo 9. 9. 89)
---- _._

falQu pouco, mas di-sse tudo .

.... __'

...,- ..... �

------

o' pr�feito 'kleinübing ,(Bldm'ena'�)está mandando
-Ó; ,projeto pra CV d'e

lá, para eliminar na cídads .a propa
ganda através de, alto·falantes. Diz
o Buergermeist�r blumenauense .. que
esse tipo d� publicidade "perturba
o sossêgo -públicO, e tem gerado, mui,

. tos protestos'.".
.,

Sr. K(m�lI! ,_Que tal acatar· aC"{ueles O·
fieios da Osmar, Günther hein?

,
,

------

E o César Souza, aque,�e do pre>'
grama da BaJ,'ri-ga Ve,I;de,. ,top�eguiu
aprovação de uma emenda na cons
tituinte. Agora, Os velhiÍhos e, velhi
nhas, com,mais de sessenta e cinco
anos (obaaa) podem VIajar de gra
Ça nos ônibus intermunicipais. Quer
dizer: você, pode ir de graça pela

, Canarinho daqui' a GÚar.amirim,'ou Córupá, ou SchrOeder, com.o ex-

plicou o autor.
' .

Não, minha senhora, Massa'
randuba não pode, pois o onibus te
rá de passar antes por Guaram'iriill,
né? Logo a senhora dai em diante
terá de puxar seu rico dinheirinho.

ál).
influente matutino joinvilense

'. :, �

Jaraguá do Sul, de 1'6 a J2j09/S9r

H e"1 Da. y,:C r e a ç õ e s
CON�(ÇS:()� EM TECIDOS

; Ini�riúí e Gestante
·1<",

PRONTA ENTREGA
Rua Jeipyi1le 2.089 - Fone,12-1151

SI. "Afinal, quem organiza os

milhares de sem-terras! Qual o inte
resse pOr trás de tudo? Onde, sã_<;>
aliciaaas estas famíUas? Qual o me·
canismo que· as ;reúne em prfiça
pública ou as organiza para as

_

in
vasões de fazendas? Insondá:vel
mistériol. . . instalam, acampamentos
em- praças públicas e aí permane'
cem por meses, sem que exerr,:a'm
qualquer atividade remunerada ...
Enigmáticos, 6s sem·terras podem
viver durante muitos meses . sem

aualuuer salário e, ainda assim,
t�aja�_'se decentemente, tocam ins
trumentos musicais, concedem inin'
terruptas entrevistas em veículos
de comunicação e exigem satisfações.
imediatas das autoridades ... con
tudo não querem tenas no Mato
'Grosso' ou na Àmazônia; querem fa
zendas particulares prÓximas a áreas
urbanas, cujos valores, no mercado
imobiliário não são nada insignifican'
tes ... i, (A Notícia 9.9:,89 - Editori'

�1i r.
.

l' ! I

O

(
.

I!, '\
.\ ;, ',i; I J

!1(�jl �.
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Proclamas de ··Casamelltos �:::��o de Ru' ;l��:!T�n��
.. ' ,._....... . .... , ' . dqlfo (Denise) ZapeUa; filha de . Sebastião (Ros-
em Ribeirão' Mólha, nes- Angela,

.

fi.lha de Mar- meíre) Nau

te distrito, .filha de José cos (Marileusa) Freíber- 04 (f� ,Setembro �

Bagatollí e Célia'
,

Spezie
ger Ana, filha de Valéria

Begetollt _ (Mauraj Stein: Lílíane,
30 de Agosto filha de Rodolfo (Lidia)

E para' que C;hegue ao Waldemír, filho de Wronskí .

conhecímeato de todos, Vanderleí (Sírleí)
.

da Sil- 05 de Setembro .

mandei passar o presente va Machado; Camíla rer- .Lurãano, ifi'lho d� G�l
Edi�l, que será publicado nanda, filha- de Alencar mar (Leonita) Nagherbon
pela Imprensa e em Car- (Deíse) Konell' ·07 de Setembro
-tõrío, onde será afixado 31 de Agosto Alessandra. filha de
durante 15 dias Andreia, filha 'de Mau- Cl (I

'

• aír (Va z.:;iria). '. Ribeiro
ri [Rosanej Steffens: Ana-
Paula, filha de 'Lorival 08, de . Setembro
(Sonele) Pellín Ralf, �. filho de Hermes
01 de Setembro '

(Ruth) 'Vogeí; Pamela,
Frederico, fiho de filha de Silvério (Ivone) de

Sergio [Carlai Haslinger Freitas
'

MARGOT ADEJ)A GRUBBA �HMANN, Oficial
do Registro Clvll do l' DJltrltQ da Comarca de Jara
guá do Sul, ÉS,tado de Santa Catarina, Brasll, faZ saber

que compare�eram �Ul Cartérío exibindo' os decumen
tos exigidos R,ela let., ii fim d� se hab1l1tarem . para
casar, os seiulllt�:
Edital 16.820 de OS.09-8ff

.

Adalberto Lafin Kanz-
Sidnei Vieira do Prado e. ler e Salvelína Veloso'
Rita de CássJa PeUiS Kanzler -

Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira
operário, natural de Ja- costureira, natural

.

de
raguá do Sul, domícílí- Schroeder, neste Esta
ado e residente na Rua do domiciliado e resí
José 'Menegotti, 127, nes- dente na Rua. Marechal
ta cidade, fiJho de Ali- Castelo Branco, .2.177,

·

do Vieira do Prado e em Schroeder. neste Es-
·

Teresínha Vieira do Pra- tada filha de
:

Leontíno
.do - José de Oliveira e Eroni-

· Ela, brasileira, solteira, ca Krueger -

auxiliar admínístrativa, Edital 16.824 de 06.09.89

natural de Jaraguá do Oscar Miranda Fróes Filho
Sul, domiciliada e 1'€.- e Rita de Ol1velra Silva
sidente na Rua Leopoldo Ele, brasileiro, solteiro,
Mahnke, 261, nesta cida- arquiteto, natural' de

de, filha de Víctoríno Porto Alegre, Rio Gran
Pellís e' Martha Elvira de do Sul; domiciliado
Schiochet Pellís - e residente na Rua Iná-
Edital .16.821 de 05.09.89 cio Bastos, 1.335, apto.
Luiz Carlos Silveira. e' 33, bloco 12, em .Ioinville,
Vilma Prochnow neste Estado,' filho de

Eie, brasileiro, solteiro, Oscar Miranda Fróes e

industriárío, natural de Eloah da Rosa FI'óes
Otacilío Costa, neste Ela, brasileira, solteira,
Estado, 'domiciliado e proíessora, natural de

residente na Rua Procó- ',Laguna, -neste Estado,
pio Gomes, 1·579, nesta domiciliada e residente
cidade, filho do Osvaldo na Rua Rio Branco, 277,

Manoel Silveira e Olívíe nesta cidade, filha de

Julio Silveira - José Figueiredo Silva

Ela, brasileira. solteira, e Elzi de Oliveira Silva -

mdustríäría, natural de Edital 16.825 de 06.09.89

Matelêndía, Paraná, do- Sergio Becker e Janice

míctlíada e residente na Kasmírskí

Rua Fritz Bartei, 626, Ele, brasileíro, solteiro,
nesta cidade, filha de operário, natural de Ja

Lauro Prochnow e Elfi raguá do Sul, domiciliado
Prochnow - e residente na Rua Join"

Edital 16.822 de 06.09.89 ville, 892: nesta cidade,
Renato Walz e Neusa filho de Rolando Becker

Aparecida Alves Romani e Ana Laura Becker -

Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira,
operário, natural de operana, natural de

Schroeder, neste Estado, Massaranduba, neste Es

domiciliado e res.idente tado, domiciliada e resi

em Schroeder I, em Schro- dente na Rua Itapocuzi
eder, neste Estado, filho nho" em João Pessoa,
de Adolf Walz e Liane neste distrito, filha de

Kanzler .Walz ,_..,. Albetto Kasmirski e Ma

Ela, brasileira, solt�ira, ria Madalena Si!?z Kas

do lar, natural de Taió, mirski -

neste Estado, domiciliada Edital 16.826 de 11.09.89

e residente na Rua João Adelfino Adrovandi e

Piccoli, . 104 aptp. 101 Sandra Aparecida Baga-
nesta cidade, filha de tolU

José Pereira Alves e Ele, brasileiro, solteiro,
Rosa Romani Alves - motorista, natural de

Edital 16.823 de 06.09.89. ,Jaraguá do Sul. domicili
Sandro Kanzler' e Maria ado e residente em Ri

Joana de Oliveira beirão Molha,' neste dis

Ele, brasileiro, solteiro, trito, filho d'e Bruno Adro

metalúrgico, natural de vandi e Ida T. Adrovandi

Jaraguá do Sul, q,omi€iJia- Ela, brasileira, solteira,
do e residente iRa' itua costureira, natural

.

de

João Doubra'fq" (,lG..�5, Joinville, neste Estado,
nesta cidade,' filho ,de domiciliada' e residente

NasciQlentOs

11 de Agosto
.

Virgílio, filho de Luiz
Carlos (Maria] Crístofoli
ní: Diego, . filho' de A
dilson (Marli) Borba
16- de

.

Agasto
Marcelo, filho de Adolfo

(Patricia) Fernandes
.

19 de Agosto
Franciele. filha de

Osní (tnalva] Dorow
20 de Agosto
Lariessa, filha de A

dernar (Dorizete) Borges;
Andersen. filho de Ar
mandío (Raínllda) Ge
worowskí i Ricardo, . fi
lho de Valmor (Alice)

.

da
Cruz:
26 de Agosto ,

Mayara.. filha ,de ,Adair
(Arnilda] Corrêa
27 de Ag.osto
Gustavo, filho de .Gil

mar [Rosana) Drews; Ro
drigo, filho de José
(Sueli) Rosa
28 de Agosto

'

.

Jonathan, filho de
Osní (Natalia) Mokwa:
Francyne, filha' de Fran
cisco (Denise) Stínghen:
Aline. Nha de Luiz '(Ma
ria) VitkQski: Bruno, fi
lho de Paulo (Silveira)

,AdoçãO O Retaraet de Jaraguá do Sul adotou a
Creche Municipal Gertrudes, da Vila Lenzt, para as

�?mpanhas que precisam ser realizadas. O grupo
Ja. realizou, inclusive, movimento para doações de
brínquedos, que foram dístríbuídos as 57 crianças a'

tendid�s dlaríamente pela creche. '. Próxima campa'
nha e 'p!,-ra conseguir fraldas .e calças plásticas.
Informaçoes para 'doações com Sandro ':-10 fone
72'0764.

' 1"'- •

sc.

II Joãd�M(JftiaM .

Moda Infanto-Juvenll para realÇar a

elegäneía de seus filhos. Um car1nho
especial para 'o seu bom gosto.

Na Marechal Deodoro, 819 -:- Jataguá do Sul

«;FHO ..

VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dts

posição Os modernos e cOllfortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 72-1422

,Clínica Veterinária
SCHWElTZER

I'

li'

Dr. WALDEMAR SCHWElTZER
ClínIca de pequenos e grandes animais, cirúrgias, vatinações

. raio x,. internamentos, boutique.
Rua JoinviHe, nl} 1.178 (em fr�nte ao Supermercado Breithaupt)

Fone 12-.3268 - Jaragua do Sul - Santa Catarina

Confecções Sueli Ltda
ARTIGOS FABRICAÇÃO

�P-A-G-IN-A-6-)---------"-·"-":"."""""'·�"""�··�"""...-!I_"-------�
.._-_-'

'---
.. ,t.l!E:..... Jaraguá do Sul, de 16 a 22/0978th'

<

DE PROPRIA,

A PREÇOS .CUSTO.Dr

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, !.085 e na

�ua Reinoldo Rau, 530 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"De f te "olary"s ru . iA

CONCERTO DE pIANO DE AlMAR SANTINHO

O Concerto (le Piano por Aímar. Santinho, pro
movido pelos, Rotary 'Club Florianópolis Trin

dade e' Fundação Catarínenss de Cultura" de

caráter beneficente, realizado às 21 horas de

4 do corrente. no Teatro Alvaro de Carvalho, na
Capital do. Estado, alcançou o. maís amplo. su

cesso. Aqueles que .nêo puderam .ir, perderam
uma oportunidade ímpar de assistir um eS,Retá-
culo de tamanhe �vergadura.

.

Nascido em, Lins, iniciou seus estudos de pia-
·

no no Cons�rvatóriQ Musical . Com a Pr9fessora
. Ana' Maria Morottí- Postenormente estudo�
COm a. professora Irene Zíober no Conservató'
rio

.

Musical.Carlos Gomes de Londrina.
.

!D.u
rante 7 anos estudou com o proíessor e piams
ta Gilberto Tinettí, formando-se pela,

. Escola
· Paulista de Arte da .. Academia Paulista de Mú-
· síca, de S. Paulo.'· ".

Desde 1985 reside na Euro,pa, desfrutando no

p�ríodo de duas bolsas de estudos, a primeir�
do Rotary International e a segunda, c�nc:
dida por três empresas brasileiras (ConSor�lO'
Nacional Garaveto, Frigorífico Bertín e, Destila
ria Madre Paulína, estudando com os pr�f.
Ybriko Ando em Hamburgo e Werner Genult,
em Karlsruh�, na Alemanha Ocidental. Em
81 ínícíou curso de pós-greduação no Conser-.

vatórío Superior de MúsiCa de Barcelona,
onde reside atualmente.. ' .

BOLSISTA DO "LESTE" VIAJA DIA 29/09
A bolsista Virginia ARAGA de Malherbe, enge

, nheíra, do 0.465, despediu-se na reunião de
,'. 05.09.89, de R. C. Florianópolis-Leste, para f�
Zer um curso de pós-graduação no Instituto E�-
repeo di Design, em Milão Itália. A uruguaia
naturalízada brasileira, formada pela UFSC,

cumprirá na Europa um curso de 2 anos e tem

a bolsa da Fundação Rotária para um a�o, ía

zendo o Curso de Mestrado em desenho mdus

trial, afim de que possa dedicar-se" ao desen

volvimento de instrumentos para
.

portadores
de deficiência física e mental (brinquedos de

estimulação).
Na SUa despedida renovou seu desejo de ser

uo exterior uma "embaixatriz da boa vonte
de", em permanente contato com o Distrito
465. especialmente o "Leste". Ela D?m�na fluen-

temente o português, espanhol e o lÍall�no. .

A coluna deseja à bolsista uma 'boa viagern e

bastante sucesso no seu curso de pós:g:Fadu,a-,
ção, "," �i ',J$ • I�: itE:

(DA . COMISsAO DE RELAÇÕEs PÚBLI
CAS DO DISTRITO 465, ANO 1989/90) [

:,---------------------�-------

,
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Uma missã() econõmica tio Paraguai'· A região era muíto cbnheéida por É'
estará este mês ent Santa Cat�riÍla e, mílío Carlos Jourdan e poderia avalio
.,_ na Capital do E�t�!i.o deverá desen- ar as condições ideais para a constru
volver gestões no septi,.d� de viabilí- ção de vias de comunícação, sua

zar um corredor de exportação. grande preocupação para com a Pátria
Empresárias e' autor�d�des da vizinha adotada, com afirmações categóricas,
nação pretendem exportar seus produ- tais como "O País, sem via de cormr

tos através do Porto de São Francis- nícação, vegeta; mas não vive, e con

CD do Sul, a partir. ..
da cidade do siderando dever de todo cidadão publi

extremo oeste - Dionísio Cerqueira- car as descobertas úteis, faço-o dei
O objetivo também )nc;l�i a comercia- xando ao governo de aproveitá-las ou

lízação no exteríor, pe1.o. pretendido não ... "

corredor, de 100 mH tonelades de soja
paraguaia.

Chegando a bom termo os entendi
mentos entre as duas nações, Santa
Catarina ampliaria suas dívtsas

. pelo
uso dó sistema. rodovíérío e pela am

pliação das atívidades portuárias.
Estamos no limiar do ano de 1990. Até
agora dorme o sono dos justos a idéia
e extender à 1igaç�o íerroviàrta de

Joaçaba até o extremo oeste do Estado
de Santa Catarina, para íatender o es

coamento de grãos" que em grande
quantidade se produzem naquela ri

ca re�ão catarínense. A falta de
recursos financeiros ínvíabílízaram essa

'estratégia tão importante para os

barriga-verdes. Mas ainda há tempo.
A conjugação de esforços brasilei
ro/ paraguaio poderão decretar a re

denção da economia desta terra.

O fundador tinha razão '

O engenheiro belga . naturalizado
.

bra
sileiro - Emílio Carlos Jourdan ti

nha ra�o quando' abordava aspectos
da ligação do Paraguaí com () Brasil,
através de Santa Catarina e seu por
to São Francisco do Sul.

Jourdan participara brilhantemente da

Campanha do Paraguai e conhecia
como poucos as áreas por ele per
corridas- Como observador atento,

um misto de bandeirante e coloniza
dor, ligava a experiência militar com

as de construtor da estrada da Serra.

a íutura Dona Francisca, como aju-
dante nas obras supervisionados pelo
engenheiro Etinne nouet. em 187.4 e

de demarcador das terras dotais de

Suas Altezas os Senhores Conde e Con
dessa d'J;:u, em 1876.

tilha razãl

Jourdan apresenta o Relatório de
Medição ao Ministério da Agrícultura
daqueles tempos do Império, fato
que nosso conterrâneo frei Aurélio
Stutzer, autor d' "0 Primeiro Livro
do Ja'raguá", descreve na obra hístó
rica: "Em lá chegando deu relatório,'
publicado no "Globo" de 14 de maio
de 1876. Dirige-o ao Mínistro da
Agricultura. Vivendo um ideal, .

ao

qual foi fiel sua vida toda, aborda as

pectos econômicos e estratégicos que
para o Nação adviriam com, a abertura
de estradas e ferrovias (grifamos),
correndo ambas pelo· vale do ltepocu
e estabelecer uma pronta ligação do
Atlântico às fronteiras com o '.Para
guay".

A pronta. ligação naturalmente 'durou
mais de 113 'anos para aconterer.. Se
concretizarem os entendimentos
que certamente: deverão ocorrer de
país para país, envolvendo senta Ca
tarina, ressurgem posslbilídades

.

de
se dinamizar novamente o ramal Ma
fra-São Fallcisco.do Sul. Será,' então,
o verdadeiro destino da ferrovia nes

ta' região, com reformas, melhorias
e o afastamento dos trilhos que passam
pelos centro de diversas cidades,' no

no trecho em questão.

Também chegará, então a vez e a voz

do povo da região de: exigir a rápida
conclusão da, rodovia BR-280, no tre
cho de Corupá à Serra Alta. Até que
enfim governos e povos irmãos' re

conhecem, tardiamente, que o enge
nheiro Emílio Carlos Silva, fundador
de Jaraguá do Sul, estava com a razão.

, ,.

Pa,ra nós, segure não é, só garantia de riscos

Seguro é

Pre$lação 'de
Consulte -

Seguros A.

Serviços
nos,

Garcia
, Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nQ 90, l,Q andar, sala \

2
FOne 12-188 Jaraguá do Sul - SC -

L__ �..

Jaraguâ '." Sul, de 16· a 22/09/89
..,_,;
:1t'. lAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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C0ll10 salvar 'a' Présidêncla?
Fritz Von Jarag'"

Como os enfermos e os aposentados
mais precisam da Previdência, seg-
mentos da sociedade e técnicos no

assunto reuniram-se em Simpósio,
examínando a caótica situação a

que chegou a instituição, para su

geri,r temas à Comissão, de Saúde,
Previdência e Assistência Social, no

processo de formulação das leis com-

plementares à Constituição.
As principais indicações aprovadas,
através de :votação, foram as se

guint�s:
1) - Obrigatoriedade da participação
da UNIÄO de forma igualitária com

os empregados Ei empregadores, na

mesma proporção;
.

2) - Competirá
ainda ii UNIÃO cobrir as insufi
ciências financeíras: dos planos de be-

'neficos e assistenciais; 3) - Auto
executáveis o § 39 do Art. 201 e

Caput do Art. 202, da Constituição,
qUe tratam da proteção à materni
dade e à gestante e do cálculo da

aposentadoria baseado na média dos
'3& últimos salários de contribuição, cor
rigidos monetäríamente, retroativo
até 05.10.1988; 4) I--'- As aposentado
rias, salvo a por invalidez, terão
inicio do beneíícío fixado na -data
do requerimento. 5) - Haverá dois

Institutos na Seguridade Social: INS
TITUTO NACIONAL DA PREVID1!�
elA SOCIAL e INSTITUTO NACIO
NAl; DA ASSIST1!NCIA SO�IAL. O

INPS serä dirigido e fiscalizado por
tuir no texto dã, Lei a. expressão
representantes eleitos das empresas,
trabalhadores, aposéntados e pensío
nistas e do funcionalismo, além

.

dos
indicados' pelo Governo Federal;
6) - Custeio dos encargos dos ací
dentes do trabalho, a, cargo exclusivo
da empresa, alíquotas diferenciadas,
dependendo do grau de nacos: 7) - Es�

tatízação do seguro obrigatório sobre

veículos auto-motores; 8) - No caso de .

acídente OU doença do trabalho, on

de haja' perda total ou parcial, a

empresa complementará sua pensão
até o seu falecimento; 9) - Obri

gatoriedade da comunicação do ací
dente do trabalho, pela empresa,

pelo médico, pelo acidentado OU

familiar, pelo sindicato ou qualquer
autoridade pública; o Previdência par
ticipará obrigatónamente na fiscali
zação dos díspositívos de segurança

L·

e higiene do' trabalho; 10) � Alíquo
tas de incidência de custeio deííní-'
das de forma precisa, evitando- a re

dação atual, mencionando apenas Q

limite máximo da alíquota; 11).,... As
cotas ou tributos arrecadados a tí-.
tulo de Previdência sejam de fato

repassados
à

. Previdência ,Social e

não agregadas ao Caixa Único do
Tesouro Nacional; 12).,.-- As contrí

buíções devidas pelas, empresas
sobre seu faturamento bruto ninham
como base de incidência o, -valor
desse faturamento, dele deduzido
o montante do salário dê contribui'
ção de seus empregados; 1'3) � Res

ponsabílízação criminal da'. autoridade
qua não recolher à Previdência Social
as contribuições e ela destinadas;
14) - Garantir, a parttcípação dos
trabalhadores na gestão da Previ:
dência Social; 15) - Que a revisão
'dos proventos, quando houver per
das, seja igual à dos trabalhadores
na ativa; 16) - Manter em 20 salá- ,

rios mínimos o limite máximo de re

ferência para as contribuições dos

previdenciários; 17) - Utilizar para
o salário benefício o mesmo cri,

tério do teto de 20 salários mínimos:
18) - Não constar na futura Lei qual
quer restrição à idade para aposen
tadoria por invalidez; 19). - Substi
conselhos nacionais integrados por
benefícios 'por direitos previdencié
rios e' 20) - Garantir' iIiformação
aos previdenciários sahre estes direitos.
Os leitores, sejam aposentados, pen
sionistas ou de outra forma 'regidos
pela Previdência Social deverão
recortar essas conclusões encami
nhadas ao governo, para serem

convertidas em texto legal' através
de Lei Complementar da Constitui
ção- Certamente haverá quem .

não

queira adotar sssas salutares indica

ções que libertam o previdênciárío
dos grilhões de uma legislação cheia

de artigos,
.

parágrafos e ítens que

lhes reduzem os direitos 'e garantias.
Haverá legislador que igualmente
entenda diferentemente do que técni-

'cos e·. segmentos da sociedade en

tenderam ao examinar os problemas
aflorados- Poderão, até ocorrer rnoví

mentes tendentes a modificar no Con

gresso e recomendações' agora suo

geridas.

�HONDAI Menegotti Motos I�

RONDA
Asasda J.ibeIdcI.je.

� Pilote sempre equipado.

�HONDAI Menegotti Motos I�
PAGtNA 8�)'" • i. � .

, .• 1__ ••. _---- •

iii,;::

Ohl Pátría amade, ídolatrada
Salve, salveI .•• ..... s' �'-'-.

•

Ah! brasileiros! Sem patriotísmo, sem es-

perança. Alguns até conseguem assimilar
alguns poucos versos de um dos nossos hinos;
para .cantarem ou fazer mímica, no desfíles
de 7, d!� setembro. Somos um povo sem

muito amor peta Pátria, haja visto o- grande
número de pessoas que deixam o país: fruto
da situação atual na qual o individuo não
vê saída: para onde olha sÓ vê o dissabor e

caminhos que parecem não levar a parte . al
guma, a não ser becos sem saída. MAS, HÁ
UMA SÓ SAlDA, um só Caminho (exatamente
o qUe diz O' evangelho de João capítalo 14'
verso 6 - l�a! qua leva a uma pátria onde,' a
inflação é inferior a da Suíça, a justiça' so;
cíal impera lá SÓ há filhos de Rei.. ,

É exatamente como está escrito em' Apoca-
, , lipse 21 do verso 1 ao' 7, onde diz que

"
... haverá

um novo céu e uma nova terra... ,e Deus
mesmo estará com eles .. Ele enxugará de seus
olhos toda lágrima, e não haverá maís pranto,
nem lamentei, nem dor... Eis que tudo se fará
novo.., aquele que vencer herdará estas coísas:
e eu serei seu Deus, e ele me será' por filho";
Não vale a pena buscar esta única. saida? :

ta. IGREJA BATISTA DE JARÀGUÁ. DO
SUL Rua Emílio Stein, 120.

Posto de Vendas M'arcaHo
Chapéus, bonés, viseiras, CiQDtsas; shorts,

bermudas e cordas.

Em frente à fábrica,
.

...:.. Amplo estacionamento.

Ferro MarechalVelho
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

Comércio de veiculas usados
Peças para veíeulos

Compramos automóveis àcidentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 72-0814
Jar?guá do Sul -' SC -

f.�' .

J

I' Paredes externas em tijolo,
baixo relêvo-

, Irlefatos de
São José

i

Cimento'
Lida. !

I

Casas em concreto.
,

pré-moldadast,

Cidade Praia Campo
Baixo custo e rapidez na montagem.

Garantia total.

Condições de
II

Rua Itapocuzinho, 203 - Jaraguá do Sul - SC :_

a 200m do trevo de acesso à Schroeder

Jareguá do Sul. de :

16 'a' 2Z/09f89

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Eletro' ElelrÔlicl Jàraàuaense O Pulado ,6�fI " o &eu � fOI J;êm emJ!regado.
DE AFONSO BARBI NETO ·tiij]�I-.it_,i,'.tid]§r4.

-_

':'IQ de Itapocult!i!Asslstência especializada em consertos • _ ••_.....L.....-
(ie Aparelhos Eletrodomésticos de {orlas • •• HÁ 70 ANOS ela Braunsburger. filha de Bruno
as marcas. -'- Em 1919, no Qllirinal Q Rei. Braunsburger e de Frieda Buerger.AUTORIZADA C C E Victor Emanulle oferecia um ban- .., HÁ 30 ANOS

- '

Assistência Técnica em Aparelhos de Som quete ao. dr, Epitácio da Silva Pes- - Em 1959, acontecia em Itapo-
e TV com garantia soa, presidente' eleito da República do cuzinho uma tragédia na casa de Ed-

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, nl] 280. do Brasil. o monarca exaltando a an- mundo e Irmgarda Schmídt- A mãe
- Jlaraguá do Sul - Santa Caterína -

-liga amizade e as excelentes rela- tendo que sair, reuniu todos QS pe-
. ções e 9 futuro presidente retríbu- quenos brinquedos da filhinha de
indo, dizendo que além do Atläntí- um ano e dez meses, dentro de um

co milhares de italianos travalhavam saquinho de matéria plástica, colo

pela .grandeza e prosperídade do cando esta no leito, para dívertímerr
Brasil. _ to da criança durante a sua' ausên-
- A Europa ainda era um verda- cía, Em retornando, horas depois, viu

deíro pandemönío., o sr- Ebert di- sua filhinha. eparentementa adorme :

zja que a "Alemanha nunca assinará cída. o saquinho sobre o rosto. Sem
um tratado de paz com as condições suspeitar, a mãe preparou a mama
apresentadas � 'pelos alíadcs", descre- deíra e sö então, ao procurar des
'vendo essas condíções como produto pertar a criancinha constatou-a morta;
da vingança do ínímígo: a Alta Silé- já em estado inicial de rigidez cadavé-

, sía declarava solenemente .que des€- ríca. Chamado o dr. Fernando Spring-
java a sua íncorporäção à Prússia e mann que, atendendo rapídamen-
que de modo algum tol-erará que se te. nada poude fazer senão a

I pretenda separá-la do terrítorío ale- causa mortis por asfixia. A tragé
mão. A guarda vermelha húngara dia, mormente devido às círcunstãn
estava disposta a ínoendíar Budepest. cías chocantes de que se revestíu,
ameaçando matar todos os reféns de causou a maís profunda consterne
guerra. ção não só na localidade, mas
-- A Junta Potrtotíca do Norte também na cidade de Jaraguã.

resolvia apoiar a delegaçãp portu-
guesa à Conferên€ia da Paz, t�'legra- ." HÁ 20 ANOS
íando ao Presídents Wilson, srs

Clêmenceau e Loyd George para aten
derem às reclamäções portuguesas.
.•• HA 40 ANOS
- iBm 1949, o' PfeSiidente da Re

pública assinava e. regulamenteção
do descanso semanal remunerado,
'depoís de ter, apreciado estudos a

presentados. pelo . Ministério do Tra
balho e DASP, é' devidamente re

examínados, por último pelo' títu
lar da pasta do Trabàlho.
_.. A Câmara Mune. de Vereadores

que reunia es edis Arquimedes Dantas,
Luiz Maes, Augusto .Sartí, Willy Ger
mano Gessner. Frederico Curt Alber
to Vasel, Octaviano Tissi, João Lú
cio da Costa e Luiz de Souza e na

Ordem do Dia, ein la. discussão,
aprovava, por unanimidade de seus

pares o projeto de lei que regu
lava a abertura e fechamento do
comércio aos sábados em Corupä •

então distrito de Jaraguá do Sul.
Faltavam à sessão os vereadores Car
los Rutzen, Albrecht Gumz e Max
Thieme Júnior.

_:.. Corriam os: proclamas de casa

mento 'dos seguintes pretendentes:
n'<'! 2.604. de José'. Tecílla, res, em

Pedras Brancas, filho de João Te
cílla e Paulina Pelíppe Tomazíní e de
Maria Vieir-a da Rosa, res. na Tifa
dos Martins, filha

-

de Saturnino Vieira
da Rosa e Joana Rosa d'Aquíno da
Rosa; n? 2.605 ,de Hildefonso Piaze-

. ra, filhó de AffonsQ Piazera e Eliza·
beth Piazera e O�ga Volkmann, filha

ae Alf.redo (Ida) Volkmann de
Testo Rêga, Rio do Testo e nl? 2·606,
de Willy Gie1ow, filho de Hermann

(Ida), GieJow e E'deltrauth Asta Te-

li

Rua CeI. Procópio Gomes de
Jaraguá do Sul

Oliveira, 1.160
SC

Verdureira da Raquel
COMSRCIO DE' FRUTAS E VERDURAS,

,SEMPRE FRESCAS E VERDES, PÃO CASEIRO
E CUCAS.' Al\fPLO ESTACIONAMENTO.

,

Tubos Santa ,Helena Ltda�
Tubos de PCV (eletrodutos), Tubos de Concreto.

,

Tubos de polietlleno (mangueira preta).
Fábric�: Rua Jolnvllle, 1016 _ Fone 72·1101
Escritório: Rua ceí. Procópio Gomes, 99

F('ue 72·�066 _ Jaraguá do Sul _ SC

AS MIlLHORES OpÇOES PARA PRESENTEAR
.

ESTÄO NA

Lanznaster -

-

J6Ias,. 'semi- jóias e relógios com o carinho da
.

LANZNASTER
-

MarechaIl)eodoro, 391· Fone 72·1267, em Ja..a�uá

Fale Inglês
em 24 horas

Esta é sua oportunidade agora no Brasil.
.

Tbe Wllzard oi ConveJ'sation

* Método exclusivo desenvolvido nos
. U. S. A.

para quem tem urgência em falar inglês.
'. * Ensino individual ou em grupo para empresas

ou particulares.

* Método prático, eficiente e revolucionário.
Aprendizado garantido.

INI10RMAÇÖES'
Gladls Schmídt Pofia
Rua Exped. _ Anionio Carlos Ferreira 68
Fone 72-0527

'CORREI,O DO POVO' ,. 72-0091
I
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- Em 1969, o cearense,' cabra'
da peste, Jose Cassiano de Jesus,
com a conquista da Lua; organizou
uma fírma fictícia, a "Loteadora São
Jorge", � passou a vender iotes' da
lua, tendo vendido 5 deles para
incautos mineiros. Preso pela Dele
gacia de Vadiagem, acabou

.

solto
porque as vítimas, possivelmente
envergonhados por terem caído no

logro. se abstiveram de apresentar
queixa. Jesus saiu da cadeia entu
siasmado com à facilidade com que
conseguira vender os lotes- Disse que
os emerícanos deveriam ser
alertados a respeito da fortuna qué
poderia, ser feita com loteamentos
no satélite. Ele próprio prentendía pro
pôr à NASA p/ que dividisse a lua em
lotes para venda à prestações. Com
a

. experiência' adquirida desejaria
ser um dos melhores vendedores.
Informou ainda que com mapas a

fotografías gastou NCr$ 50,00 e, em:
5 lotes vendidos recebeu NCr$
500;00, um lucro de 900% 'do capital
empregado. Ó xente!
.

" HA 10 ANOS
- 1979, o empresário Eggon João

da Silva era escolhido como um dos
20· industriais em nosso Estado- Uma
promoção do colunista Lazaro Barto
lomeu que teria lugar no Clube 12
Agosto, realizando-se, na oportuní
dade o VII Encontro das indústrias
de Santa Catarina, presentes o go
vernador dr. Jorge, Konder Bornhau·
sen, o preSidente da Confederação
Nadonal da Indústria, Diomício Vel
loso da Silveira e o presidente . da
rIESC, Bernardo WoIfgang. Werner,
entre outras ilustres aUtoridad�s.

Jarag�_ dö: Sul, de 16 a 22/09/8,9

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



spézia & Cia� tld'a.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua Jo,ão Januãrío Ayroso, 112 - Jaraguá Es
querdo - Fone 12-0300 - Jaraguá do Sul - se.

Defenda o seu patrlmônlQ cQDtra slDlstr�, pr�
veníndo-se. Estamos as suas 9rêl�nsl

.

I CºIBércl9- �. r�arga. d� �-x\lntor�s em geral

Rua Joínvílla n.9 2.176 - Fone 12-1826
Jaraguá do Sul/SC.

VENDE; CASA ALVENARIA CI 210m2�R Gas
par, 25Q-Terreno. 583m2; CASA ALVENARIA
CI 160m2-R. Aguínaldo da Silva, srr+Terreno
450m2 CASA ALVENARIA cl 120m2-R. Albano
Kanzler (fundo) 105-Terreno 450m2; APARTA-
MENTO CENTRALc/85m2 e garagemLEdif. Jguá.;
Apto. 'coberto 400m2, 2 garagens, Edif. Jaraguá.
GALPÃO INDUSTRIAL cl 768m2-R. Francisco
Hruschka, 27,6-Jguá. Esquerdo-Terreno 1.350-
m2; GALPÃO INDUSTRIAL cl 450m2-R. 25 de
Julho, . 22O-:-Terr.eno 1.529m2; GALPÃO INDUS
TRIAL :Cl 21m2-Lat. BR�28()-'--N. Ramosr-Ter·
reno 1.500m2; TE]!RENO c/ 300m2-Lat. R. Al·
bano Kanzler, 1ERRENO com 400m2-Lat. R. 25
de Julho; TERRENOIMATO cl 910.000m2-Rio
Molha. .:.

Em'preendilentos Imabiliários
Mlreatlo Ltda. CRECI 093

Av. Mal. Deodoro. 1.179 - Fone 72'11;)'6 Jaraguá
do Sul - se.'

RELAÇÄO DOS IMÓVEIS A VENDA

Terreno. esquina co.m 682.00m2 R· Lorenço. Kanz'
l�r (Perto. Weg I) NCz$ 23�500,00. Terreno Ana
Paula l NCz$· 13.000,00. Lotes Ana Paula II
NCz$ 9.500,00. Loteamento. Ro.drigues (Vila
Rau) NCz$ 10.000,00. Terreno. - Loteamento. São.
Luis Gonzaga NCz$ 17.000,00.. CASAS: Casa
mtsta perte> do Co.légio. Cristina Marcatto
NCz$ 50.000,00. Casa Alvenaria co.m 190,00m2
Bairro. São. Luis'NCz$ 80.000,00. Casa alv·enaria
co.m 114,OOm2 João. Doubrawa d 500m da po.n�
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 madeira le>teamento. da Barra-Perto. pos
to Km 1 NCz$ 22.000,00. Casa financiada per'
to do Acaraí (Ce�tro) NCz$ 45.000.00.

�..

pws

16 de Setembro'
Sr. Hilário Krüger; Ines

J. Písetta e Luis Písetta
(M�saranduba); . AI�s
sandra Gonçalves: Sra
Dóris Marcelíno Fisch�r
(Guaramíríml
17 de Setembrº.
Sra. Ivone Andregottí:

Sr. Vítórío GIQwatzki;
Sr. Heraclídes de Almeida'
(Lapa. PR.) s-. Ivan Jak:
soa Baumer (Joínville) ;

Sr. Siego.lf Vícot: .

Prof.
Moacyr de Pinho Spínole.
(São. Paulo}; Näjele Crís-'
tíane, filha de Eliseo U'

bira tan (Roselí] Tajes;
Maira Helena Pereira;
Jeíerson e João. Carlos
Vasel, filhos. de Joäo
e Rosemeíre Vasel: DarIe
ne Laffin

-Z! '1\....".1. _.

Re , Jeão PiccoIi, 11}". fone 12-2111- Jaraeui do Sul
. _ CRBCI 6"3-J�'

.

18 de Setembro

Sr,'
..

' 'Helmuth - 'f�r;
(União da Vitória); Sr:.
UdQ Staats; Sr. Cacílde
de Medeíros . Teixeira
(Joínvílle]: Sr. David Mo
feira; Sr..Waldemar Bar
tel; Sr. Afonso Grosskopf
(Joínvílle]: JDi;t:h�r B�ch';
mann

---....----.....-.,_'"�cà••Ib��::D4_.f,_O-_-,_,,,_.".-_".._"'.__.....-�_."""__--_.....··'·IIiii··'Iiiii'"�··_···'�iiiIí-·'._-_.. _.... ,_._."._.,.....,.

�. ·.A.lllversaiiäiíles"'·�,'
-

.

Repasse';";" A AS.$OCia·
.

ção Comercíal e lndus
tríal deJguá do Sul, em
nome dos . empresáriQS
e empresas da cidade, re
passou nesta semana
á

preteíturà municipal.
a importância de Ncz$
86 mil 800,'-'c@mo. sua

pa-rticipação' .na instala:
ção da' UTI'Unidade

. de Tratamento Intensi
va- no -Hospítal ,'e
Maternidade São José.
A parte dos empresá
rios, conforme acordo
com a municipalidade'
era de. NCz$ 65 mil.
A campanha desenvol
vida, no entanto, . foi
de resultados melhores

. do qUe os esperados
pela prefeitura e pelos
próprios. . índustríeís
jar,aguaenses.

IIiIERIMO'EIS
Intermediária de

, Ilóveis Ltda.

- 1 Apto com 110m2 - situado na Mal. Deo
doro, Edif. Domingos Chiodínj - 69 andar.

.

- 1 Apto. com 95m2 ':"" sito. à Rua Barão. do.
Rio Branco. - Eäif. Gardênia -. 19 andar ,

- 1 Terreno com a área de 450m2 - sito. à R-
Lourenço Kanzler '- Vila Lenzí-

.

_. 1 Terreno. com a área de 7.500m2, de frente
ot. asfalto' de Corupä. ;

.:

19 de Setembro
Sr. Eugênio. José da

Silva; Sra. Margarida U�
ber .

Ribeiro (Joínvílle]:
Ivana, filha do sr. Ger'

· mano [Milda] Behrens Jr.:
Sra. Cacílda, esp()sa de
Alfredo Blank; Fabrício
Bittencourt Luciano: Crís'
tíane, filha de Lauro
(Esmeralda) Vegíní

·

20 de Setembro
.

Sr. Honorato Tomelip.
(Blumenau): Sr. Lorênço
Ersching; Sita. Marilena
Cópí: Amazilda da Cu
hha Jacobi; Bíanca An
dréa Socreppa: Sr. Heinz
Püttjer: Ana Cláudia Sie
fert

21 ãe Setembro
Sr. Max Schneider; Sr.

Haroldo Schneider (Ita
jaí); Sr- Alfredo. Gustavo.
Horst (Fpo.lis); Meraci
Rubíni: Sra. Leocádía

·

Pedrí Demarchí: Sra. Mar
li Reck; Alexsander Mar'
ceI Dunker: Sra. Lídia
Maas Volkmann: Jonas
de Medeiros.

Â
ENGETEC
U

.. � ... ---1

22 de Setembro
Sra. OBvia Ratern'lO

Doeríng: Sr. Arí Wolski:
Osny Wackerhagem Jr.
Sra. Lourdes. esposa do.·
Sr. Marcelino. Zanghe
line; Renato. Guilherme
Stulzer: Viviane, filha de
Vitório. Altair (Rosely
Gumz) Lazzaris; Luiz Anto
n:o Darem; Iara BlanlC;
Padre Jo.ão Heidemann

VAR'IG
,

72··0363

I BariC) doRio.Branco, sa'l� 4

FON�:72.2607 '

Imobiliária Enuelee
CRECI'934-J - FONE 72-0373

R. Exp.' Antonio C" Ferreira, nC] 68

TERRENOS: N'a Epit. Pessoà CJ 3.060m2,
.-

T�rreno R. Ida Bride R· Joinville
frent,� Salão Lider Co.m 499m2 pronto para co.ns'
truir. Terreno .

próximo I A Serraria VaseI.
Terreno. com 450, m2 - Jguá Esquerdo frente
para Rua João Jànuário AYroso� Apartamento
na Av. Atlantica e Av. Brasil fIa). Camboriú. Finc.
direto em 18 mef!es. C-oberture! no Centro. 228m2.
CASA: Casa alvo com 311m2 €m terreno 1.000m2,
Aceita'se carro.' o.U ímóvel' com parte do pgto..
SITIO' No. Rio Molha 135.o0o.,OOm2 com 2 caSas
de alvenaria, 1 casa. de mad�ra e Galpão - para
animais Tanques de peixe, l.lNDO LUGAR..

, Pr,aia· Barra do Sul: Çasa mista CI 80m2, mo.biliá
(ia, freezer e telefone, tE?rreno �.ÓOOm2, px. ao.

centro co.mI. Barra do Sul, 200m. da praia. Vende'
se ou Troca-se por Casa em GUéll'ilmirim/Jaraguá.
ALUGA-SE SALAS Para 'escritórib R. Bernardo.
,Grubba 199. pX. Lanch. Três Pinhi.�iro.s.

....1 ..

Jartllluá cio, Sul. de' 16" ao·., �/-09/89

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO
.

DO' POVO
.,

Indi'cador Pro'fissional

Rádio' Jaraguá
.

72-0159

EMERGINCIA

Pronto Socorro 72-1971

Bombeiro 193

Drogaria Cato 72-0636

Hosp. Mat. Jguá 72-1300

Polícia .. ' .'. . . . .. 190

Oru. Contábil
:: ��I Com.ereial"

, S/C Ltda.
• Escritas fiscais
contábeis

• Registros de firmas

.• Contratos

• Seg.úrOs

• Xerox

• Rua. CeI. Procópio
Gomes de Oliveira.
n9 290

• Fone: 72-0091

• Jaraguá do Sul - SC�

II Farmácia
do
Sesi

I'

I'

Agora em instalações
ampliadas e com La

boratório de Análi-'
ses Clinicas anexo,
pata melhor atendi
mento.

..
,

e

II

II

' ..
Av. Mal. Deodoro

507
. ��

(defronte o Colégio
São Luís)

Fone: 72-0561

PAGINA 11

Dr. Walter Yá'zquez Clavera
CIRURGIÄO DENTISTA .

Dr. Eduardo Vázquez Clavera
CIRURGIÄO DENTISTA

CONSULTÓRIO: :' .: "''11';
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97
Edifcio Diener - Sala 03 - Jaraguá do .Sul
Fone; . (0473) 72�2754 Santa Catarina

Walter -Luiz Ribeiro
Alexandre Dellagiustina Barbosa

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

teíetone aos clientes e amigos: 72-3956.

Centro. 'de Odontopediatria
e Ortodontia

Lutz Fernando' Medeiros
.

Odontopadíatría
JOSé A. S; Neto

Ortodontia
Rua Criciúma, 131 - Fonoe 72-2161

Jaraguá do Sul - SC -

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

GINECOLOGIA - OBSTETRIOA
ginecologia endócrina e infertilidade

Atende Unímed
Av. Getúlio Vargas, 49 - Sala 105 - Fone 72-3763

Jaraguá do Sul - SC

•

Jono
Instituto de Psicologia·
ATENDIMENTO A CRIANÇAS,

ADOLESCENTES E ADULTOS

Psicoterapia individual, psicoterapia de grupo,
psicodíagnóstlco: psicoterapia familiar.·

.'t:.�. .,

TTélve�sã, A .

a Caríbaldi n·<.' 101, lateral da E-

pítácío -�::'
.- ,�efones 72-2093 e 12-0252.

\ .

. ;.,:

aDVOGADOS.
FRIEDEL SCHACHT

MARIO C. FEUPPI

clAuSIO BARA1TO

ESCRITúRIO:
Rua Barão do Rio Branco, 227 - Cx- Postal 12
Fone: (0473) 72-0244 ---> Jaraguá do Su1�SC-

.

::�,

II

I.

I

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA
E ANALISES· CLINICAS

Flemínq
Rua Reínoldo Rau, 576

Fone: ,72-2155 .

Jaraguâ do Sul - SC -

José Alberto· Barbosa
- DEFESAS ClVEIS E CRIMINAIS ...:..

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua Jo.ão Marcatto n.? 13 - 2.9 andar
sala 204 - telefone: 72-1869

Jaraguá do SUl -". SC

ADVOGADA
Dra, Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito •

Inventários • cobranças e advocacia em geral.
.Rua Reínoldo Rau, 86 .: sala 4 - Fone 72-2711.

Ortopedia e·· Traumátologia
DR. MARCOS· F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia Inían,
til e adulto. Membro titular da Soc. Brasílei,
ra de Ortopedia e Traumatologia .

Av. Marechal Deodoro 1.512 _ Fone 72.2218

SAVIQ MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVE�DO

�
--------------....

ADVOGADOS
- Direito CiVil - Criminal - Comercial -

- Trabalhista - Esportivo -
.

AV. Marechal Deodoro da. Fonseca. 97 - Sala 1

Fone 72-0188 - J.a·r<:tguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A S E, R. Víeírense, Rio de Janeiro' (Germâ- ',Jaime Blank; "Antonio
�r

.

um palito, deixou nía), além -d9S -

"caterí- Berns;' Aroido
'

Karsten,
de conquistar a Taça nenses, em Joínvtlle Haroldo Güths e Sebas-
Independência de Bolão nos dias 9 e �O de setem- tião Krause representa-
Masculino, bola 16, que bro.

.

'.

ram e S. E;' R.. Víeíren
acabou fica-ndo pela se- Em 39 lugar ficou
gunda vez consecutiva a Sociedade Germânía,
com a so;d'edade União em 49 a Sociedade Vi
Cultural Ahú-Urca- de la Mariana (SP) e em)
Curitiba. O Víeírense, 5C! Sogipa, de- Porto A
contudo, fez a maior legre. A produção da

pontuação da competi- S. E. R· Vieirense duran
ção ao vencer a sO- te toda a competição
cíedade Vila Mariana, de foi a melhor entre os

São Paulo, por 1·479 X' clubes inscritos; 5·765
1.369. Haroldo Güths" pjnos. O campeão fez
da equipe [araguaense. 5.657: A Sociedade Ger-
fez a melhor média das mánía marcou 5.514,
disputas: 245,5.-.:· Vila Mariana 5.446

O Clube de Bolão e Sogípa derrubou . 5.641

81, representando a palitos. O prímero cri-
Vieirenss, Jaraguá do térío, conforme o regu-
Sul e Santa Catarina, lamento. era o confronto
venceu todas as suas direto e daí a con

partidas até a última qusíta da Urea . Caso o

rodada, quando eníren- clube [araguáense tíves

tou o time de Curitiba, se empatado" teria fica-
e perdeu por .. um pa- do Com o título pelo
lito:

.

1.428 x 1.427, se segundo critério de
.

tornando vice-campeão desempate, a diferença
da Taça Independência, de pinos, já, que tinha

. que reuniu equipes de vantagem pe 108. Ademir
São Paulo, Paraná, Rio Neitzel, Adernar Branden-

- Grande do Sul' (Sogipa) e. burg,Wolfgang Ríedtmann.

-------------CORREIG DO: 'POVO

Taça 1ldepeadelcia: ,ieirelle. ,ai 'r:_.(=(=D=-'e=lt='s-c�".b=t-='=E=Ck=e=»=
belD, IDas' perde ,ac últißla- :" e� O' ·titulo

-",

LErrwO�T: WI;' SCHREIBEN EIN W�NI G IN
Dil'UTSCH,. ºA�IT OIE §R�'RB'rEMLlTTERSP.R.k
HCE NICHT IN VERGJi}SSENHEIT-GERAE1'-'-!'!:!:'

- - - Dm REDAKTION

DER GROSSVATER UND SEIN' ENKEL

CULTO,s: Neste domingo, às 8:00h, na .Rua Gua

nabara; às 8:30h, na Ilhá da Figueira; às 9:30h,
no Centro e, 9;45h, em Três Rios do Norte.

ENCONTRO DE IDOSOS: Neste domingo, día
17, às 15:00h, reúnem-se os idosos na Ilha da

Figueira; nesta terça-feira, día 19, às 15:00h,
reúnem-se Os idosos na Rua Joinvilla e, nesta

-quarta-íeira. dia 20, às 15:00h, reúnem-se OS

idosos do Grupo "Raio de Sol" no Centro
CURSO. DE NOIVOS: Dia 16, neste sábado,
às 11:00h, . palestras preparatórias ao matrimô

nio, no salão Comunal, no Centro.
LEMA 'DA SEMANA: "Esta é a vitória
vence o mundo, a nossa fé." (I João '5,4)
.MENSAGEM E LEITURA DIARIA:
DIA 18 - Na comunhão com Jesus somos equipa
dos com FlOVO ânhlllQ e força. (Hebreus 12,2-3)
DIA' 19 ..;_ A nossa transíormacão na imagem de

Cristo é necessária e ela é fruto da ' comunhão

com E'le. (Deuteronômio 33,.:;')
DIA 20 - Quem tem Jesus não está indo ao

encontro das trevas na noite e sim, em direção
ao dia

.

eterno. (II Pedro 1,19)
DIA 21.,- Não digas, o s.ol terá que vir. Ele
está aí. ;�ede ao Senhor abrir as janelas. (Provér
bios �\12)
DIA 22 - Na gfp,tidã'O a Deus residem as for

ças que vencem- Portanto, d� sempre graças
Deus por tudo. (Atos 27; 29":'_S5)
DIA 23 - Na gratidão reside o poder de Deus,
do crua1 todos

-

os espíritos das trevas terão. que
retreced.s- '(I Tessalonicenses 5,18)

. FURGÖES' CARGA 'SECA, -�OT{lRMICOS, FRIGORIFICOS
DI.A:�24 � Recomeça tudo de novo, com gratidão. E CARRET.AS 'DE. 1, 2 e 3 EIXOS

(Salmo ':92'(1-:2) Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Eurico Fermi, 113 Fone 72'1077

PÃGINj.'·.-1....2�,·l---.-:.._-.---.-"-"_-_·....·,_:·:.IÍI.')•.•.�.-,--�-_�,:�y: ..':�f�_::I�!t� ,J'araguá +do Sul, de 16 a. 22/09/89
.

Coilla Evangélica

que

a

se.

Varzeano
O P. Campeonato

Muncípal de Futebol Var
zean6 de Jaragüá do.
Sul aponta no dia (17)
os dois últimos clessí-
,ficado$ .e segunda fase
da competição, 'que é

promoVida'pela Divisão
Municipal de Esportes.
Se enfrentam os' ter
ceiros colocados de ca

dá uma das quatro
chaves que dividiram
Os 20 clubes inscritos.
Oito já estão classifica
dos.

A rodada da "repe�-
cagem" prevê para , o

estádio da Ilha da Fi-
gueira os

: seguintes jogos
a partir de 9 horas:
Unidos da Vila

.

X Co
hab e em seguida: Rio
Molha X Vitória.

Ma-

ABANDONO

DE EMPREGO

---_._--......;,

Es war einmal ein alter Mann, der konnte kaum
gehen; seine Knie zitterten; er hoerte und sah

. nicht viel und hatte kaine Zaehne 'mehr. Wenn
er nun' bei Tische sass und den Loeffel kaum hal

, ten ·konate, schuettsts er die Suppe aud das
Tischtuch, und �s' floss ihm auch etwas wieder

. .' I

aus dem Munde. Sein Sohn und dessen Frau'
ekelten sich davor und, deswegen musste' sich
der alte Crossvater hinter den Ofen in die
E;cke setzen. Sie gaben ihm sein Essen in einem
irdenen Sehnesselehen und noch dazu nicht
einmal genug. Da sah er betruebt nach dem
Tische, und die Augen wurden ihm nass- Einrnal
könnten seine zitternden Haende das' Sehuessel
chen' - nicht festhalten; es fiel zur Erde und
zerbrach. Die junge Frau schalt; er aber sagte
nichts und seufzte nur. Da kaufte sie ihm hoel-
zernes Sehnesselehen. aus welchen er essen
musste. Wie' sie nun mit ihren :Manne am

Tische sitzt, so traegt der. kleine En�el von
vier Jahren auf der Erde Kleine Brettlein suo
sammen. "Was machst du da?" fragte de Va- .

ter. "E'i," anewortéto das Klind "ich mache
ein Troeglein; daraus sollen Vate� und Muter
essen, wenn ich grass bin:"
Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an,

fingen endlich an zu weinen, holten sofort den
Grossvater an den 'I'íschs und Hessen ihn von

nun anímmer mitessen. sagten' auch nichts, wenn
er etwas verschuettete.

De conformidade com
o art- 482 Letra L da
CLT, . convidamos
MARTA REGINA LE
AL DE ALMEIDA,
portadora da carteira
profissional n9.· 083-245,
sÉrie 00010, a compare"
cer na empresa no

prazo de 48 horas. O
não comparecimento
caracterizará o aban
dono de emprego.

,HOSPITAL E MATER
NIDADE; SÃO' JOSe

Rua Valdemiro
zurechen, s/n9

Brueder Grimm.

"

Funilaria Jaraguá Ltda. I�

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, Z79 • Fone 72-0448

Os Livros Mais Vendidos

Ficção O Pêndulo de Foucoult: As Areias .do
Tempo: Operação Cavalo de Tróia 1 e 2.

Não+Fícção Freudt; 1968: O Ano que Não

Terminou; Constituição do Brasil; Virando a

própria Mesa; Gula Prático de Regressão a

'Vidas Passadas; Urna Vida para Seu FÚho; Bra·

síl - Reforma ou Caos:'
Esses e' outros' você encontra na GRAFIPEL. --

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O"salão BuhT", comédia encenada Pelo Grupo ch! reatro
'da'Sca; - Sociedade Cultura Artistlca - tem suas
últimas apresentações marcadas "ara os dias ,16 e 17, .

no anfiteatro da sociedade, sempre às 20h30min. A peça é
imperdível, e os ingréssos custam apenas NCz$ 5,00, e são

,

numerados. Na apresentaçãodo último domingo oatorGilmar
, Morettl, iRtepretando o "roprletárlo do salão cobrou" durante

.

a peça, a participação tio público e Ironizou "o Baldulno
. Raul/no também não velo ainda". O assessor de Cultura do

. munlciplo, no decorrer da semana, confirmou o fato e

prometeuprestigiar a Iniciativa da Scar neste final de semana.

,." .

rmaçoes

tom sua IHJnda
, em 9 de selem
s horas imilter
lotou a casa no

ofinal do ano,
lfIe em Blume
táculo HJessé
em CuritilHJ,

e29 de outubro.

.Omédlco
II

Júlio César II

II
Jahnke,
acompanha-
doda
esposa,
participou
do44�
Congresso
Brasileiro de
Dermato/o-

J/a, emorlo
li Alegre. O
II evento, que
li teve élevadoII

nivel I'

cientifico,
'li foi realizado

de2a6de II

setembro.
II
I,

o Baile da Associação dos MOrador,s dos bairros
'Vila Lenzi e Nova,Brasília será realizado em 16 deste
mês, a partir das 22h, no Grêmio ESPÇ)rtivo Juventus.
A música estará por conta do grupo�Transamérica. ,

Abela Flávia Baratto'de Araújo, filha.
de Marco Antônioe Tessa Baratto

de Araújo, vai comemorar seus 15 anos
. neste sábado (16), com um jantar íntimo
na AABB, ãpartir de 20h3Omin. Será
homenageada-pelos pais padrinhos, avós,

.

tiose amigos.
Flávia, que estuda no Colégio Bom Jesus
em Joinville, terá uma surpresa
memorável quando o relógio marcar

meia-noite. A festa será tão bela quanto
Flávia e seus 15 anos, e será de dupla
felicidade, pois Tessa aniversária nesta
sexta-feira (15). .

. Á mãe eã filha os cumprimentos da
- coluna e os desejos de felicidades e

properidade.

1B���1Jlª�_
H AUTO PEÇAS

'Rua Relacildo.Rau, 632
72-1599

Oeentro Êducac/onal
Evangélico real;za em 21
deste mês, a �artlr das
19h30mln�naRecreativa
da Marlsol, em Jaraguá,
a "Segunda Noite
Alemã". Os
organizadores

. prometem muitas
músicas, cantos;
"sketches" e danças
folclóricas. Com isso,
pretendem mostrar os
trabalhos ,eallzados por
seus alunos e .

professores durante o
ano, no cultivo da
cultura alemã.

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

mais .,ara presentes na

Relojoaria
.' Avenida

Marechal'Deodoro 443 e

Getúlio Vargas n: 9 .'

II
II

II
II

Loja

Mamáe Coruja
A melhor opção em

.

artigos infanto-juvenis e

bebê para a estação
outono-inverno.

R. Rio Branco 168 -

Fone 72-0695 -

Jaraguá do Sul.

Uma jóia ninguém
esquece

.g�
Jóias, relógios,
ócl,llo� de sol e
presentes.

Rua Marechal Floriano
n: 29 - Fone 72-1911 .

li

.
.

.

Drogaria e Farmácia Catarinense· SIAl
lIaf1 _;_ Av. Mal. Deodoro, 855 <.
ne 72-0827,- Jaraguá do sul-se _
tende das 8 às 21h de segunda a sexta

-

Os sábados das 8 às 16h
-, .

Filial2 - Rua Preso Epitácio Pessoa, 111
Fone: 12-0636 _ Jaraguá do Sul-Se
Atende 24h, inclusive sábados, domingos e

\feriados.
'

* Melhor atendimento.
* Maior sortimento de medicamentos.
OI! Maior variedade de perfumarias e cosméticos, e

também uma especialista pará orientá-Ia em sua linha
de beleza. <.: ....,'

-'
.

Jaraguá do $u/, de .15 a 22/09/89 .Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ções foram de US$ 1,-7 mi
lhões. A segmentação de no

vosmercados transmite otimis
mo à direção da indústria, que
tem pretenções de exportar
cerca de US$. 30 milhoes até
o final do ano.

O Grupo Weg destina
13% de sua produção a expor
tações. Produz mensalmente
180 mil motores, vendendo-os
para 54 países de todos os con

tinentes. Os maiores compra
dores, por ordem, são os se-.

guintes: Estados Unidos, Ca
nadá, Austrália, Alemanha e

Venezuela. Os novos merca
dos conquistados e que come

çam a gerar dividendos impor
tantes são Japão e China. 'Em
julho, o bom desempenho, su
plantando inclusive a meta es

tabelecida, que era de US$ 2,9
milhões, deveu-se a um carre

gamento feito para o Paraguai,
de l.13Ttransformadores de
distribuição de energia, avalia
dos em US$ 500 míl.

_______------.·EIiii......co-ßo-m-ia--..-..--CORREIO__
I[> <> P <> ""'" <>

A Associação Brasileira
da Indústria de Torrefação e

Moagem de Café, lançou no

dia 15, em Floríanõpolis, o seu

Programa de Controle da Pure
za do Café. As emRresas que
cumprem as especificações e

padrões exigidos pelo progra
ma têm direito a utilizar em

suas .embalagens um selo que
dá ao consumidor a certeza de

esta! adql!irindo �penas café,
e nao café com milho, cevada
e outros ingredientes. A cam

panha será feita também atra
vés de rede nacional de TV.

II I

II
I'

Comunicação empresarial
A Jet Press Assessoria & Consultoria de Comuni-.

cação Empresarial, recém criada pelos jornalistas
Paulo Arenhart e Jandira Feijó, já está de portas aber
tas desde a última segunda�feira, na rua Cabo Harry
Hadlich, 210, esquina com a Avenida Reinoldo Rau..

Criada para atuar nas áreas de Assessoria de Im
prensá, Promoções e Relações Públicas� a Jet Press
é a primeira empresa estabelecida em ,Jaraguá do Sul
a prestar este t.po de serviço. Sua proposta de traba-

.

lho vai desde a assessoria de lançamento de produtos
até a elaboração de uma política global de comuni
cação, além da elaboraç io e edição de jornais, folhe
tos institucionais e projetos especiais para partici-
pação em feiras e congressos. .

Paulo e.Jandira estão otimistas com o novo em

preendimento, ·pois entendem que a classe empre
sarial da região está se voltando cada vez mais para
uma maior integração com a comunidade através da
comunicaçãoempresarial"abrindo espaços para Jara
guá do S�I na cenário estadual e nacional.

Comércio

As vendas a crédito duran
te o mês de agosto no comércio
de Jaraguá do Sul foram 14%
maiores do que no mês ante

rior, segundo relatório distri
buido pelo SPC, Foram, em
agosto, 12.424 informações
cóntra 10.902 em julho. No
acumulado do ano estão conta
bilizadas 93.064 informações,
contra 90.598 do mesmoperfo
do do ano anterior, represen
tando um crescimento de 3%.
Taxas de juros ocasionam re-

tração.
"

Qualidade

, 'Improdutivo
A Associação Comercial e

Industrial de Jaraguä do Sul
decidiu se engajar em campa
nha iniciada pelo Sindicato das
Indústrias de Fiação e Tecela
gem de Brusque e Itàjaí contra
o retorno do "herãrio de ve

rão". Para 'quem trabalha em

três turnos pão há diferença no

consumo de energia, e há quem
afirme que o sistema reduz a

produtividade. Correspondên
cias serão enviadas a políticos
da região �m,Brasília, à Facisc
e ao MImsteno das Minas e

Energia.

Exportação

A Saab-Scânia do Brasil
exportou para a República Do
minicana mais 12 ônibus K 112
intercooler Rodoviário, carro
ceria Nielson 350. O valor total
dos veículos, que serão entre
gues até o final deste ano para
a empresa Metro, daquele
país, Ioi de US$ 1,4 milhão.
Desde 1977, a Scânia exporta
para a República Dominicana,
com média de seis ônibus por
ano e até meados de agosto a

c:�presa já vendeu mais de 600
ônibus para o exterior,

Em 1.989 o Grupo Wegjá exportou US$16,5 milhões. Meta é atingir US$ 30 mühões até dezembro

Exportações da região
têm incremento de 29%·

As exportações das indús
trias de Jaraguá do Sul e região
nos primeiros oito meses deste
ano, em comparação ao mes
mo período de 89, cresceram
29%, segundo informações da
Carteira de Comércio Exterior
- Cacex - do Banco do Bra
sil. Em relação ao mês de ju
lho, contudo, agosto não atin
giu a expectativa, apesar de fi
car pouco acima da média
mensal. De agosto para julho
houve um decréscimo da or

dern de menQs-24%.
Conforme os dados reve

lados pela Cacex, em agosto
deste ano as exportações das
indústrias da região - moto

res, vestuário, alimentações e

equipamentQs industriais -

atingiram a importância de
US$ 3,09 milhões, contra US$
4,1 milhões de julho. As im
portações em agosto somaram
US$ 953 mil, contra US$ 739
mil de julho deste ano, repre
sentando um crescimento das

aquisições na ordem de 28%.
Comparando-se os oito

meses de 89, todavia, registra
se um desempenho considera
do como muito bom pelos téc
nicos. Neste ano, a região já

.

exportou o equivalente a US$
24,8 milhões, contra US$ 19,1
milhões do mesmo período de
88. Nas importações durante
essesoito meses, a Cacex regis
trou um empate, coincidente
mente..na importância de US$
4,4 milhões, Apesar da queda
em relação ao mês anterior, ás
técnicos do setor não conside
ram como preocupante a situa
ção. Dos US$ 24,8 milhões ex
portados até agosto de 89, a

Weg é responsável eela maior
parte; US$ 16,5 milhões, se

gundo informações da Weg
Exportadora, que faz a inter
mediação das vendas ao exte
rior. O melhor mês deste ano

para o Grupo Weg foi julho
quando faturou US$ 3,2 mi
lhões. Em agosto as expçrta-

Ataeado e varejo

I"
,
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Waldemar Vieira

Atletas na faixa de 20 anos e seniores que não convenceram, posaram, garbosos antes dapa�

Promoção da Liga
Jaraguaense se trãnsforma
em catástrofe e mostra um

'plano bem arquitetado.
.

Prejudicada e promotora,
o público que lotou .

estádio e. um comerciante
que perdeu Nca 3 mil ao
trocar um cheque

A Liga Jaraguaense de
Futebol caiu no conto do vigá
rio. O presidente da 'entidade,
Ralf Manke, também concor

da ao avaliar a apresentação da
seleção. brasileira de sêniores,
realizada no sábado passado
(09). O time, que constava de
um contrato, praticamente
sem valor jurídico e· de difícil
execução, não compareceu e o

empresário Ademir Garcia
Fernandes, acabou levando
NCz$ 6 mil 800, a cota centra
't a da, s em pa g a r Ö s

NCz$ 600,00 de cada um dos
jogadores faltantes. A multa
seria de NCz$ 6 mil600.

.

O contrato firmado entre
Opresidente da Liga e o empre
sario previa em sua cláusula se

gunda que os atletas Ado, Jai
me, Amaral, Gil, Cafuringa,
Edu, Lola; Rodrigues Neto,
Romeu, Nelsinho e Neto. E,
a cada um que faltasse, o em

presário pagari�.multa �e
NCz$ .600,00. O time que JO
gou foi: Sérgio (22 anos), Wil-

. son, Badeco, Miranda e Meri
ca; Lima', Flávio e Luís (23
anos); - Aguinaldo (24 anos),
Marcos (22 anos) e Punk -(21
anos). Flávio, de 37 anos, se .

lesionou e foi substituido, por
incrível que pareça por Bluck,
que era o motorista do ônibus

.

que a "seleção" utilizava.
.

Diante do expediente
. de

que, como previa
-

o contrato,
a cota devena ser paga uma ho-
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Abertura da Oliseja atraiu duas mil pessoas
Flávio Veta

Empresário
dá Golpe e

Leva 6,8 Mil
ra antes do jogo, o empresário ria da Cidade, recebendo o tro
Ademir Garcia Fernandes. co.
acabou recebendo, se escon- - Quem, efetivamente, per-·

dendo no ônibus e não pagan- deu foi a Liga� credibilidade
do as multas que devia. Ralf -, o público - tempo e di-.
Manke pagou essa cota com nheiro - e o proprietário do .

um cheque de NCz$ 3 mil, da �e�tautante, que t�ve um pre
Liga, e NCz$ 3 mil 800 em di- JUJ.l;O de NCz$ 3 mil. Em tem
nheiro. Na segunda-feira tra-

. po: a seleção Jaraguaense ven-:
tou de cancelar o cheque junto ceu por 3x2 e nem mesmo de
ao banco, mas já era tarde. futebol arte a "seleção brasi-

O empresário, na noite leira" tinha muito conheci
de sábado, pagou o jantar da mento.A especialidade, com
delegação�m uma churrasca-' certeza, é estelionato.

A 8° Olimpíada Sesiana ini
ciou no último dia 9, com o ceri
monial de abertura, no Centro Es
portivo do Sesi, onde estiveram
'presentes o prefeito Ivo Konell e'
sua esposa Cecília Konell, o secre
tário de Esporte Cultura e Turis
mo Balduino Raulino e o -chefe·
do setor de esportes do Sesi Mário
Hasmann. Os jogos foram oficial"
mente abertos, com a assistência

· -de aproximadamente duas mil
pessoas, quando Regina Maria do
Nascimento, da MomfortS1A
acendeu a Pira Olímpica de Odair
Floriani, da Weg Motores Ltda,
fez o juramento do atleta, em no

me dos 2500 competidores que
· disputam 33 modalidades este
aHO. As 34 empresas participantes
estavam representadas por dele
gações que desfilaram diante do

publico.
. .

. No primeiro dia da. compe
tição, quem largou na frente foi
a indústria Reunidas, que teve sua

candidata Josane Mery Buch
mann, escolhida Rainha da Oli- .

seja e conquistando 12 pontos pa
ra sua empresaaa classificação ge
ral. .

O concurso realizado no Grê
mioEsportivoJuventus, teve tam
bém Maria Tereza Fossile como

primeira princesa, representando
a Weg Motores, que somou 11

pont'?s. Já a segunda princesa,
Marciana Patsch daMarísol, ficou
com dez pontos e a Miss Simpatia.Márcia Giane D'Ávila Velho, da
Malwee, conseguiu: nove -pontos,
Todas as 'demais concorrentes
marcaram oito pontos para suas

equipes.

Bola na trave
-

Oparaná dispara na liderança.do Campeonato da Segunda
Divisão de Amadores, sornando .nove pon�o�, ao golear o

Floresta por 5 a zero.em partida realizada no último dia lO.de
setembro. Outro fator de destaque nesta quinta rodada foi o
grande número de expulsões registr�do nos demals jogos. O
JogadorMauro e o massagista Rolf Khtzke, do Amizade, recebe
ram cartão vermelho e, mesmo assim, sua equipe venceu o Asa
Branca por 2 a 1. O São Luiz, que levou 6 a 3 do João Pessoa,
teve Roberto Buzzarello expulso. Já o Pinheiro ficou sem José
Daniel de Souza e acabou perdendo de 4 a 3 para o Guarani.

Pelos Aspirantes, osresultados foram: Guarani 1 x 2 Pinhei
ros, São Luiz zero x 5 João Pessoa, Asa Branca 1 x zero Amizade
e Paraná zero x 3 Floresta: A sexta rodada, que ocorre em 17
deste mês, reunirá São Luiz x Aliança, AsaBranca x Pinheiros, '

Paraná x João Pessoa e Florestax Amizade. O Guarani estará
de folga.

.

.

Qcampeonato da TerceiraDivisão de Amadores
1989, que reúne quatro
equipes e é promovido pela
Liga Jaraguaense de
Futebol no último dia 7 de
setembro, com partidas
disputadas no estádio do
Cruz de Malta. Os dois jogos
realizados apresentaram
Comercial1 x O Ponte Preta
é Rio da Luz O x 2
Continental. Os encontros
.da próxima rodada, em 16 de
setembro, serão disputados
no estádio do Seleto:

.

Continental x Ponte Preta e
Comercial x Rio da Luz.

Já está em andamento o 7?

Campeonato Municipal de
Futebol de Salão/89 -.

"Peladão", promovido pelo
Departamento Municipal de
Esportes. A primeira rodada,
em 15 deste mês, no Ginásio
de .Esportes Arthur Müller,
apresenta cinco jogos: Santo
André. x Samuca, Bangu x

Jamail Stil, Arco Iris xMillão
Lanches, Jaraguä Fabril x
Floresta e Estamparia Elos x
Rei dos Botões.

.

Aequipe de futebol de salão (foto) do Colégio SãoLuís, cate
goria infantil, treinada por Juca e patrocinada pela Dalcelis,

são apenas alguns dos 340 atletas que participarão daOLIMACA
- Olimpíada Marista Catarinense -, que será realizada em

Jaraguãdo Sul, de 6 a S de outubro deste ano. São Bento do
Sul, Caçador, Joaçaba, Chapecö, Criciúma e Curitiba estarão
representadas nesta competição, que apresenta as modalidades
de basquete, vôlei, handebol, futebol de salão, tênis de mesa
e xadrez, concentrando as disputas no próprio Colégio São Luís,

Este imo, 34 empresas es((jrão repres�nttuJos por 2.$,OO atle!M
Jaraguá do Sul, de 15 a 22/09/89 tiAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura querpuniçãopara
aCevalpornovaMortandade

I"'\Dresidente da Ctfmara de 'Vereadores de Jaraguá
.

Vdo Sul, Ademar Winter (PMDB) está mentindo, ou
qu,er ludibriar a imprensa, ou o prefeito Ivo Konell
está mal informado sobre os gastos do mun/cfpio.
Explica-se: após a sessão de segunda-feira (11)Wlnte(
disse que' o .salário de cada vereador ein' agosto foi
de NCz$ 1 mil 200, e que com descontos, ficou em
torno dé NCz$ 980,00. No dia seguinte Konell relatou
que � Ctfmara gasta cerca de NCz$ 80 mil por mês
e que cada 'vereador�rcebe mensalmente mais que
NCz$ 3 mil. Pelo jeito só vendo os 'contracheques dos
representantes do povo para se ter a informação sem
duvidas. .

Rivaldo Maccari, titu-.
lar da SSp:..SC (leia-se Segu
rança Pública) deu de criar
a famosa' "Caixa 2". Usou
e abusou do direito de andar'
na contramão. Agora, o TC
(leia-se Tribunal de Contas)
"tacou" no auxiliar de Pe

dro Ivo a muita de 10 MVR
e responsabilização de 39
mil OTN's. Onde esta o

bom-exemplo? Lei foi feita

pra ser cumprida,sô!
'

-x·x-x-x-x-x-x-x-x-

As ruas centrais da cida- O deputado Vilson.
de (Get. Vargas, MtiJ. Floria-, Souza organizou encontro

no, Proc. Gomes, Mal. Deo-
'

com o presidênte do .BN
doro e ou.tràs mais) exibem, DES, Márcio Fortes. A
b.onitas -placas indicativa-s, atuação deste, segundo o

com propaganda, que nin- parlamentar, é a negação do
guém é de..ferro, embora seja. discurso. de que o Estado
Faltou' também o cuinpri- não deve intervir na ecoao

mento da lei. Rua, em Iare- mia. A incompetência não

guá" é conhecida por mime- é do �tado - diz -, mas,
ro, depois nome (jacultmivo). sim, dös homens escolhidos
SÍ!rá que a edilidade não 'P9r governos incornpe
acompanha e fiscaliza?'. .

tentes para gerenciar órgãos
públicos. Töíiímmmml.-X-X-X-X-X_'X-X-X7X-

A rua Dom Joaquim
(Domingues de Oliveira),
na Capital, está recebendo
mudas da espécie' estremoia..

adotadas pele Supermerca- .

do Santa Mônica. Como es

tão' brotando! Poderia acon
tecei aqui, também. Ora,

.
direis, árVores se plantam,
como se colocam placas de
ruas q.u�.lá,lem muitas', não
tefií. Verdade, grande ver

dade. Não cumprem a-Iei.
Uma pena] I

' ,
,. /

-x�x-x-x-x-x-x-x-x-x-

o 7 de Setembro serviu

para muitas reflexões, onde

desponta a grave decadência

política e moral. A negação
de princípios, do desrespeito
à lei, do desgaste 1IÍôral da

instituição e da cidadania.
Nossa BR-10l nãÕ tem ver

bas, mas garante dólarespa
ra aNorte-sul. Du, ainda, en
gQveta a Sidersul.:enquanto
apóia a Usina Siderúrgica no
Maranhão. Pode?

-X-x-X-X-X-X-x-X-X-X-

'-x-x-x-x"

A cota do dia 10, de re-
.

torno de ICMS para Jaraguá'.
do Sul, desanimou, em parte,
o prefeito Ivo KoneU. Tota
lizo« NCz$ 1 mü 716, repre
sefllando 21% a mais do que
no mês anterior. Com infla-
ção de 300/0 ao mês, KoneU
fica preocupado. De qual-

,

quer forma, garante, os fun
cionários públicos municie

pais vão ter reajuste neste

mês, que deve girar em tomo
de30%.

'

CArBSASSB
,EoergiacömgôstO deieafé.,

" .. 1 '... _.
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Mais umamortandade de pei
xes foi registrada em Jaraguä do
Sul, a segunda de proporções nes

te ano, e de mais expressão desta
vez. Mais uma vez o rio atingido
foi o Da Luz, na Barra do Rio
Carro, onde milhares de peixes
morreram por falta de oxigênio
nas ãguas.: As informações parti
ram do prefeito Ivo Konell e do
secretário de Planejamento e pre
sidente do COMDEMA, (Conse
lho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente), Osmar Gunther, que
acusam a Ceval, antiga Seara Tn
dustrial, pelo acidente. A indüs
tria, contudo, se diz inocente, afir
mando quetecnicamente é impos
sível ter cometido esse atentado
à natureza"

�

Conforme informou o. prefei
to Ivo Konell, o fato se constatou
na segunda-feira, mas os indícios,
segundo moradores da região, co
meçaram na quinta-feira, feriado

Vamos Jogar pesado. Já mantive-
. mos contatosconi a direção local
da empresa e não fomos atendi
.dos. Estamos enviando correspon
dência parà a direção geral do gru
IX> Ceval, em Blumenau, exigindo
soluções". '. .

'O superintendente da Ceval,
em Jaraguá dó Sul, Adalberto Stu
qui, se disse surpreso' pelâ' acusa
ção. "Estou sabendo por vocês"
dessa imputação", declarou, ao
receber o direito de defesa. Escla
receu que "não trabalhamos de

Técnicos dá Fatma (Funda- quinta-feira a domingo. Aprovei
ção de Amparo à Tecnologia e ao tamos oJeriado para realizar uma
Meio Ambiente) foram acionados ainpliação de um túnelde congela
e receberam as amostras colhidas � mente, Teenicamente -não temos'
pelos fiscais do Comdema. A in- possíbilidades de provocar um aci
düstria, garante o prefeito e o se-. <lente desses, Não trabalhamos
cretärío doplanejamento, serã au- ,;, com ��alq�et tipo de produto quftuada e com rigor. "O problema mico". Aempresa abate, diaria-

. é sério", disse 'Konell, enquanto mente, 45 milfrangos e o que.des
Günther comentava que a mor- peja no Rio da LuZ, afirmaStuqui,
tandade da semana, passada ,"foi �ão"ap�!!as resíduos orgânicos que
pior do que se registrou ein ifíãrç(:)i'�" -nOO:pFbdQ.?:em,·�ss� efçJ�e,

'

. ,.,

<,. '.'�'�"'����::'1'fI.

de '7 de setembro. Fiscais do
COMDEMA recolheram exem

plares mortos, amostras da água
e desejos encontrados no rio. O
secretário OsmarGunther.. contu
do, lamentou o espaço de fempo
entre o despejo - com conse

qüentemente mortandade de pei
xes - e a constatação oficial do
fato. "Eles aproveitaram, mais
uma vez, que era feriado prolon
gado" disse, acusando abertamen
te a Ceva! pelo incidente.

MÚSICA---...----__,...---.------..........-....

Disco novo de Jessê
gravado nos EUA <,

,

-\.

venceu um festíval em Washing
ton, no ano de 1983. Embora
apresente neste trabalho compo-

. síções em inglês e de autores brasi
leiros pouco conhecidos, ele reve
la que sua preferência é por músi
cas de Milton Nascimento. "Pare
ce que elas foram feitas para eu

cantar", observou.

gião Urbana. "Eu admiro Renato
e acho' que ele faz o melhor "rock
atualmente.ino Brasil. Com raras
excessões, o resto é música decon
sumo", declarou Jessé, que ainda
não escolheu seu candidato à pre
sidência daRepública. Ele está em
dúvida entre três nomes, mas ga
rante que seu voto não será parI!
Fernando,Collor de Mello: "Este
homem não oferece'nada de novo,
.não apresenta soluções e até agora
não se com.prometeu com cois!! al
guma. Entre os atuais presiden-'
dáveis, ainda não tenho certe'za
quem representa a mudança ne

cessária para o Br_asil", àdmitiu ? .

cantor, ãlert.ando paIa uma POSSI-
,
vel farsa nas �squisas eleitorãis
de inten�ão de voto divulgadas pe
los meios de comunicação do País.

O cantor Jessé, que'je apre
sentou na madrugada de 9 de se

tembro, em Jaraguä do Sul, na

Boate Caesar'sClub, lança seu no
vo elepê. este mês: "Jessé in Nash
ville, gravado nesta cidade ameris
cana, nos estúdios da Paramount
Picture. Este-é o décinie disco de
sua carreira e terá lançamento si
multâneo no Brasil e nos Estados
Unidos, contendo músicas de Jessé:
compo�it6res americanos - Ray "Jamais
Charles, por exemplo - e brasi- votarei'
leiro como, Mário Lúcio, inte- em

graute do Placa' Luminosa. Mas .

_ Collor"
ele acredita que o grande sucesso

'de seu disco deverá ser "Chico
Mendes". uma homenagem ao lí
der sindicalista brasileiro .assassi
nado no norte do País este ano.

Os auteres são os músicos argen
tinos Henrique Berjen e Pable,
ex-componente do grupo Raízes
da América. Além destas, inter
preta também canções de sua au-

toria. .

Para divulgar este trabalho,
.
o cantor adiantou qije estreará no

. Teatro Guaíra, em Curitiba, o es

petáculo "Jessé de Todas as Vo
zes" , com apresentações nos dias
28 e 29 de outubro. Esta monta

gem, onde ele é acompanhado por
48 vózes, d'evet:á percorrer as prin
cipais cidades brasileiras em 1990,
mas exíste 'a possibilidade de Join-

.

Ville", Blumenau:e ltajaí sediarem Na apresentação que realizou .

este "show" ainda este ano, em com sua banda em Jaraguá, Jessé
novembro ou dézembro. lotou a Boate. Caesar's Club, can-

Este 'e o pril!leiro discó que tando durante .três horas ininter
Jessé. grilya no� .Estados �nióo�, ruptas. ·No, .repert6�io, alé� de
_Jnas,sua voz não é estrano!! para -Milton NascImento,.e claro;mter

-

o _pt1bli�o nor�e-amer�canQ..
,
Ele pretou Chico B:uârque, Be�tle_s e

, nao s6 Já, realizou v\Írios espetá- ,

fez homenagens a Raut Seixas e

culos naq,uele país como também Renato Ru,sso. vo'cali�ta do Le.-

EM_JARAGUA
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