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Medidas do Governo Federal
sofrem críticas de setores

As últimas medidas do dos aluguéis residenciais, sim
Governo Federalvacabando plesmentenão agradou nem a

.

: com a pré-fixação. de preços e "gregos, i1.�m a troianos", Sin
salários, implantando a discu- dicalistas ficaram unpacientes
tida livre negociação entre pa- com a livre negociação, argu
trões e empregados, e definin- mentando que a inflação passa
do o. índice zero para o.reajuste da ainda não foi reposta (pelo

.
Ertuipe do Iuvenna comemora gol convertido contra o Imbituba

.

Juventus eJoaçaba jogam Candidatos não
a classificação à final s� acerta� .

.

.

pela "Umao"
.
A equipe do Juventus en- tratado do Márcílio Dias e que

frenta ao Joaçaba, neste do- no ano passado, disputou p�lomingo, no estádio João Mar- Blumenau a pnmeira divisão .

. catto, na segunda partida entre O Juventus obteve a classifi
os dois clubes, válida pela fase cação como líder da chave
semifinal do. campeonato da "A", à fase semifinal, embora
segunda divisão de profissio- tenha sido derrotado pelo Im-
nais. O técnico Ditá Cola já bituba, ao dia 20, no JoãoMar
conta com a opção e o reforço catto. Mais' Juventus, no se-

. do meio-campo "treze", con- gundo caderno..

Konell vai à Delegacia e
.

aciona vereadora Marilze
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menos 84,32%). Proprietários
de imobiliárias também estão
descontentes com a norma dos
aluguéis. Nesta edição, procu
ramos também esclarecer dúvi
das sobre a Declaração do Im
posto de Renda. Página 6

Nova agência dos Correios
. .

será i.näugurada no dla 28

o prédio ànÍigo sofreu importante« reformas para ser reinauguradc

A nova agência dos Correios entrada, salas individuais para Te-
e Telégrafos será entregue à popu- 'Iex e Fac-Símile, L 100 caixas pos-
lação no dia 28 (segunda-feira), tais e novas unidades sanitárias.
após sofrer grandes reformas. O São 345 metros quadrados de área
prédio antigo foi ampliado, dis- ' construída e apenas os outros 236
pondo de sete guichês para atendi-. metros quadrados permaneceram
mente ao público, dois halls de , intaoros.

.

ARTAMA·SCAR
GRETA GARBO QUEM DIRIA!
26 e 27/Maio -.20h30min.
Grupo Teatral Anchieta -VOCÊ VAI? Displays e Closets

emMetal Pó. .'
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Editorial Vestibular e
.

.

o curso superIor
maíoría.icontinuam trabalhan
do a essência científica, dei
xando .em segundo plano a

aplicação econômica destes co
nhecimentos, como, aliás, está

. absolutamente certo.
Cabe a sociedade, sobre

tudo a brasileira, criar meca
nismos que induzam este conti
gente para os cursos técnicos,
estes sim voltados para o aper
feiçoamento profissional. Di
ga-se de passagem, já tentamos
em 1971 (Lei 5.692) direcionar
a educação para o ensino pro
fissionalizante, ao que parece
sem muito sucesso, devido
principalmente a falta de pes-
soal.especializado. .

Voltando a temática do
,

vestibular de acordo com o já
exposto concluímos que o pro
blema maior não é a falta de
vagas, mas o excesso de candi
datos. Com relação ao sistema
de avalia�ão e classificação da
ACAFE (similar ao damaioria
das demais instituições), deve-

. ríamos partir do pressuposto
que o candidato deveria ser

avaliado não pelo que adquiriu
de conhecimentos supérfulos
na sua passagem pelo segundo
grau, como atualmente acon

tece, mas pela sua capacidade
de lidar com os problemas que
certamente enoóntrarä em sua

jornada de estudante em nível
superior ,. assim, seriam mais
proveitosas as questões discur
sivas relacionadas à diversos
aspectos, aonde o candidato
teria oportunidade de expor a
sua real potencialidade.

O curso superior é sem

dúvida uma boa opção para
qualquer pessoa, visto abrir
um leque de horizontes e opor
tunidades de realização pes
soal, entretanto, é indispensá
vel a conscientizaçãocom rela
ção aos objetivos pessoais
quanto à empreitada.
EVANDRO·ALENCAR SCUS-

, SIATTO
GABARITO I'RÉ-VESTIBU-

.

LAR

/ Novamente aproxima-se
. aquele determinado período
do ano em que muitos jovens
(e outros nem tão) passarão al
gumas horas de tensão frente
às provas do Vestibular de In
verno - 90 da ACAFE (17 a

20 de julho). Caberá a reniten
te discussão em tomo deques
tões como o porquê de não ha
verem vagas suficientes para
todos os postulantes na maio
ria dos cursos, se o atual siste
ma elassificatörio seria o mais
justo e, principalmente, se o

curso superior realmente pro
porciona boa formação profis
siena].

E importante termos co

nhecimento da real dimerisão
do curso superior com relação
ao aspecto profissionalizante.
A Universidade modema ori
ginou-se das escolas medievais
conhecidas como "studiagene
ralia". Estudantes de todas as

partes da Europa eram atraí
dos pelo prestígio destas esco
las e formavam sociedades com
o objetivo de 'proteção mútua
num país estranho, as "univer
sitas". Posteriormente, Uni
versidade passou a denominar
uma comunidade de mestres e
alunos. Note-se que a institui
ção da Universidade foi criada
com o objetivo primordial de
ser um centro de cultura e pes
quisa, posteriormente, pela
necessidade da sociedade, em
processo de modernização in
dustrial e econômica, a univer
sidade tomou um aspecto pro
fissionalizante, que foi se acen
tuando gradativamente até os

dias de hoje, quando, muitas
vezes, o curso superior é visto
como um mero treinamento
para o trabalho especializado.
Entretanto, J_raiIi.�o aos obje
tivos de uma legíão de desin
formados que ingressa todos os
anos nos cursos superiores com
o objetivo de um conhecimen
to dirigido estritamente para o

campo de atuação de uma de
terminada profissão, os cursos
superiores, em sua grande

OS caldeirões da negociação
reativando a eterna guer-

. ra entre inquilinos e pro
prietários de imóveis, in
termediados pelas imobi
liárias. Em primeiro lu
gar, ficou definido rea

juste Hz·ero" aos alu-'
guéis, no mês de maio,
e já se avizinha uma nova
polêmica: a livre nego
'dação entre as partes. De
um lado, os proprietá
rios, sedentos por "ex
pulsar" de suas casas os

locatários antigos, que
hoje até pagam aluguéis
irrisórios; de outro, os

inquilinos, desesperados
com os reajustes que, in
variavelmente, sempre
ultrapassam os 150% e

chegam, às vezes, à casa

dos 500%.

ção às ameaças de desem
prego, reduções em jor
nadas e salários, a medi
da baixada pelo Governo
"Brasil Novo" dificultou
ainda mais o problema.
Cautelosos, sindicatos
importantes com datas-

.

base marcadas para
maio ainda tentaram e

tentam um acordo com
os patrões, mas tudo tem
sido em vão. Até porque
o próprio Governo não
reconhece a inflação do
mês de março (84,32%),
quejá deveriater sído re
posta.

Com base na infla
ção "zero"; o Governo
Federal fechou a semana

com mais uma medida,

Por duas vezes, nes
ta semana, o Governo
Collor decidiu jogar, no
mesmo "caldeirão" os
interesses divergentes de
setores sociais, abando
nando por completo as

interferências federais
nas questões trabalhistas
e habitacional. Surpre
sos, trabalhadores e em

presários receberam o

anúncio de que não have
rá mais a pré-fixação de
salários, nem qualquer
índice que possa repor a
inflação, sempre persis
tente, do mês anterior.

Considerando-se, a
atual situação de insegu
rança vivida pela classe
trabalhadora, em rela-
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REVELAÇÃO EM 1 HORA

)II SUPER PROMOÇÃOII'
Ganhe um brinde
na revelação 'do

'seu filme ...ee
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ADVOGADO

"Rubem Fonseca. Flexa.
RUa Reínoldo Rau, 86 - Sala 6 - 19 andar

Centro. - Edifício' Mário,Tavares
Fone: (0473')' 12-1920 - Jaraguá -do Sul - SC.

'Dr. Rit:ardo Pull
,COtorrinolaringologist'a (Ouvido - Nariz
- Garganta)
Comunica a seus clientes e amigos seu

novo endereço:

POLICUNICA RIO
.

(Defronte padaria
Telefones: 72-1063

BRANCO N!
Rio Brancoj
12.1744

201

"'POli,clínica 'Rio Branci
COMUNICADO

COmunicamos, que já estão atendendo em novo

endereço. Rua Barão do Rio Branc�, ,201,
Tel, 12-1144 e 72.1063 Os seguintes Médicos:

Dr. Amaro Xímenes Jr, Clínica Cirurgia
Geral.
Dr Luís Carlos Bianchí - Clínicil Gastro-

'

eriterologia.
'.

'..

'.

,.,
, ,

Osmar Andreatta - Urologia (rins, bexiga]
Dr. Ricardo Puff - Otorrino -(Ouvido, nariz,
e garganta) e Audiomentria.

Dr- Roberto Kell - Ecografia Geral
Dr Vicente A, Caropreso - Neurología e

E1�troencefalografia.
Dr. Rolf Horst - Ginecologista.
A Díreção

----'----------------_---

r:· ,

Clinicai'Médica
"

.

'

Reumatologia
.... Dr. Wander L. Watzko

"

Consultório Médico

..SelDr ·111 Ves�lláril·lechä :a,cordo: c.. ',
.

� '.' .

I' :clDsegue' palllRenlo dl·s ,"84,32'-.,.,
•

.' ;! .• ' -4 � i '. �

laraguá do Sul - O te assembléia geral, realí- integral da iJilflaQã_o. de
sindicato do Vestuário as- zada no dia 16, no Sindí- março (84,32% )"embora te
sínou acordo com os em- cato, cOm. a presença de·. nham . sido .descontadas
,presários dÓ setor, nesta mais de 400 pessoas. dUas .antecipações jem a

semana, obtendo um rea- Os 50,16% serão dividi' gostoj89 de 11,9!i% \ e �m
juste de 50,16% , a par- dos em três parcelas. A fev,ereiro/90" daprdem de
tir do dia '9 de maio (da- primeira referente a maio, 10%). Siebert di�,.ªinda
ta.base)_:Mas as negocia- é de 18%, a segunda, que .houve um.ganho.reeã
ções vão continuar, já qUe referente a junho, será de de 8,1% no acordo.,' .A
a inflação de abril' (44,8%) 15%, e por fim, a .

de Jndustría, de' 'Ç��péus
ainda não foi incluída no julho será de 11,10%. O., ,e a Jaraguã. Fapri'(,pros"
a'cordOi . que vigora de p r e s i den t e do seguem. o príncípíe , por
mato de 89 a 19 'de abrH Sindicato, Lauro Siebert, 60:,'dias, com "a .redução
deste ano. A assinatura do afirma qUe a categoria da.. jornada e sa!�i<>;; em
acordo foi definida duran- conseguiu o pagamento 25%..

", ,< "":.".;!;

Weg propõe. novas formas 'oa

,
. Jed:uç.ão, '.de sa,lírios

,

,_',)

.

','

ras semanais (ao' invés
das �'2 atuais)". Assim, o
trabalho na sexta-feira
pOSSa a ser alternado a

cada semana. Se o' Sindi
cato concordar, os'. salá
rios terão um prejuízo
reduzido de 15%', a par
ti; de 19 de junho, de
10% .a partir de julhO.
Na manhã de ontem, os

metalúrgicos decidiram

entrar nas fábricas e ba

teram'O ponto, normal

mente.

Professores da região
decidem aderir à greve

"Cobras &.
:.- Lagartos

"

. I

:
Rua José T, Ribeiro, 1�5
{próxímo ao ColégiO Holando M. Gonçalves)
JARAGUÃ DO SUL - SC

<
.\ f

'i'

'Àteudimento com Hora Marcada de

·1
I

I !aral!-uá do Sul - A

direção da Weg fez uma

I 'contra"prOposta aos me-

talúrgicos, que nesta

semana exrgiram o fim
dà redução na jornada e

nos salários, além do pa
gamento dos 81:,02% (mar
çO) e dos 44,08% (relativos
a abril), A Empresa ofer€.
ceu Os "3,29% de reajuste
em maio, segundo cálcu
lOs do Governo foi esse o

índice de inflação, além
da reduçã:o para 36 ho-

A .paralísação
"

.

dos .

professores estaduais atin

giu a 25% da categoria,
na, microrregião do Vale

do Iitapocu, conforme
avp.ljaÇião do

.,

próprio
comando de greve. Na
qUinta-f;eira; pela manhã,
cerca de 50 professores
foram a Florianópolis,
para partic�parem da
assembléia geral dos
servidores, defront.e ao

Palácio Santa Catarina,
Eugênio Spengler levou a

proposta definitIva do

movíment-,' a 'nível de
Jaraguá do' Súl:' "pela
contínuídade do

. movi-
mento grevista, " com

,o �bjetivQ �rárp" de for

çar o governo' a reabrir

as n�gociações; que os

deputados se engaie� no

movimento, Sie !��f�:'t't
dando a re'Speit�:kia. c�
faça.m V'aler a chamciíd'a:Ç'l
da Corrupção, i\Íl\st�J,,�
para apurar irregÍJ.Jar�da
des nos órgãos públicos.Fone: (0413)

,.#

72-29:5-B

. /

Jovenlus '. sofre'
'gol "', :iajusto':'

, 'no 1: ja,gá':',
.

A -equípe 'do: ' Ju�n
tus levou-azar �, embora
t�nha jOgado' m�lhor du
rante toda a partida,
acabou sendo derrota
do pelo Joeçaba, na par
tida do dia

. 23 à nOite,
em Joaçaba, pelO escore

de 2 x 1. O tíme pode
contar com a presença do
meia Treze, nos 45 minu
tos finais do jogo ,- a

liás, uma excelente estréia
para quem sequer havia
tr�lnado junto cOm. o

grupo -, mas mesmo as

sim, sofreu o segundo'
gOI quando o tempo regu
lamentar- já estava esgo
tado. Para o jogo deste

domingo, no Estádio
João Marcatto, o técnico
Dito Cola deverá '.esca
lar a seguinte formação:
Gerson, Márcio, Mauricio,
'Ferrão' e Simonal, RO

meríto (ou Treze), Ado
e Toto: Rossettí, Petróleo
(ou Paulino), e Luizinho.
O "banco" . fica desíal
cado de "Jussa", qU2
sofreu um corte no ros-

to, provoC1:ldo por uma

garrafa atirada pela
violenta torCida de

Joaçabà. Jussa foi hos
p:talizado, levando. sete

pontos no corte.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cas�;����i :: De::h��:;-))-
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oflclal do Registro ClvlÍ

tio l' Dlstrlto'da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Sante CàlarlDa,
Brasll, faz saber que COmpareceram em Cartório exiblDdo -os documen·

__ ._, .. " ....� exigl�os pela lei, ; fim de se habllltarem para casar, OS segubites:
Edital 1:1.220 de 15.05.90 sarto e . Janlee .Mería Pí- garçon, natural d,e La
J�' IU�JrO �'Nlna Flur',' $�ta,'- .

".. g,es, rieste, "�ado, domí
eIDe)

.... .
,.

Ele, brasileiro, solteiro, ciliado e resídents na;

Ele,J\ brasileiro,' di'(:orcia- projetista,. natural, de Ar' Rua Henrique Píazera,
d<,\ padeiro, natural. .de mazém, neste Estado, 157, nesta cidade,' fii
Nova Cantu, paraná, do- domiciliado e

.

residente lho ele Albino MariO!
mieiälado,: � olesidenti;: :"na Rua .:Ida Bona Rocha, Scheuermann e Geraldina
na; . Rua Victor �'" Resen- ,,41, nesta cidade, filho Schewermann ,_,_.

·

. berget, 797; fundos, em de, Areangele. Manoel Ela, brasileira, solteira,
Vila Lenz» nesta cicia- Nasario e Otacilía Mar- do lar, natural qe Jara
de, filho de 'Sebastião tins Nasario �

.

guá do Sul, domiciliada
Ríbeíro e Ana' Rodrí-. Ela; brasileira, solteira, e residente na Rua O:;, de

gu� - . professora, natural .

de Outubro, 44, em scnree

Ela, brasíleíra, solteira,. Jaraguá do Sul, domlci- der, neste Estado" filha
do lar" natural

.

de líada ,e residente na Rua de Ingríd
-

Walz Beh

Lupíonópclís, paraná. do' Henrique Demathé, 98, líng
micHiada e residente na em Neren Ramos, nest=
Rua, Víctos Roseaberger. distrito .filha de Arnoldo

·

197, fundos, em Víla Len- Písetta e Elmida Rosa

zí, nesta cidade, filha PilSetta-
de Ernesto Purcíno Filho.
e Mária

.

.Apolínäría Pur'

Proclamas de
, .

E�ital 17.225 de . 22.05.90
. Silvio Franciscõ' Poletto
e Sírlet de Lourdes Mar·'
celino'

.'
.

Ele, brasileiro, solteirO,
operário, natural die
Concórdia; neste Estado,
domicilliado Ie res1de�
na Rua Henrique Nagel,
204, nesta' cidade, . fb'
lho dé Antonio Victório;
poletto e Bnedína VÜ'I�;
píní Polétto -

Ela, brasi1�ira,' solteira,
balconista, natural de
Toledo, Paraná, dOfmicili
ada e resident,e na Rua
Henriqus, Nagel, 204,
nesta cidade, filha de
Ernesto Marcelino e
Anete N..ari,a Gorges Mar-
celino -

.

cíno -

Edital 17.223 [de 16.05·90
Vitor Zem e Marli Fel·
trím
Ele; brasíleíro, solteiro,
agricultor, natural de
Guaramírím, neste' Es-
tado," domli'ciIi.ado e

residente em Ponta
Comprida, em Guara-
mirim, neste Estado,
filho de José Zem e

Helena Piànezer Zem -.

Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de

Jaraguá do Sul, domicili
ada e residente na Rua
Henríqua Demathé, 230,
em Nereu Ramos, neste
distrito, filha de Ores-
tes Feltrim e MercedeS' E para que chegue ao

FeÍtrim -

.

conhecimento de todos,
mandel

.

pas!lar o presente
Edital 17.224 de 16.05.90· Edital, que será publica·
Mario Sergio Scheuennann' do pela imprensa e em

e Carmen Isolete Walz Cartório, onde será afl·

Ele, . brasileiro, sOlteirO', xado durante 15 dias .

Edital 11.221 de 15.05.90

Bveraldo Specht e T�nia
Aparecida Souza
Elei brasileiro, solteiro,

ped,l'.ßirp, . natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado
,e residente' na RUa. Car-

- .

'IÓs
.

Níelz, 213, em Vila
._

Nova',
.

nesta 'cidade, Ii

lho de Alfredo Specht e

Carmelita Specht -
Ela, bràsileira,' solteira,
operária, natural de Pe

trolêndía, neste Estado,
domiciliada e residente
na Rua Carlos Nielz, 213,
em VÍ')a Nova, nesta ci
dade, filha de Orlando

·

Souza e Olivia Badio

Souza -

.

Edital '17.222 de 15.05.90
.

_

mjalma Arcangelo Na-

'Coluna , E,angélica.
CULTOS: Neste sábado, às 19 horas, na Vila Lenzi (Esc. Albana: Kanz'
ler); Negite dqmingo, às ß horas, em Jaraguá do Sul (Centro) e em

Sé!.nta Luzia; às 9:30h em Jarãguã do Sul (Centro), na VHÇl Nova e em

João Pessoa; ás 10:45h na Rua Joinville e às 18 hóras Culto informal

noCentro..

�NÇÄO . M'�TRIMONIAL:
.

Recebem a bênção matrimonial neste

sabadQ, �> 'h, na Igreja do Centro, os JovensJANDIl.SON ,KLEIN e

MONJf� .� _',",�._

BOD.�� \;". �"ATA: Neste sábado, às 19 hs, na Igreja do Centro.

recebem, él R§!;lÇªo peJ,o.s .25 anoS' de ca:saménto, INGO FALLGAoTfl1ER E
ViERENÀ ']a.:rrfi<E FALLGA'It.rER.
LEMA 'DA' SEMANA: Cristo diz: ,jQ�ando eu for levantado da ter�
ra, àtrair,� todOs pata mim mesmo.'; - JQão .12,32

.

-urrwORT: "WIR SCHREIBEN EIN WENIG IN
QEUTSCH, DAMIT DIE ERERBTE MUTfER·

.... � ·.�SP��C�E NICHT IN VERGESSENHEIT GERAET!"
- - - Dm REDAKTION

ERDBEBEN HALSIM

Schon Platon beschäftígte sich vor zweíeínhalb
tausend Jahren m�t dem Schluckauf, der Lateí- .

nísch SinguÍtus heísst und von "singultaré"
(schluchzen) stammt, Platon empfahl seinerzeit,
eíntach den Atem anzuhalten und den 'Niesseme

. flex auszulösen. Auf di,e Platon'sche Atemtbe
rapie gegen das "Erdbeben im Hals" laufen im
Grunde alle Hausmittel hmnaus, gleich ob es

geraten wird, den, Atem anzuhalten, in kleinS
ten Schlucken Wasser zu trinken oder, ohne

�tem zu holen, den Kindervers aufzusagen:
Huékauf und sthluckauf· gingen über'n steg,
Huekauf kam rüber, Schluckauf -blíeb weg,"
Ein schottischer Arzt, Dr. Rihert Mc-Gullam
rät zUm Küssen. Erfolg garantier.t Irelieh nur
eín "atemberaubend" langer Kuss.

• • •

O Menschenherz, was ist dein Glück?

Ein rätselhatr geborner,
Und, kaum gegrüsst, verlorner,

I
.

.Unwíederholter Augenblick.

N. Lenau

Vende··se
NX 150 anO' 89. Preço Cr$ 280.000,00. Aceito

troca pór veículo de menor' 'Ôl!l maiOr valor
Tratar - Fone - 72-2684 com Luiza' hOrá�iö
COmercial ou 041 - 243-4293 (Ctba)

II
Moda infanto·Juvenll para realçar a

elegância de seus mh_os. Um, carinho
especial 'para {1 seu bom: gosto. '

..

Na Marechal Deodoro. 819 _ Jaraguá do Sul ._ Sc.

genIe nossa
i
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL ·DE ..CO;RUPA
Gabinete 140 Prefeito

LEI N� 699/90.

CONCE'DE PERMISSÄO pARA' USO

ERNESTO FELIPE .BLUNK, Prefeita Mu

nicipal de Compá, Estado de Santa Catarina, no

USQ e. exercício de suas funções" fa:l: s.aber a

todos os habitantes deste Município, que a Câ�
mara de Veradores aprovou e eu sanctono a

. seguinte: Leí:
.

.

Art. 19) -' Fica o Chefe Q9 Poder Executivo
Municl,pall, :au�()Irizadp ia, .

conceder ·pe�
para uso das dependências da Escola Isolada
Municipal LAURO CARNEIRO DE LOYOLA,
ao Movimen.to Bandeirantes Distrito. "EDSON
OSNI OECHSLER".

Art. 29) - A utiliza9,ão deste patrimônio,
será única e exclusivamente, para o desenvolvi
mento das ativídades oficiais. do Grupo
Art. 39) -< A concessão será por prazo in

determínado, reservando-ss, o .munícípío, o

direito em requisitar a utilização do .ímôvel."
por necessidade de reabertura da Escola, .ou

por má utilização ou danos ceusados ao patri
mônro bastando para tanto uma comunicação
oficial a direção do movimento, com antecedên
cia miníma de 30 (trinta) dias.

Art. 49) - Fica o Movimento Bandeirante
isento do pagamento de qualquer taxa a munící
palrdads em função da utilização do patrimônio,
devendo no entanto zelér e manter as suas ex

pensas, todas ínstaíacões, indusiv.e o prédio.
Are 59) _. Esta Lei entrará em vígor na da
ta de SUa publícação, revogadas as disposições
em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORupA,
10 de maio de 1990.

ERNESTO FELIPE BLUNK
PREFEITO MUNFCIPAL

Sancionada, Regüstrada e Publâceda ja
presente Lei, no Departamento de Admíntstra
cão aos dez dias do mês de maio de ,1990.

ANTONIO CARLOS BLUNK
DIRETOR DO DEPART!\MENTO

DE ADMINISTRAÇÄO

NÄO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS IUXEIRAS IMUNDAS.
SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA

lollrl_ Plrlquill
Casmnentos:
25 de Maio ";',; ...__ .

Matriz:

18:30h. Ivan da Cos-
ta e Rosane Terezínha
Dias.
Molha:

20:l5h. Ivo Treví-
saní e Grada Perleira.

26 de M.alo

Matriz:

16:00 � Arcioniif Uller
e Rosa Maria Dias,
16:30h. - HiláriQ Wür

g'es e Marilise dos: San
tos.
17:00h. - Paulq José

dos Santos e Roselí Ce
rutti!.......... 17:00h. - Nilson

Zenghelíni e Ingaburg
veie.

18:00h. � Gilberto Car
los Goetz e Nilse Rubert..
- 18:00h'-:""_ Renato Klitz.
ke e Sueli Luzia Karner.

Barra:

18:00h - Alido Franze
ner e '-Ivan�te '-Spezie.
Santo Estevão:

18:00h. - André Pontí
celli e Ivete Straub-

Molha:

20:15h. - Sandro Herdt
e Veridiana Vasel

MISSAS:
Sábado ____. 19:00h. Matriz;
18:00h. S. Luiz Gonzaga;
19:30h. S. Judas Tadeu;
19:00h. São Franciseo;
16:00h. São Pedro; 18:00h.
Santo Estev:ão; 19:30h.
Santa Cruz; .u.oon. Ma
triz (Missa das Crianças).
Domíngo - 7 :00 r 9:00 e

19:00 horas: Matriz; 8:00h.
São Judas Tadeu; 7:45h.
São JOão; 9:00h. Santa
Luzia; 10:30h N. Sra. de
Fátima; 9::)Oh·. N· sra.
Aparecida; 9:30h. Vila
Nova; 16:00h. Perpétuo
Socorro ,e 17:00h· COMAB.

Clínica Velerinária
SCHWEIiZER

.

Dr. WA�nl1� i�ITZER
Clínica de pequenos e· graB.�e..§.,j. {. s. cirurgias, vacinações

raio x. int�:m" \ utíque.
Rua Jolnville, nl? 1.178 (e4(' ,Jlpennercado Brelthaupt)

Fone 12-3268 - JaragJl .

- Santa Catartna
"

. ".:...--�-------
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-INFORMATIVO ROTÁRIO

� O Qua!ro-Meia-� CIICI'
.

"Desfrute Rotary" ' ..

INTERCAl)'IBIO DE GRUPO DE ESTUDOS

Do Governador LUiz Roberto' S Franco
(1988/89), recebemes atenciosamente missiva
ela "Cidad� dos Príncipes":

.

"Viajaram, no dia' /08-04-90; para a, LQUSia
na, USA, Distrito 6Hl de R. I., os integrantes
d� Intercãmbío �f Grupö' de Estudos 'do : Pis
tríto 465 (S. Catarina). Os componentes de mes
mo, jovens . profissionais lidera,dos, por um

experiente rotaíano 'Irão, duran1:!e' 30 días.
percorrer o . Di*rito ;61-9, vísítando institui

. ções econômicas, culturaís, educativas, . índus
triaís recreativas e de serviços sociais, neco

lhendo, dessa maneíra, subsídios -qus os farão
conhecer melhor o POV()', as suas tradições, . a

sua cultura, o seu desenvolvímento, e sua for
ma de viver- Além :disso, o Rotary, através de
programas como o Intercâmbío de Grupos. q.,�
Estudos, poS'sibihta o estreitamento dos laços
de amizade entre pessoas de países diferentes.
Dessa maneira o Rötary procura realizar o

seu objetivo maior qUte é a compreensão e a

paz entre QS. seres humanos.
Participam do atual Intercâmbio: os seguíntes
profissionais: Geraldo. Magella AgUiar de
Araújo. ---, Especialista em Tributação (Joínvíí
Ie); Sílvio A. Bertolotn, ,_ Eng.enheiro (Joinvi1-
1€); Douglas Faria, COrrêa Anjo Médico
(JARAGUA DO SUL); Nilson Algarves - Bio
Química (Laguna) e Nilto Cipriani - Gerente
de Banco (Campo Alegre). A liderança do gru
po é do rOtariano Luigi Carla Fíoravantí, do
Rotary Club .Joínvílk, SuL"

Re JARAGUÃ DO SUL LANÇA IV FEIRA DA
MALHA

'

Na noite de 15 ,do coerente deu-se concor

·rida solenidade' de lançamento festivo da 4a.
Fieira da Malha, na Boate Marrakech, no cen

tro da cidade, reunindo expositores, a impren
sa escrita, falada e televisada da cidade e da
região e convidados, rotarianos e suas esposas
para animado coquetel e desfile de modas, am

plamente noticiado por este semanário. A 4a·
Feira da Malha é uma promacão do Rotary
Club Jaraguá do Sul e o apoio da Prefeitura
Municipal a espera receber mais de 120 mil
'visitantes, durante os dies 21 a 29 de julho/90,
qUe é quando se festejará a' passagem dos
114 anos de fundação de Jaraguä do Sul. A co-

.

ordenação cabe ao 'rotariano Durval Marcatto
Junior e os. recursos advindOs dastínam-so a

atender ao NATAL DA ORIANÇA POBRE que
o clube já realiza desde 1953, ou seja, há' 36
anos. Serão 50 estandes a serem montados
nos pavilhões do Parque Agropecuário "Miinis
tre João cleophas".

Compareça ao IV Encontro Nacional de
Rotareet Clubs..

·

19 ElncQntro nacional de Rotaract Clubs de
SC., nos dias 25, 26 e 27� 'de maío no Instituto
São JOsé em Barreíros-

'(Da Comissão de
do Distrito 465,

Relaçõe3 Públicas
Ano 1989/90)
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"

Um homgm �tQu
uma escola de surdos-mu
do,s � .eSCI1ev�u no qua
drQ para as crianças res-

ponderem uma �r� die

perguntas; �ntrje glas:
"Por q� D,eus, � íez

capaz dg ouv,ir � falar
e tez voçê surdgs-m,udos?'
.A pergunta caiu SQbI:� QS

pequ.enoS como' um ta-.

Ha ,:rio rosto, "IbI: qu�?"
De repente uma menina
le�änto��,e! q�m QS lá

bíos tremulas, 9fo .Qlhos
cheios de lágrimélS\' diofi"
giu-se ao quadro ,e �
creveu: "Assim fizeste,
ó pài., porque assim foi,.

do teu .agrado", Que res

posta! 'Ela alcança uma

v.terdade eterna s�bre
o qual o cri$�' .meís
amadurerído, bem como

-O maís novo filho de
Deus podem senti'r des

CaRSO a verdade, de que
Deus é seu Pai,. Será que

'

realmente sentimos isto?
Quando essa é a nossa,

experíêncíe, 'então a nOS

sa fé não vagueía,

Chegará o día em que
haveremos d� entender
os porquês. de tudo o que
acontece, como um pla
no

. tão pleno de gozo,
que Ora entendemos só

pela fé. .�

_ Prímeíra Igreja Ba

tísta de Jaraguá do Sul -

Rua Emílio Stein, 120.

CORREIO 00 POVO
HÁ 11 ANOS ESCRE

VENDO E REGISTRAN
DO A HISTÓRIA DE
JARAGUÁ 00 SUL E

DE SANTA CATARINA,
,

(FONE 72-0091)

Barão do Rio BranGo. sala 4
FONE: 72',26(;1' ;<

Dario de Itapoou

"A Histól'la de nossa gellte não p'ode

äcar SÓ na saudade", •
MOMFORT

O Passado só é ·lmportante seo seu

tempa ,fOi bem, e.pree�o, ,

., t .'

If!lSTRUMENTOS DE
MEDiÇÃO ,

I-: COMPONENTES
INDVSTRIAIS.

,

"bordado", como chamam, onde animadas pale�tras acontecem, enquanto é servido um chá ou
café ,� onde a amizad.e tem seu ponto de encontro.
Nãp deixa de ser algo social do; melhor esmo con
for.me ;sou?em0s é integrado por: Carmem Bretthaupt.Allce Breíthaupt, Lorry Emmendoerf,ér Renata Hu-
Ienuessler, Déta Keesemodel. MaTi,�n Marcatto.
Cerda Mahfud, Deoníra Grubba, Floríta Ríbamar
Cruz, Vera Weege e Olga Reis.

_ Padre Donato Wiernes, vigário da Pará-
quía de S. Sebastião, agradecia a todos. aqueles. que
cooperaram para a construção da nova IgrejaMatriz e aproveitara para dar conhecimento dOS
números sorteados: 1054 - Valéria Rink, 2432
Oswaldo Zapella, .1041 ,_ Vígando Bublítz, 1430
Maria de Lourdes Stein e 2661 _. Emília Kastellér.

•• 'e HA 20 ANOS

HÁ 50 ANOS

-'- ,_ Em 1910, realizava-se interessante reu-

ni�o na ESCOLA JARAGUA, presídíada pela sra, zi
loa de LOUrdes Grossj Franzóí, esp, do. JUiz da
Comarca. Em presença de cerca de 30 proíessores
procedeu-se a, entrega do lívreto "DONA FORMIGA,
M�STRE TATU B O IMPOSTO 'DE RENDA", .dítado
pela Receita Federal, para distribuíção aos esco
lares de nível primário. de tOdo país, com o fim de
educé-los quanto ao dever cívico de contribuir pata
entender O significado de pagar impostos. Com a

presença do Chefie do Posto da Receita Federal e

do diretor do "Correio do Povo", representando
o prefeito municipal, na qtlalidade .de vice, fize
ram-se ouvir 9 sr, Júlio Maffezzollí e' 'E. v,. Schmöc
kel, ressaltando a ímportäncía do proíessor na me
ritóda campanha de esclarecimento <lo povo quan-
ta às obrigações com a Naç,ão.

'

.. '.

- -
. Em 1940, altOs oficiais brasileiros' eram

condenados pelo governo alemão, em plene mês d�
abril. Assim é que recebiam él-;.coffio=nd� '. o, mínístro
Eurico Gaspar Dutra, o generat GOes Monteiro, os
coronéis Canrobert Pereira da Costa e Alvaro Fiuza
de Castro e o tencnt� coronel Henrique Rícerdo Hall.
- - Em Buenos Aires, o gOVierno argentino es

sínava decreto, determinando que Hcavam isentos
de qualquer multa os navios que chegassem dora
vante; aOs pertos 'argentirioS com falta de "vistos
cOnsulares" da Dinamarca � Noruega,

'

.

_ _ No, dia 11 d� maio as jovens altistas jara
guaenses Iris Fadel e [na KlUg, realizavam em' Blu
menau, no Salão do Tea'tTo Carlos Gomes; uma ex
posição de Bores artificiais, A sociedade blumeneu
enss tinha oportunidade de conhecer trabalhos con

feccionados em papel nacrolaque, celulóide,'" con
chas "e escamas, confeccionados com arte, gosto e

criatividade.

• • • HA 40 ANOS"

...
' HÁ 10 ANOS

'- - Em 1950, a pOlítica Começava ferver, Pre-,
do Keily, Presidente da VDN 'lançava o Bri,gadeiro;'
Eàuardo GOmes. Pela passagem do aniversário do,
senador gaúcho ocorriam ruidosas manífesteções
do P'Tß em favor da candidatura de Getúlio Vargas'
à Presidência da Rupública- Queimava-se maís uma

vez na fogueira da sucessão presidêncial do -sena

dor catarínense Nereu Ramos, deixando desgosltoso'S'
os pessedístas da ala Nereu..

.

- .� O cidadão massara,ndlibense FRANCISCO:
LEU, natural da Ai,emanha, co:çn 12 anos, filho de'
Guilherme e Augusta Leu, desejava renunciar a sua

nacionalidade para obter a cidadania brasileira, na,
forma da lei vigente. O ,atua,l' .prefeito

.

de Massa
randuba, Dávi'O L�u, conh�cia esse ,episódio?

No estado também começavam a ser. lem-!

orados nomes: o ex.pr,e{eito de JOinviHe, JOião Colin,
declarava ao Jornal de ,Joinville, desfa,Zendo intri

gas da oposição; dizendo: "Nãp há o que discutir! ?
candidato, o único é o sr· lrineu Bornhausen. Sera

esse o 'nome a ser levado à Convenção' e- será sufra-

gado por unanimidade".
'

.' . . HA 30 ANOS

- - Em 1980, o Poder Público Municipal abria
concorrência pública para contratação de serviços
e materiais para nOjvas linhas de energica pelo in
verior do muniCípio, que, não obs'tante necessárias
diante do progresso, a CELESC considerava anti
ecOnômicas. As linhas eram as seguintes: 'fifa Tl3-

rezinha (N. Ramos), ESitr. Rio da Luz (Luz Alto), Tifa
União, T:fa' Bruch, e Laube (Rio Cérro �), Tifa, Funil
Grande e Funil Peq. '(Três R. do Norte) Tifa Schubert
(frês Rios), Estrada do Braço � Salto Ribeii"ão Ca-

valo (Nereu Ramos), Esiradà Javalí Esquerdo '3

DiÍI�ito (Rif) 'Cerrb In)" previJstos ainda �a:i;s 2�
bnhas nas localidades de Nereu RamOS, Itapocuzl"
'I'lho, Garibaldi, ,Rio ·Cerro. Rio da Luz, Ilha da Fi-

, gueira e melhoräp:lentos:no perímetro urbano da

dd�de. ,Começou em 1980 o bem ',estar e a comuni-
.dade dessas regiÕes do int·eri:or de municípiO. ,

- _ Em 1960, Lotse & Richard. da, coluna JA
RAGUA SOCIAL, esçreviam o seguinte:

,

"Um grupO
simpático da alta roda social de Jaragua, formado
'exclusivamente por senhoras, promove lodas as

quartas feiras uma interessan1le reunião, sempre
na r·esidência'de uma de' suas componentes.. É o

�pA�G-I�N"""A---G4�---,i,:;.!."-.,-----1-.. -�.--,�-,'""'!y:::7""-�"""""--'----'--lJr:;A-;;R:;;1\::-;6:rtU"I.Á�'":iD;';O�"�·SRt1hL-,TD;-;-E 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO ,DE ,1990 '
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Vereadores de Corupá tentam
.

acordo final à Lei Orgânica
Konell move' ação criminal
contra vereadora Marilze'

;

_----_-_---__.P-._._oIiiioiiiioiiítica--...,..__--CORREIO-,-
-=» c> IPI'C>"C>

Corupá - Deve sair nesta
semana o acordo entre os nove

vereadores da Câmara Muni
cipal, que aindanão consegui
ram promulgara sua Lei Orgâ
nica. O projeto da Lei foi rejei
tado na íntegra pelos represen
tantes da coligação PDS/PFL
- são cinco vereadores -, es

pecialmente porque alguns ar
tigos e parágrafos são questio
nados. O prefeito Ernesto Feli
pe Blunk fez questão de reunir
a imprensa para colocar sua

.

posição sobre o impasse, afir
mando entre outros pontos que
"o projeto é muito prolixo,
porque repete artigos desne
cessários das Constituições Es
tadual e Federal". .'

Mas Blunk não admite
mesmo é a aprovação do Arti
go 93, -que inviabiliza. qualquer
servi�o particular no prazo de
120 dias que antecedem as elei
ções. "Corupá é um município
agrícola, com terreno àciden
tado e problemas de estradas

Vereador Pedro Alves (PDS)
e bueiros. Como fica o agricul
tor?", questiona o presidente
da Constituinte e da Câmara,
vereador Pedro, Alves (PDS).
Ele também discorda do Arti
go 22 (Inciso dois); que trata
da remuneração do vereador
em sessão' extraordinãria.
"Realizamos apenas quatro

MiNIGolfl MOTO .

_. OfERTA VÁLIDA ATÉ 31/05/90

sessões mensais e devemos nos
adaptar para colocarmos duas Jaraguâ do'Sul - O pre
sessões a mais". O salário do feito Ivo Konell procurou a

- vereador corupaense está, ho- Delegada de Polícia, semana

je, em Cr$ 24.411,00. Desses passada, para mover uma "re
dois parágrafos, não abrimos presentação criminal contra a

mão da anulação, resume Pe- vereadora Marilze Marquardt .

dro.' (ex-PMDB e atualmente sem

Jáo líder do PMDB (com partido). A acusação: "Injú
quatro vereadores), Hermano ria, calúnia e difamação". Ko
Suesenbach, disse. que, "até nell levou à Polícia as cópias
concorda em reduzir o prazo de matérias editadas em jor
de proibição da prestação de nais, gravações em rádio e a

serviços a particu1ares, de 120 cópia da ata da reunião da Câ

para 90 dias", mas está irredu- mara (dia 14), onde a verea

tível: "Serviços particulares dora pedia pára que "ele seja
são exclusivos para compra de mais honesto com a população
votos, seria um carnaval pré-e- que o elegeu".
leitoral" . Quanto à remunera- A polêmica iniciou com o

ção por sessão extra, Suesen- reajuste das tarifas da água, em
bach lembra que quem vai defi-

. abril. Conforme os vereadores
nir isso é o Regimento Interno 'Ramos (PRN) e Reno Sch
da Câmara. O líder do PMDB wartz (PDS), vários usuários li
não admite que os cinco verea- garam às suas residências, soli
dores do PDS e PFL tenham citando explicações pela apro
rejeitado todo o projeto da vação do aumento, na Câmara,
J .ei, "se não concordavam ape- conforme o prefeito havia afir
nas com alguns parágrafos?'. mado. KonelI, entretanto, as-

Candidatos não.se entendem
e inviabilizam a "União"
Jaraguá doSul- A última tado Paulo Bauer). Ele insiste

cartada para efetivar a "União que o PL tinha o direito de con

pela Microrregião" (PDS, PFL correr à Assembléia Legislativa
e PL) foi jogada na noite de orí- - "o PFL tem o candidato ao

tem, durante reunião dos presi- Governo, o PDS a Federal, e

dentes dos partidos com os can- nós", questiona -, e critica:
didatos majoritários da "União' "Enquanto tivermos políticos
por Santa Catarina" :- Kleinü- pensando só para si, não haverá
bing, Konder Reis e Amin -, união".
no Clube Atlético Baependi. Os O presidente do PDS, Aldo
candidatos-a-candidató a Depu- Maul, se adiantou e até já insere
tado Estadual até procuraram o veu o nome de Udo Wa�ner coentendimento em sucessivas mo candidato pela Microrre
reuniões. Mas não houvejeito, • gião, para Deputado Estadual.

. Até às 18 horas de ontem, Ele justifica que até o dia 2 de
Udo Wagner (PDS), Ademir junho (sábado) todos 0'1 nomes·
Izidoro (PFL) e Carlos Alberto devem estar definidos às elei
Barzenski (PL) estavam decidi- ções deste ano. Irritado, o candi
dos a se lançarem como candi- dato-a-candidato pelo PFL, que
datos pelos seus partidos, .invia- também não abre-mão da candi
bilizando a "União", em- Jara- datara, Ademir Izidoro, con
guá do Sul. Cada um dos presi- clui: "Os entendimentos só não
dentes e candidatos tinha seu ar- sairam por causa do Maui, que
gumento. O presidente do PL, fala bobagens a cada vez, que
Osmar Martins, disse .inclusive abre a boca", Maul afirmou que
que o Partido vai apoiar o depu- a União só não saiu em Jàraguá
tado Jarvis Gaidzinski para De- do Sul, por "causa do Schuster"
putado Federal (e não o depu- (presidente do PFL local).

!iR

.

Marilze fez criticas a K»nell

sume publicamente que autori
zou o reajuste. O prefeito foi
até a Câmara para solicitar ex
plicações dos vereadores, e foi
chamado de "estranho" pela
vereadora Marilze, que se reti
rou da sessão, juntamente com

os vereadores José Ramos,
Heins Raeder (sem partido),
Reno Schwartz e Almiro Antu
nes Farias.

Luti reeleito

presidente da

executiva: PT
Jaraguá do Sul - Luiz Hirschen

(Luti) foi reeleito no domingo como

presidente.da executiva municipal do
Partido dos Trabalhadores, em Jara
guá do SuL A eleição aconteceu du
rante sua convenção do PT, quando
foram homologadas as chapas para
composição do diretório, delegado e

suplente à convenção regional - ao

todo, são 19 membros, sendo cinco
suplentes. Apenas 52 filiados aoparti
do compareceram a votação - são 246
no município.

Luti reassume o cargo por um pe
ríodo de dois anos, quando pretende
levar à frente algumas prioridades:
"buscar mais filiações nos bairros., ca
pacitar politicamente os filiados, for
mar nucleos do partido em bairros,
ampliar a atuação do partido em toda
a região do Vale do Itapocu, além de
participar ativamente do processo
eleitoral de 1990. Luti foi escolhido
como candidato a deputado estadual.
pelo PT regional, enquanto o advo
gado Francisco Lessa concorrerá a de
putado federal.

Marechal Deodoro, 158
Fone: 72-1777 Moretti, Jordan & Cia. Ud

o CONSÓRCIO DO VERONA É MUITO
MAIS QUE UMA PAIXÃO .

UM EXCELENTE INVESTIMENTO
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� sua elegância
começapor
fora.

. Vista

Moda Sempre
Getúlio Vargas; 55

ÓTICA
HERTEL

• Laboratório ótico
especializado.
• Há mals de 50 anos atendendo
v0c:4.

.'

• Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72·1889.

o garoto José Rocha Neto
completou três anos no dia 20 de
maio. Ele éfilho de Jairo e Silene
Rocha e recebe os parabéns desta
Coluna..

E neste sábado (26) ani
versariam as senhoras Marly :

Marlene Gonçalves Pieper e

Felomena Schmitz Gonçalves.
x-x-x

Está de parabéns a senho
ra Lúcia Gonçalves, por seu
bom gosto ein decorat a lojinha
"Pink Shopp'', na Ilha da Fi
gueira, ao lado do Colégio Ho
lamJo Marcelino Gonçalves.
Passe lá, e confira... ,

x-x-x

E a Sociedade Amizade
promove hoje, a partir das 23
horas o baile social com anima
'ção do competente "Os Xirus"
(RS)·. Vai sernoite demuitafes-

, ta.

promove sua tradicional Festa
Iunina, a partir das 14 horas.
As. atrações serão muitas como
o "Folclore da Festa", Quadri
lhas, Danças e outros números
artísticos, além de muitos pra
tos típicos, pinhão, quentão, pi
poca, doces, cachorro quente e

espetinho, sem deixar de lado
a tradicional pescaria e o cor

reio da amizade. O objetivo da
.

, festa é ampliar o material didá
tico da Escola, além de propor
cionar uma integração escola x
Jamília. Tudo "é integração no
Divina".

x-x-x

A Associação de Senhoras
dos'Rotaryanos (Casa da Ami
zade), de Corupá promove nes-

.

te sábado (26), a partir das 14
horas, o "Café do Idoso", espe-

��17:t{iee�;�fr::.� l.�sz:

Planejado com antecedência o

tãoesperado "BailedeFérias", que
acontece no dia 21 de julho, no Clu
be Atlético Baependi, e vai eleger
a nova Rainha dos Estudantes da
região do Vale. No detahe, a beleza'
esperta daatual rainha,Mônic;aHe-

.' lena Grüetzmacher, eleita no ano

passado
.

.�IIÖd
,

[-<t)-{l-eO-r-,m-Ó-V{l...,........i�--.)

Também nesta data (26) festeja
seu aniversârio o proprietário da .

Comércio e Representações H. Ris- -

tow, Lincoln Delmar Ristow, Para
béns e muitas felicidades.

O convite é extensivo 4s comu
nidades de Rio Novo Alto, Rio
Novo, Ribeirão dos Correas,
Tifa dos Milhões, .Garajuva,
Estrada Felipe Schmidt. Deta
lhe importante: a entrada é
franca.

. Um grupo de jaragua
acaba de retornar dá

nha, onde estiveralll em
ços de maio/90 para a

.

.

TRUPA/90-aFeirade
Grãficas -'- que se rea

.

cidade de Düsseldorf;
da qual regressaram en

mados com o que lhes foi
f

ver.

A foto acima é um insta
cidadezinha de Stralen, n
dondezas de Frankfurt,
no Stadplatz (logradouro
blico), defronte de um �

rante (a casa de branco),
recem o empresário .

HORNBURG , das C
rias RC, desta cidade, q
o cicerone que guiou os

Qcasamento mais chick da
comunidade de Corupâ

acontece no dia 3 de junho,
como o enlace matrimonial
entre o major Heinz Oscar
Seidel (de Corupá) e SusiMara
Perollis (da sociedade de
Campinas SP); A cerimônia
'será no dia 2 de junho, no
Círculo Militar da Praia
Vermelha, Rio de Janeiro, e
deve contar com a-presença até
do Coral da Cidade de Corupá.
Heinz e Susi viajam em

lua-de-mel no dia 3 de junho,
rumo à Europa.

Todo O encanto em vestir malhas.
exclusivas' Rio/São Paulo

\

THEGOLDENMESH
Galeria Dom Francisco - Sala 7

Jaraguá do sul-se

____-----------�_-CORREI'O...........-

,po
.

-=-<»." <»

que não entendiam o alemão .

Da esquerda para a direitaapa
recem ainda PAUL SCR

MI1T que reside em Stralen,
o EVERSON da firma Arte

lito, REINOLDO COR

REIA, da Gráfica Impressul,
o oftalmologista ANTONIO
E.. MENNA e o genro de
Heins Hornburg � DULCÍ�
DIOBOGO, da empresa Uni
plast. Quem não aparece na fo

: to é PERICLES LENZ! ZAN
LUCA, sócio da 'Gráfica Im

pressul, que tirou a própria.
A paisagem é muito parecida
com certas cidadezinhas do Sul
do Brasil. Cumprimentos pelo
regresso e sucesso em novas

empreitadas.

PROGRAME SEU FIM DE SEMANA
SCHROEDER
Sábado (26) - Baile de Rainha no Salão da Sociedade
Schroeder m - Rainha Sra Irene B. Rüdiger. .

Domingo (27) - A partir das 17:00 horas Soiree na Socie
dade Schroeder III Equipe Super Som
MASSARANDUBA
Sexta. (25) - Discoteque na Boate Fomelc's, a partir das
22 horas

. .
.

Sábado (26) - Baile no Salão Aluisio Koslopp
Sábado (26) - Discoteque na Boate Fornelo's a partir.
das 22 horas .

Domingo (27) - Festa anual na Com. Evangélica Benja-
min Constant _

Domingo (27) - Festa na Escola Isolada Massaranduba
. Baixo '.' .,

Domingo (27) - Casamento de prata - Armando Renchi.
e Áurea Ronchi � os convidados serão recepcionados no
Centro Social _

>
.

Domingo (27) - O Fanfarra E.C. participa da Gincana
de Arremesso em Itajaí na praia Braba dias 26 e 27.
JARAGUA DO SUL
- Sexta (25) - Banda Vlad 5� de Blumenau ne Bat &
Cia '..

Sábado (26) - Banda Vlad 5� de Blumenau no Bar &
Cia,

Qm.undo inteiro questio.na, durante uma semana, as in.vestida_s que u

.
. bicho homem vemfazendo contra a natureza, e contra SI própno. Nada
mais pode ser legado às geraçõesfuturas, senão apossibilidade de respirarem
o ar que hoje ainda respiramos. Que racionalidade é essa que passa por
cima da bela rotina do universo? Em Jaraguá do Sul, encravado entre
a mata, ainda resta receosa, a "Cachoeira'da Pedra Branca" (Foto).

IRENE HUFF
Consoante nota publicada nés
ta coluna, na edição 3.578, de
03/09 de março do corrente, a
jovem IRENE HUFF da socie
dade portoalegrense cumpnu.a
sua promessa de visitai Jara
guá do Sul,' abraçar o pessoal
do "mais antigo" e do "Caçu
linha" (Mensageiro de Jara

guá), assim como conhecer o

conjunto gráfico onde são im-
·

pressos. A srta. Irene esteve
entre nós de 17 a 20 do corren
te.viajando na tarde de domin-

·

go até Florianópolis e de lá de
verä retornar a Porto Alegre.
Não só visitou lugares pitores
cos da região, que adorou, co-

.

mo ficou admirada do extraor
dinário desenvolvimento da ci
dade e ficou encantada com' os

pratos típicos da região, lem
brando a variedade: da cozinha

· alemã. Este semanário fícou
honrado com a visita da gau
chinha que gosta do "mais anti-
go".

.

.

.

Grande a procura de mesas
para o. Baile do Espírito Santo,
uma das mais badaladas promo
ções da cidade, que ocorre no dia
2 de junho (sábado), com início
.ãs 23 horas, animação da Bandi
nha Tureck, de Rio Negrinho. Ao
que tudo indica, será uma festa ex

cepcional, porque amovimentação
está sendo intensa.

x-x-x
.

"GretaGarbo, QuemDiria! "é
o título da peça .que será apresen-

. tada neste sábado e. domingo,' ná
Sociedade Cultura Artística, às
20h3Qmin, encenada pelo Grupo .

Teatral "Anchieta".
x-x-x

E a Prefeitura Municipal,
através da Secretaria de Educação,
convida a população para presti
giar e participar da "Rua do La
zer", neste sábado (26), com início
às Hhoras, na rua Marcos Emílio.

Verbinnen, bairro Sd'o Judas Ta
deu (proximidades da Escola

x-x-x

Sábado (dia 9 de junho),
o Colégio Divina Providência

.

O REQUINTEQUE VOCÊ MERECE,
COM A QUALIDADE QUE VOCÊ EXIGE.

"Uma nova geração em piscinas"
* Piscinas ém·diversos tamanhos
* Artigos de praia

.

* Hidromassagem:
* Móveis para jàrdim.
* Sauna.

.

* Produtos para tratamento de sua

piscina "HTH" ••
* Filtros e acessórios:

II Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças, prataria,
artigos de ouro e tudo o mais para presentes na

Anna Töwe Nagel) .

x-x-x
.

A partir do. dia 2 de junho (e
no primeiro sábado de cada mês),
a Biblioteca Rui Barbosa estará
promovendo, junto à Feira de Arte
eArtesanato, o "Varal da Poesia":'
o objetivo da promoção: "Levar
a poesia ao público, proporcionar
um-momento de reflexão, um con-

.

tato com a arte e o belo, descobrir
o poeta que existe em cada um de
I" •

nos. .

RELOJOARIA AV·ENIDA
:' -

Rua Joinvüle, 2.473

.

Mal,. Deodoro, 443 e Getú,lio Vargas n� 9

A ROUPA INFANTIL

'Páglna 04

PISCINAS ·JARAGUÁ ..

LTDA.

éf1fi:
IND. DE MÓVEIS

Av. Mal. Deodoro,
1.085
Rua Reinoldo Rau, 530
Fone: 72�3311

r :n.
��.
Vestindo
Gerações

-

Artigos dé
fabricação

, .

propna a.
. preços de
custo

POSTO DE
VENDAS

-, Rua Mal.' Floriano Peixoto, 29
Fone: 72-19fl .

Jóias
/'

Relógios
\

Presentes
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Esta semana começa a
.

implantação dos emissários
(tubos df? 1,50 metros) a
partir do Rio Itapocu, ao
lado da Famac, pegando
um trecho da Procôpio
Gomes, Reinoldo Rau,
Quintino Bocaiuva e

Antônio Ferreira. Konell
calcula 80 âias de trabalho.

Rua RéinoldoRau,632
Fone: 72·1599

Até o dia 31 deste mês (quin
tá-feira) todos os contribuintes de
vem encaminhar sua declaração
de Imposto de Renda à Receita
Federal ou à Rede Bancária para
fiear "em paz com o leão". O atra

. so no pagamento da declaração in-
cidirá em mul�a de 20% (que po
dem ser reduzidos a 10%, caso o

Impostoseja pago até o último dia
dó mês de junho). O fato é que,
alheio a todas estas normas, exi
gências e punições, o contribuinte
brasileiro está cada dia mais con

fuso no preenchimento da' doeu
mentação.

"A própria televisão está dei
xando o pessoal mais confuso, ao
invés de ajudar", critica o gerente

. da Organização Contábil "A Co
mercial", Eno Porath, que 'não
considera o preenchimento do for
mulário "complicado, mas sim tra
balhoso". Mesmo acostumado a

preencher e' orientar pelo menos

Medidas Cio
Governo' não
agradam

.

o fim da pré-fixação de preços
e a livre negociação de salários, medi-

. das baixadas pelo Governo Federal,
não agradou aos representantes sindi
cais da região. O presidente do Sindi
cato dos Metalúrgicos, Luiz' Carlos'
Busana, lembrou que "aIivre nel;:0-
ciação é uma reivindicação histérica
dos trabalhadores brasileiros, mas de
veria ser feita a partir de uma inflação'
verdadeiramente "zero". Até agora,
não se admitiu a discussão sobre a

inflação de março e abril", completa.

80 declarações de renda, sempre
nesta época do ano, Eno leva, em
média de três a quatro horas para
redigir .as informações.

Eno Porath aconselha aos

. contribuintes para que, daqui pra
frente, não paguem, nem reco

lham, o Imposto no final do, ano.
"E aconselhável que se calcule o

valor mês-a-mês, especialmente
em caso de inflação", afirma. Ele
lembra que a Lei 7.713 - de 22
de dezembro de 1988 - entrou
em vigor em janeiro de 1989, "es
tabelecendo que toda a renda deve
ser tributada no próprio mês em

que forrecebida, embora dê a op
ção de se fazer ajustes na decla
ração com valores corrigidos com

base em OTN, no final do ano":
O pagamento mensal evitará jus
tamente a correção.

.

Em síntese, o gererite de "Á
Comercial" esclarece os "misté
rios" da Declaração do Imposto

de Renda/1989:
- "Estão dispensados da Decla-
-ração as pessoas que receberam
até Cr$ 50 mil, em 89, oriundos
de uma fonte de renda;
-'''As que receberam acima des
se valer devem preencher o for
mulärio verde, que pode ser ad
quirido na Receita Federal;
- "As pessoas que receberam de
mais de duas fontes de renda de
vem calcular, mês-a-mês (janeiro
a dezembro/89), para verificar se

.
o valor não ultrapassa os limites
de isenção mensaf; que são os se

guintes:
- De Janeiro.aMaio/89
-Junho/89
-Julho/89
-Agosto/89
- Setembro/89
- Outubro/89
- Novembro/89
- Dezembro/89

-até Cr$ 415,20 mensais
- até Cr$ 540,00-
- até Cr$ 680,00
- até Cr$ 876,00
- até CI$1.133,00
.; até Cr$1.54O,00
- até Cr$ 2J19,00
- até Cr$ 2.996,00

.......-op-.rlte·.'.f.e----'.tola.de··-ccao·ru--pad.,_o_e_va_re_i_o--'--I:: Esclareça as suas .dúvidas
J' � associações dos municípios

"

Ernesto Felipe Blunk, que compõem a região II

fireajustou os salários dos norte do Estado (entre elas,
.

.

, 'l
"., , ,

2Íro/:��,::n€sUd!c��1�,em fn1,':���1�f:':rT:ec(ldaçãO
. e, ,zque . empaz com. 'o. eao -

elevando o menor salário do ICMs e IPVA, visando
.

para Cr$).2.320,00. A impedir a circulação de
remuneração mensal dos mercadorias se, documento
nove vereadores passou fiscal e reduzindo a

para Cr$ 29.900,00. . sonegação; A Polícia,
.

enquanto o prefeito recebe caberá a fiscalização no
um salário de Cr$ âmbito de sua competência.
78.650,00. A folha. de Opresidente do Sindicato do
pagamentos do município Vestuário) Lauro Sieben,

.

de Corupá subiu para Cr$· analisa com cautela as

2,6 milhões, o que ". medidas baixadas pelo
representa cerca de 39% do Governo Federal,
total da arrecadação determinando a livre
mensal. negociação entre patrões e

"A TELESC tem que ficar empregados, além de ter
em Santa Catarina. Esta acabado com a pré-fixação
ligaçao não pode ser

.

de preços. "São medidas
cortada". Este apelo tem lamentáveis.OGovernonão
sido impresso nos talões de tem mais palavra, hoje fixa
contas de telefones, em todo preços, amanhã retira
o Estado, como forma de medidas". Como a

mobilizar a população data-base é 1'4. de maio, os
catarinense contra o vestuaristas estão
fechamento de diversos' negociando livremente com

órgãos federais aqui a classe patronál os 84,32%
. instalados, que serão referentes a abril, alêm de
reabertos nos estados do Rio um ganho real de 6,12%.
Grande do-Sul ê Paraná, se
a pretensão do Governo
Federal se confirmar. A
mobilização está sendo
chamado de forma
generalizada pelos
catarinenses - prefeitos,

" deputados e comunidades.
A Secretaria da Fazenda
assinou um convênio com

a Policia Militar e as

Busana acha que a nível de Me
talúrgicos, as negociações até podem
se desenrolar _;_ "somos organizados
e numerosos", adverte -, mas cita
como exemplo de desigualdade de
força, os trabalhadores na indústria
da borracha,' que não tem represen
tação efetiva. E critica: "O plano Co
llor tem o 'objétivo de desestabilizar,
a intenção de matar o trabalhador de
fome".

Governo define o reajuste
I zero aos aluguéis em,maio
o Governo Federal defi

niu nesta semana que os alu
gués não terão reajuste, em re

lação aomês de maio, aplican
do a Lei 8.030, que estabelece
que o índice de reajuste dos
aluguéis, à partir de abril deste
ano" segue o mesmo percen-.
tual fixado pelo Governo como .

meta de inflação para o mês.
Assim, o índice "zero" se acu

mula com os percentuais dos
outros três ou cinco meses an-

.
teriores (em caso de aluguel
quadrimestral) e os valores fi
cam assim de terrninados:
114,10% a0S aluguéis quadri
mestrais, e 485,13% aos se-

.

mestrais.
"Os proprietários não

gostaram. Tudo aumenta, so
mente o índice do aluguel bai
xa", critica o proprietário da
Lar Imóveis Jaraguä Ltda, An
tônio Angelo Gadotti, incon
formado principalmente com

os "inquilinos antigos, que já
. estão com os valores defasados
há muito tempo". Somente a

Lar Imóveis administra cerca
de 200 locações, e O mercado
continua difícil segundo Antô
nio: "A gente nem-chega a

anunciar nos jornais, não dá
tempo", afirma.

O proprietário da Interi
móveis, Vilson Rodrigues Sil
veira, ainda tem dúvidas se a

medida baixada pelo Governo.
vai vigorar - "acredito que
eles voltem atrás no índice zero
de reajuste dos aluguéis, senão
será um absurdo" j se queixa.
Ele afirma que para os aluguéis
quadrimestrais "existem dois
meses de inflação a serem re-.

passados". Quanto ao merca
do de locação, na Interimóveis
como, de resto, todas as imobi
liárias de Jaraguá do Sul, a si
tuação é difícil. Simplesmente
não existe imóvel para aluguel.

90,ADlCADACHEVROIEI'� ASIlAMELHOR MARCA.

VOCÊQUERUM
CARRO PEQUENO,
MEDIO

.

OUGRANDE?
CHEVROLET TEM.
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IIiTERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis Lida.

R. Jeão Píccolí, UM - fone Z2-2111- Jaraeu' do Sul
- CRECI 0914·J.
1 - caSa com 180m2, na rua DOmingos De

marchí (parte financiada)
1 - casa em alvenaria cOm 200m2 'na rua

João Marcatto
2 - terrenos com 453m2 cada, no Jardim São
Luiz - Jguá-Esqtierdo.
1 - terlieno com 525m2 no Loteamento Feníx

próximo ao Fórum.
Aptos' em diversos pontos da cidade.

Chalé
JMOBWAlUAE
REPUSENTAÇOES LTDA.

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

APARTAMENTOS
Apartamento - Com área de 150m2, sito à Rua

Barão do Rio Branco n? 760, apto. 501, Edifício
Schíochet:

CASAS

Casa .

- Com área 102m2, (mista). Edif. em

terreno, de 450m2, R· Dos Escoteiros.
TERRENOS

Terreno, -- Com área de 573,77m2. sito -à' Rua
270, Ilha da Ftgueira, próx, Má.

quinas Kreis.
Terreno - Com área de 589m2. sito à Rua 204.

Luiz Gonzaga Ayroso prox, Juventus
Terreno - Com área de 453',60m2. sito à Rua

687, Lote n? 08 prox. Estofados

Jardim;

Telefone - Residencial - Transferível.

Empreendimentos Imobiliários
Mareatlo Ltda. CRECI 093

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72'11:>'6 Jaraguá
do Sul - SC.

LOTES
Lotes' no Loteamento Ana Paula II (Financiado)
Lotes no Loteamento Julio Rodrigues (Financiado)
Lotes no Lot. Liodoro Rodrigues (Financiado)
Lote em Nereu Ramos 1.075,m2 na Rua Campo
do Estrella. .

E OUTROS EM VARIADOS BAIRROS.

CASAS
Casa com 300,00 m2 na Rua Donald Gerent

(Centro) .

Casa com 96,00 m2 no Loteamento Ana Paula II.

Casa, com 70,00 m2 no Loteamento Ana Paula II

TERRENO COMERCIAL
Terreno com 5.189,00m2 Rua Joinville. I
Terreno com 900,OOm2 e galpã'o de ,233,OOm2(
Rua Bernardo Dornbusch

.

�

",-" !,
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Lar Imóveis
Jaraguá Ltda.

CRECI • 852 • J Fone: 72-2010
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 141

Jaraguá do Sul Santa CataJilna

VENDE

Aliversarialles
22 de Maio
Sra. -Sílvj'a Blosf,eld;' Mar
cos H. Ristow; _:Waldemi�
ro Ponticelli; Sílvia Ivo

ne Kraíser: Tânia Krause;
Mir.ian sasse: Dentele

Maria Espezim; Kanne

Kuc;hembeck(;lr; Andressa
" .Alessandra da Silva.
23 de Maio

.

Sr. Silvino Leier; Sr. Bráu·
tip, Bruhns (Joínvtllej:
Sra. Adele Todt �Utzke;
Luiz Márto'Bortolíní: Sr.
Nivaldo Bruns: Sra. Edla

Friese; Otília R· Narloch
Margít K. Rove; Soneíde
Mara Pommerníng: Jor'

dana Beatrice Schäffer:
Bmaise Maria Kra�;
Curt 'Roesel; Prancísco
Airton Garcia [Více-Pre
feito de Araquarí].

- Dois lotes cOm 1.080,00m2, na lateral da rua
Bernardo Dornbusch, perto do terro velho Spézia.
_. Casa de alvenaria na rua Ríther PiSki, nl?
549, lateral da rua. Henrique Marquerdt, cr$ ...

650.000,00.
-

- Casa de alvenaria em Três Rios do Norte,
Cr$ 300.000,00.

'

- Casa de alvenaria na rua 259, n? 166, pelo
valor de Cr$ 1.150.000,000:

- LOTEAMENTO SANTO AN"lONIO TEMOS
A pARTIR DE 01 SALÁRIO DE ENTRADA E

MEIo' SALÁRIO 'POR M�S.

ALUGA:

- Um galpão Industríal, na rua Rodolfo Huffe
nuesller,

,

24 de Maió
Sr Francisco Pedroni

(C�dtiba);" Sra- Friede

Jassen ,Mey (JQinVille);
Paulo Gruetzmacker: Sra.

E'leonai Amábi'les Horn

burg,; Cláudi'a' E'uphília
Cardoso; Fedra KQnel!; Sr.
Francisco Pedrottí: Sra.

Wally Hornburg.
.

Carlos

Eduardo Cunha.
25 de Maio
Sr. LeOnardo Kreutzíeld:
,Doralice da' costa Vieira.

(Guaramirim); Francisco
CarlOs Peíxer: Augusta
Tomelím: Sra. Reli Mara
de Oliveira Trapp; Ma'
río Sérgio Peixer,
26 de Mato
Wilmar Witkosky Jr.; Sr.
Wandér Meier (S. Bento
do Sul); Aristides Adotar
Morettí J r. Sra. Carmem

Brandenburg Schwartz:
Srta. Arlete' Gerent (As'
torga,-PR); Sr. Lincoln DeI,

mar Ristow; Sra- Marli
Marlene Gonçalves Pie

per; Sra. Felomena
Schmitz Gonçalves; José
Eduardo Gomes.
21 de Maio
Sra. Irene Lafin (Nereu
Ramos): Maria Iris Pres
tini; Lourdes Líermann

(Joínvílle): sra. Elsa
Harbs: Áurea Luzia dOS
Santos (Itapocuzinho);
MarIo h., filho do Dr.
MarIo e D\l. 'Jandira de

Souza; Sr Ernaldo Bar
tel; Nilsa Maria Líppíns
kí: Srta. Marilúcia P"3-

" dri; Srta Marilu Pedri.

'';�'''_'�;' ,----....----
JARAGUÃ DO SUL, DE 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 1990

,

I •

II

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmldt, 219 • Fone 72-0448

rí7:XWEHO'
'

� VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

Prognlme bem fUI lUal viagens de férias e

recreecão. A "Canarinho" coloca à sua dis
posição Os modernos e confortáveis ônibus da sue

,

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro. 981 _ Fone 12-1422

Posto de Vendas Marealto
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts

bermudas e cordas.

Em frente à fábrica. -'Amplo estacionamento.

ENFERMEIRO
.'

.

J!m!ermlitrQ- pt'otUTa yaga pata �raba1bar
�m ca,sa. • pactiente. eOm experiência e refe-
rência. Salário' a combinar.

Tratar pelo fone - (0474) 33-8220
Mônica.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confecções Sueli Lida

Tubos Santa Helena Ltda,
Tubos dec pve- [eletrodutos), l'ubos de Concreto,

.

Tubos de Polietileno (mangueira preta).
Fábr1c�:' Rua-Joinville, 1016 _ Fone n-UOl
Escritório: Rua CeL Procópio Gomes, 99

'. F�;e 7�·0066 r: Jaraguá do Sul'_ SC

.,.

.. - ..
-�-

RESTAURANTE
.

MO·K-Wa·
Comida 'ca-seira;"

Atendemos . pedidos de reserva

Rota das Cachoeiras - Rio Novo Alto
Corupá-SC.

Spézia & eia. Lida.
SERR:ARIA E .SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços da trator
- com profissionais altamente especializados ..

, Rua João Januärío Ayroso, 772 - Jaraguá ES

querdo - Fone 72-0300 ..,..- Jaraguá do Sul - SC .:

Verdureira da � Raquel
COMeRCIO DE, FRUTAS E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS E vERDES, PÄO CASEIRO

E CUCAS. Al\-fPLO ESTACIONAMENTO.

Rua CeI. Procópio Gomes de
Jaraguá do Sul

Oliveira, 1.160
SC

Nascimentos
11 de maio

I '(.

Rafael, filho de Elmo

(Marli) Vorpagel: Carla,
filha (lê Jbeli (MâiIl�ne)

.

Santos; Crístíane.. filha
de Sandro (Nilzaj ROdrir

drígues: Daniel, .

filhO'
de Iríneu (ClaudetJe)
Arndt: Guilherme, fi-

--lhó·'de-Di:roeu- (RoSlilene)
Pacher:": Denis, filhlO d�

, Vilil:)erto ,; (Gisela) Ho-
,

bij�_""
-'.

12 de maio '

Mayara, . filha de
(Ivonetej Darós.'
tílha de Jo:r.ge .'

. Correia;
13 de maíe

Cleiton, filhO de Valmor
(Natalina) Rocha; Mar-

, Ion .filho de Genésio
(Marlize) Boreharst.

.14 de.· maio

(':;Iáucia, filha de Sérgio
(Mirian) Sevegnaní:

. Car-
10's, filho de Carmo (E�
leni] Rayovícz-

15 d.e maio

Marcos,
. filho de José

(Alvína] Henkel

Para anunciar ou fazer
assinatura, basta ligar pa
ra o 72'0091. Estamos as

ordens-

ARTIGOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA.

PREÇOS DI' CUSTO.

Postos de Vendas na Mal'echal Deodoro, 1.085 e na

�ua Reinoido. )lau, 530 - J'araguá do Sul -' SC

A

Gerson
Aline,

(Mal'Jsa;l

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE'

JARAGUA DO SUL

Nt! 1.381/90L E-I

Denomina Via Pública

.
. ....

' O PREFE!lTü MUNICIPAL DE JARAGuA
DO SÜL,'no uso das a1:ribuiç6es que lhe são con-

.

feridas, .'

.
.. .'

FAZ SABER a todoS' os habitantes deste.

Mllriic-ípio
.

que' a Câmara 'de V.ereaQ_ores apro-
".
vou .. � ele sanciona a segu1nte Lei:

Art. 19 - A atual Rua 684 - Sem
Nome, localizada no perímetro urbano de Jara
guá

.
do Sul, passa a denominar-se Rua 684 � MA

RIA ANTONIA DA SILVA MASCARENHAS.

Art. 29 - Esta Lei' entre em vigor na
data de

_

sua publicação, revogadas as dispost
çÕ€s em cOntrádo.

Jaraguá do SuL.· 15 cte maio de 1990.

IVO
Prefeito

KONELL
Municipal

ANTENOR GALVAN
Secretário de Admtnístraçã., e Finanças

Comunicado
Dr. Douglas Faria Corrêa Anjo, comunica a

amigos e cliente, que após um período de 37
dias no Esltado da Louisiana - Estados Unidos,
.já se encontra trabalhando normalments em
em seu consultório

a RUa CeI. Procôpío Gomes
de Oliveira, 285 - Fone: 72-2500.

AS MELHORES OpÇÖES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA

Lanznaster
Jóias, semt- jÓias e ,relógios com o carinho da

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391- Pone 72-1261, em Jara�uá

• JSeguro à prova de fouo
A maior laraatia

aue '0\;& Dode aar à sua
tASA

)llformacões: .

R. Cei. 'rocóDio GGlRes. 290 -
fODes 72·0091 e 72·2684

JARAGUA DO SUL - SC -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



f,;;;-"""" '>,' , ""',' ,"'.',

"" "','

C''ORR"�'IO____..,;'.:-;';";�'=�;;;;."III]...�...lII!II!l!ll!".'....;;;.-.-.-•••- •.•"._:_..- ;..• ". '," ,..'
.---_:_:_��,- :_�L;.�-, '" ,,------ _.-,---- II:»o .. c:. c:.--""

Indicador ProIi ss ional
EMERGINeIA·

,. Pronto Socorro 12'1971

Bombeiro ....••• 193

'Drogaria Cat, 72-0636

Hosp. Mat. Jguá 72·1300

.Polícía .......•.. 190

Rádio Jaraguá 72-0159

· 'Oro. CootábU
"I COlercial"

, SIC Lida.
• Escritas flscals e

contábeis

• Registros de firmas

• Contratos

• Seg.uros

• Xerox

• Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira,
D'" 290

::. FODe: 12'0091

• laragu' do Sul· SC-

Farm,ácia
do
Sesi

Agora em instalações
am�li�das e com L�'
boratorte de AnálI·
ses Clínicas anexo,

para melhor atendi'
mento-

Av. Mal. Deodoro
501

(defronte o Colégio
São Luis)

Fone: 12·0561

pAGINA 05

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA
E ANAUSBS. ClJNJCAS'

FlelDilig
Rua Reinoldo Rau, 516

Pone: 12·2755
Ja�aguá do Sul -- SC -

, Ferro Velho Marecbal
DE ENGELMANN & ClA. L'l'DA.

Comércio de veículos usados
'Peças para veículos

Compramos automóveis acldentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 12-6874
Jaraguá do Sul - SC -'

SEGURO, DE VIDA
Faça.-o para guantír algo

que, .não tem preço:
você e sua famUla

Informações: ,

Rua CeI. Procópio GOmes,· 290
Fones 72'0091 e 72'2684
laragu' do Sol - Sc '-,

SOMAQ
Jaraguá do Sul ganha uma nOVa opção em: ,

consertos de máquinas de escrever. .somar,
calcular, caixa registradoras, mímíögrefos,
relógio-ponto, e computadores. ,

Preeure-nos e . veja nossas vantagens e bons
preços.
Rüa Dona Antônio, 33, - Fone: 12·0308•.
- Jaraguá do Sul - Santa Catarina -

ADVOGADOS
FRIEDEL SCHACHT

MARIO CESAR FEL/PPI

CLAus/0 BARATTO

ESCRITÓRIO:
Rua Barao do Rio Branco. 227 ' Caixa Postal12
Fone: (0473) 72-0244 - 89250 ·.Jaraguá doSul·SC

SÁVlO MURItO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

ADVD.GIDOS

Ortopedia e Iraum,ltataoia
OR•.MARCOS F. SUB'l'It

"

Urgências _ consultas _ ortopedia ínían,
til e adulto. Membro títular da Soe. Brasíleí,
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

- Direito Clvtl - Criminal - Comercial -
- TrabalhIsta - Esportivo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala
Fone 72-0t88 - Jaraguá do Sul - SC

Aurilene M,
Leonel P.

Clínica de

Buzzi
Flerícm!

Advogados
.Rua R�noldo Rao, 86 - sala 4 - Fone 12-2�11.

Fisioterapia
Jaraguá

ort -Carla s. Porto
Dr' Stela Serracíní

Psicóloga

Dr' Valéria C,. Tognl
D� SolaDge.:� Castilho

Fjsiotêj�peutas
r-. .�

..

"\t

Dé' ���,é\D;�;'�Zirii - .Fonoaudióloga
Ru�f �ä,e9J�1 �ç;iQ 120 [íundos Bradesco)

.'

Fone: 72·3659

M�ntêlÄl;>'#� çfQ,I.}vênio cem: UNIMED e

'B:ANCO DO BRASIL
,i

ENCADERNADORA ------iIIIIoi

.�IVROS • REVISTAS. NOTAS FISCAIS.
•TRABALHOS ESCOLARES·
CARQÄPIOS. E OUTROS

. RUA SÃO PAULO, 114 (Pr6x. a antiga CYrus)

.. JARAGtJÁDO SUL - SC
I

,

'CORREIO DO POVO" ,. 12-0091
JARAGUA DO sm. DE 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 1990

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cobras &, Lillarlos

x x x

Legislador contuníe sendo 'Um

:)i excelente emprego. Você duvida?
\, POis abra os jornais e cOnfira a .quan
'� tidade de candidatos ii deputados e
\ senadores. Aqui, 'em Jaraguá dó Sul

corremos s.éiio perigo de não eLeger
,

nenhum representante OU "represen
tante", já que Ademar Duwe disse e

repetiu que: reeleiçãp, não m�smo! ".
"'.".'

Calculam os experts na matéria que
ter,emos. em torno de sete a dez' can"
óitlatos. pelas dif�rent� . c<;>rrentes,
partidárias Ora, cOm trinta mil vo

tos aqui, ��mos ,eleger quantos. por-"
f qUe, é preciso levar em conta que

serão contabl'lizadQs todos ,os vptos
dados a cada partldo em tOdo ,o

. Es·

tadp ,e depois serão declarados elei-

I'; toß QS qUe tiverem obtido maiõr nú-
> m.er() de votQS, no tal coefie�nte ,elei

toral. Ou nã<o! ...

x

A '" • Nos contaram qUe certo profi�io-
, I ,nal liber.al, p.:•. da vida cOm o sr.

i'lI. 1#
1, � ;l;�

'CARLOS ALBERTO DA ROcHA
Juiz de Direito da 1 � Vara

ESTADO DE· SANtA CATARINtA
"

.. P.ODER '" JUDICIÁRIO.
COMARCA' DE JARÀGUA DO SUL

OS legíslatívos brasíleros est'ã,ó' CoHor" d,e" Mello,,,oiesólveu:�boicótar o
<_oI ...�., JUlZO DE' DIRElT.O· DA 1" VARA DA

cheios de representantes do povo e Plano Brasil Novo. 'Seg.Uinte: você s.o- COMARCA DE JARAGUA DO, SUL
de representantes lo PO\l:o.·' Exemplo 'licita Os s,er;viiços pr'Ç>fissionais desse
típico está evidenciado a Câmara de "patrícta". Se a' conta passar dos EDITAL DE PRAÇA -

Vereadores de Corup_á. Até hoje quatro mil ele exige g,QJs cheqaes ao
(1'2.05.90) os Vereadores näo conse-" portador e não apenas um,. nominal

' O DOUTOR CARLOS ALBERTO DA ROCHA,
g.uiram, editar a Lei Orgânica do Mu-' como manda a leí- Quer dízer: para

JUIZ DE DIREITO, DA;llil\iARA.;OÁ COMAkCÄ
nícípío, ao que se.díz por motivo fútil esses típínhoe-rnesquínho, ,e despre--] DE JARAG.J..)A DO SU�, �T..:\D_O� ;'D.E' SANITA
� de somenos importância que sequer zíveís.ves leis são feita&-,:pari:íl,i,.�etem�� ::J I ' q�TA�lNA, NA FORMA DA LEI, ETC ..•

deveria entrar em cogíteção, Uns re- 'burladas, e não cumpridas. Depois
. FAZ S�BER (em resumo, art. 681 do CpC),

presentantes do povo querem auto- sequer se pejam em descançar a te-' o seguínte. - Venda em llil' Praça: - Dia
rízar o Prefeito a mandar executar ma nO governo quando as coisas an- 13,06.90, às. 15:00 ,r.,oras -'- Venda em 21il Praça:
serviços a particulares: com o ma- .dam mal, quando, na :verpa,ç:lel\J" j,ess(e", � .;

- .1?ia 28.06.90, às 15:00 horas, por quem mais
qu.i:nário g caminhões da Preíeítura tipo de 'ações condenáveis. é' ã..:: gr.a,rr "i' der 'e maior lance oferecer - LOCAL: - Edifício
Outros: representantes, não qiler€m:. i de responsável pela fantasma da. in-

.

do Forum desta Comarca: - E:XECUÇÃO N9
Prefeitura não é empresa d� prestá. flàc;:!ãO, q� já esrtá de novo Pondo as 11.694.' - :t;:;xeqÜ!ente AGOSTINHO :wDERGES.
ção de serviços, Em os prestando manguínhas da fora.", O pov9' qUe. não . �

e" ,executados "E'VARISTO KIATKOSWSKI EL-
(mesmo remunerados pelos beneficia- reage? Poísé! 'I'ornaoiS'� conveniente FlRIA MILBRAfz ,KIATKOSWSKI e TEÍ..MA
dos) estará ínclusíve fazendo concor- 'com semelhante caterva de sem ver-. MILBRAjTL, 1._ BEM A StER PRACEADO: - 19)
rêncía desleaes a emprésas

-

'legitima- gonhas. S'empr,e que atende
.

essas so- Um terreno situado nesta cidade nO lado ímpar
mente c<>nstituidas que pagam im- licitações e insistências�;Ot:",_'i.ndecentes da Rua 94 Carlos Mayer. com, a ár,ea de 627,99
postos, criam empregos, etc... Não e anti-patrióticas. '·/::;?'U.;�;i;):" lIlS'2;i' com as seguintes e atuais confrontações.:
é por aí •.• _

e .lá já S'� íoram -pratícar ,

'.':';" Fazendo frente em' 19:00 ms., com a Rua 94
.mente dois: meses (5 de abril) além·, .,.. ',. CarloS Mayer. travessão dos fUndos em 19,OG
do-tprazo para aprovas o importante x x x X. ::�" .

ms, com terras de Hêrta. G�h, ,estremando
documento, Num município pequeno !.' '"

;i pelo lado di-reito em 33,00 ms-, com terras, digo,
como Corupá, convenhamos .' senho- De que adianta termos �,.el,�ito um

. a .caséj. n? 137 e pelo lado esquerdo em ,33,00
res ... Depois vêm dizer que a im- presídenes pelo \,öto seeretoê ,.: b� "�I' . ms., com a casa n? 33, ·r.egilstrado sob OI, n9
prensa vive malhando os legislado- que adianta .esse. governo llbt Joma�. 27.048 -às tis.. 87 do Uvro 3·N, avaliado em
res. Pudera, poís não? dO as medidas adequadas. para matar ::r$ 6.500,00. - Nos autos não consta qualquer

. a inflação, ainda que'
"

mQmentânea- °nus ou recurso pendente.' � Ficam através
mente' essas "medidas tenham mexido � deste Intímados os oxecutadcç caso os memos
com o nosso bolso? � De que adianta- não sejam encontrados ,e não íntímados . pelo
vam 05 aumentos salariais monstru- Sr. Oficial de Justiça .. ,....:.2 Dado e. passado nesta
osOs aue as classes assalaríadas re. cidade de Jaraguä do Sul, aos dez días do
cebíam todos os meses, antes de mês. de maio do ano de 1990. - Eu (Jurema
março último? De que' adiantariam' Wulf), Escrivã Judicial, o subscrevi.
os esforçOs do governo em acabar
com as empresas deficitárias e ,em

, botar na rua centenas de milhares de
i"funcionärios" que npnCa trabalha
ram? O f,eijão, o arroz, fi; carne e

rnúitos outros produtos de primeira

I'"necessitlad.e custam em 12 de maio
o mesmo preço (e jmuitos até m�nOS)
que dois meses 4(.rá:z;. Ent� i�
IlIã'o é uma vantagem inicial, que' de-

veríamos. aplaudi!r ,e apoiar? ," Mas" ,

'não! TQdo Ilmndo se queda a criticar

o Plano. ,0 engraçado é qUe em meio,
a tantos ,críticos, ainda não Sie p,uviu, ' ,

uma úni'ca pesspa sugetriir mediÓias :
qUe o governO deveria ter tomado,

para acabar com ;a inflação, ° que
o g�rno fez, erradp. iEnt\ãlo, o

que deveria: 'ter feito. Çomo de�
ir:--:- ,,:.,;'itev:. :feito? ; Alguém, principalmente

,esses qu� roubam o .governO e o

Bra:si.�, como esse "profr�sional libe

rtill" c<>.rn. a palavra.

'.� . _._ - .� ...... '�"""" .. , "' .... ,..,........ _'"

•
' I••

� <..
,

�IIEJ�(?pU� :
. _

,

"Sexta '- 20: 15 h. Á� debutan.tes do' s,�x.o ExplÍcito
(18. anPs)., Sába�o,� .2f):15-b. Águia'.d.e Aço II
(14 anos)., 22:00h. As debu!aFlt.es do sexo Explí
cito '(18 a,nO$.)., Domingo - 20:15 h. AguÍõa . de

Aço (14 an��j:( �2:00 h. As debutantes do sexo

Expl. (t8 ,arioS").,Terça - 20:15 h. Aguiaße Aço.
, ,

.� (i<'.::1,"

IGREJA

San��:,: ;;A�t9pi� :

FESTA DIAS

09 e 10/06/90

Não existe previsão para 'a çonclusão do
TeatrO da SCAR. .

Com .'a implantação do Plano' B�as.i'l Novo, em
16 eLe março de 1990 a Se.AR, teve,'-'Uma grande

'

redução de doações, além de bloqueadas suas

aplicações.
Até m,arço, a entidade' recebEiu. dO'ações dó

Bradesco S,egutOs (2 m,ilhões de cruzados) é
Besc (1 milhão de cruzados). Enpresa,s cO!ßlO o

.

Grupo Weg, Menegotti V,eícul.os, Indústria
R.éunida.:;, Mansol, Dalcelis, Morettit JOrdan, Ja
raguá FabrH, e Argi� também fizer.am doações,
mas :n;ã.o foi revelado o valor total 'de arrecada-
'ÇJão.

.

Segundo. ° di'retor Márcio Marcatió, a cOns

trução tem concluída a mstalação de 'àpoio (bar�
,raco, água; energia, ,etc). terraplenagem, sonda·
gemI e galerias pluviais.

�

c' � SCAR ,e,'3pera superar esta cri-se, atnl.vés de reee.

bimentos de verbas pela comunidade., iUma vez
. que ,o T,eatro de Jaraguá Sediará os mais diver';
sós eventos de natui'eza artítiea�cultural cinema,
dança, conser-tos musicais, congressôs,,' s.eminá•
riO'&

.

o outras s'erimônias comunitárias.;' .

" .
Marcatto; disse ainda que no prqiÚno dia 29

, 'näs ,;dependências da SCAR, será realizada reu,;

.�·1;üão do conseàlÍo Deliherativo para tratar da
.

no�à "eleição· da diretoria· Que atç ªgota nã'�
esta elaborad�. ,íú\>�, ,.

.',

Plano Eeonô�micu retém
;

'verbas doadas à Sear

-.-."�'- - ---==-----==-���-.=;=----��=��-�---�......_---------------------------.......,;j

.1.",

Nereu . Ramos.

Jguá ',do Sol '
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Em defesa de Santa"Catarina

I' I
'

I 'II ,

SC.

�,� eO
"PART\C'....

,

. CATARINENSES, UNí.vos.!
o QUE ESTÃO TIRANDO DE
SANTA CATARINA?

- A TELESC - atende
a todos os municípios de S.C.
- Não é uma estatal defici
tária, dá lucros, não depende
de verbas governamentais e vai
para o PA�ANA;

- Os CORREIOS e TE
LEGRÁFOS - vão para
oPARANÁ;
- A DELEGACIA RE
GIONAL DO TRABA
LHO - vai para o RIO
GRANDE DO SUL;
'- OINPS e o IAPAS
vão para o RIO GRAN
DEDOSUL;
- A RECEITAFEDE
RAL � vai para o RIO
GRANDE DO SUL;
� A DELEGACIA FE
DERAL DA AGRI
CULTURA=: deve ir pa
raoPARANA;
- O INMETRO (PESOS
E MEDID1\.S) - vai para
oPARANA; .

- O DNER - vai para
Brasília;
-ODNOS-foiextiíito;
- A SUDESUL - aca-

bou' .

- À CSN (Cornp. Side-
.

rúrgica Nacional) - de
sempregará em massa;
- A ELETROSUL (res
ponsável por 95% da
energia elétrica de SC ES
TA AMEAÇADA DE
IR PARA O RIO DE JA-
_NEIRO.

E VOC� CATARINENSE O
QUE PERDE?

- Os interésses vão ser
decididos fora do Estado, por
quem não conhece os catari-

nenses.

CATARINENSE, MEXA-SE!
- Cobre do seu vereador,

deputado, prefeito, senador,
governador, patrão, colega de
trabalho" associação, sindica
to ...

VAMOS À LUTAI

APROSUL, ASTEL, SIND'-
FISP-SC, ACAF'P

N.R: SANTA CATARINA é
um Estado atípico dentro da
federação. O seu desenvolvi
mento já se encontra no está
gio pós indústria e por isso não
pode ser tratado pela média
.dos estados da Federação, al
guns deles, infelizmente, sob
o aspecto económico, ainda no

'

estágio primário, que necessi
tam de vias de escoamento, en
quanto que SANTA CATA
RINA não sobrevivera, por
exemplo, com a saída da TE
LI;:SC para outro estado da Fe
deração.
O Governo precisa compreen
der que SANTA CATARINA
é o Estado mais díversificado
do BRASIL Com 1,1% do
território nacional, produz

,

5,5% do total da riqueza agrí-
•

cola brasileira, é o 52 produtor
de alimentos básicos, no setor
industrial supera praticamente
75% dos estados brasileiros e
a exportação que supre de dó
lares a nossa dívida externa, é
de fazer inveja a qualquer Re
pública Sul Amencana.
O esforço barriga-verde deste
porte não. pode nem deve ser

.interrompida,
S.O.S. - S.C. - NÖS PARTI

CIPAMOS!
E.V.S.

cou ein quarto lugar, atrás apenas
dos pilotos de São Paulo. Na cate
goria Master (30 anos em diante),
em um percurso de 10 mil metros,
Ruy Dorval Lessmann conseguiu
a segunda colocação, enquanto na
Sênior (20 a 30 anos) -,- percurso
de 15. mil metros -, Argemiro
Hornburg. Júlio Rodrigues fica
ram no quarto e quinto lugar. San
dro Wille obteve a oitava coloca
ção.

Canoistas de Jaraguá do Sul
em:4fl. no Ranking .brasileiro

Juventus lidera returno de certames

Iaraguã dõ Sul - Os canois
tas jaraguaenses conseguiram na

da menos do que a quarta coloca
ção geral no II Campeonato Brasi
leiro de Maratona, realizado nos

dias 18 e 19, em Redenção da Ser
ra (SP). Patrocinados pela Darp.eMalhas, Loja Safari, Lojas Koe
rich e.Raeder Plásticos, os pilotos
jaraguaenses Julio Roberto Ro
drigues, Sandro Rogério Wille,
Ruy Dorval Lessmann, Argemiro

Jaraguá doSul- OJuventus
largou na frente no returno dos
Campeonatos de Primeira Divi
são, promovidos "ela Liga Jara
guaense de Futebol. Na categoria
Titulares, o Juventus somou qua
tro pontos, após derrotar ao Pi
nheiros pelo escore de 2 x O (2
x 1 na categoria Aspirantes). Até
agora, foram marcados 167 gols
nos 44 jogos disputados na cate

goria Titulares (média de 3,7 por
partida). O atacante Luizinho, do
Amizade, é o artilheiro, com 10
gols, enquanto o goleiro menos

vazado é do Botafogo (Luciano,
sofrendo apenas oito gols).

Os demais resultados (tituIa-

Hornburg. Sidney Alves Veloso e

Sadi Lessmann foram os únicos re
presentantes catarinenses na com
petição. "

, Os integrantes do Clube de
Canoagem Kentucky competiram
contra '172 canoistas de renome.
nacional, nas categorias K-l, Es-

'

pecial (4,5 metros) e Turismo.
Nessa ultima categoria (quatro
metros), Júnior 8 (1� a 15 anos),
o canoista Sidney Alves Veloso fi-

res e aspirantes) foram os seguin
tes: Amizade 2 x I' Garibaldi (3
xl), Malvice 1 x 1 Paraná (2 x

O), Boratogo 2 x O Alvorada (5
x O). E a classificação está assim
distribuída: Juventus e Amizade
lideram, com quatro pontos; Bo
tafogo vem em seguida, com 3;
Paraná e Alvorada, ambos com 2

pontos; Malvice, com um, e, por
último, Garibaldi, Cruz de Malta
e Pinheiros, ainda sem somar pon-

'

tos na fase. Pela categoria Aspi
'rantes, Juventus e Malvice lide
ram, com quatro pontos; Botafo
go.estä em 32, com 3 pontos; Ami
zade, Paraná, Alvorada e Cruz de
Malta vêm em seguida, com um

ponto; Pinheiros e Garibaldi estão

,

na lanterna, com zero ponto.

SÊNIOR
Botafogo e Arsepum lideram

a Chave "A", com nove pontos,
enquanto João Pessoa e Paraná es
tão na frente, na chave B, com
10 pontos. Os resultados da sema
na anterior foram os seguintes: In
ter 3 x 3 Arsepum; Botafogo 5 x

3 Estrela; Alvorada 5 x 1 Floresta,
Guarani O x O João Pessoa, Arweg
3 x 2 Francisco de Paula. Manoel,
do Paraná é o artilheiro, com oito
gols, e Eusébio (Arsepum) é o go
leiro menos vazado, com cinco
gols sofridos.

.
Jogos Sesianos

são sucesso

Falta de Tomôgrafo causa

problemas para nossa UTI

O SESI - setor de Esportes
- realizou nos dias 17, 18 e 19
de maio de 199Q os jogos SESIA
NOS DE SALAO. A promoção
contou, com a' participação de 25
Empresas do município, que dis
putaram as seguintes modalida
des: Dominó Masc. e Fern. - Ca
nastra Masc. e Fern. - Dama
Masc. e Fern. - Truco Masc, -
Trilha Masc. e Fern. - Tiro ao
Alvo Masc. e Fern. - General
Masc. e Fern. _;, Cabo de Guerra
Masc. e Estilingue Masc, com a

participaçâo de 397 atletas e a rea

lização de 201 jogos, sendo que
desta forma o SESI alcançou os
seus objetivos que é o Lazer aos
nossos usuários.:

�ieGel
MQdeiras para

Construção em Geral

SARRAFOS DE TELHA. FORRO. ASSOALHO
I •

VIGAS. CAIBROS. CAIXARIAS.CAIXILHOS
AV. MARECHALDEODORO, 1708 - FONE 72-0139 - JARAGUÁ DO SUL-SC

Jaraguá do Sul, de 26/05 a 1R/06/90

Peças e assessórios para Fiat-'
Ford - Volkswagen - Chevro/et

Rua João PlcQIIi, 139 - Fone: (0473)
72-0325

Jaraguá do Sul - A Unidade de

Terapia Intensiva do Hospital e Ma

ternidade São José está recebendo
uma média de quatro pacientes por
dia, mas a direção do Hospital tem
sido obrigada a transferir os pacientes
com trumatismo craniano para Joinvi

He, em função da falta de uma apare
lho "Tomógrafo Computadorizado",
que consegue dar a perfeita visuali

zação dos órgãos internos, detectando
possíveis sangramentos do cérebro.

O aparelho precisa ser importado
dos Estados Unidos, Alemanha ou Ja

pão, e custa cerca de 400mil dólares.
"Seria um avanço' grande se tivesse
mos um Tomógrafo em Jaraguá do

Sul", afirma o diretor clínico do São

José, Sebastião Resende, "e estamos

articulando' essa aquisição junto aos

empresärios e podei- público", com
pleta. Até mesmo a contratação de um

neurocirurgião fica prejudicada sem o '

Tomógrafo.

Paralelo a isso, a Secretaria de
Saüde do Município acaba de receber
o repasse do Sistema Único de Saúde

(Cr$ 600 mil a partir de l' de abril).
Mas a gasto médio da Prefeitura com

o setor, nos três primeiros meses do-:

ano, segundo avaliação do prefeito Ivo
KoneiL chegou a Cr$ 1,2 milhão men-

. sais, especialmente em função da

construção e implantação dá U'TI _

(contratação de médicos).

es AUTO
PEÇAS LTDA
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ANOTAÇOES··

.CAraSASSE
A ESSÊNCIA DÁ PUREZA

o deputado Carlos
Cotta (PSDB-MG) afir
MOU querer acreditar na
ressurreição da moralida-

. de pública, "que há tanto
""

do mortitempo vem sen o mortt-

ficada por ações inescru

pulosas e criminosas de
milhares de homenspúbli
cos que se utilizam do bem

público como se fosse coi
sa sua; como vem ocor

rendo em Minas Gerais,
com o ainda' governador
Newton Cardoso".

x-x-x

Ele (deputado Cotta)
chamou ogovernadormi
neiro de "despreparado,
inescrupuloso, por con- ,

vicção, ganancioso em re

lação a pegar a coisa pú
blica para si, aumentando'
sempre o seu patrimônio
pessoal, um marginal na
política mineira que utili
za toda a estrutura de mor
domias que niontou no

governo de Minas". Claro
que não sabe que aqui em
SC este semanário vem de- .

nunciando essaimoralida
de, sem que o governador

.

tome providências.
x-x-x

Insistindo ná. necessi
.

dade de o Presidente da
República não se descui
dar do aspecto moraliza-.
dor do seu Plano Brasil
Novo; o deputado José.
Fernandes (PST-AM) léu
e aplaudiu trechos do arti
go sob o título "A mesma
velha Marmita". De
monstrou sua preocupa-

ção de que entre US$ 35
a 50 bilhões providências
capazes de identificar os

beneficiários de ilícitos, le
vando-os à execração pú
blica.

x-x-x

Em nome da lideran
ça do PDS, o deputado
Amaral Netto (RI) voltou
a insistir junto à Mesa, pa
ra que providencie, com

a lideranças, a. indicação
do membros que compo-:
rão a comissão destinada
as apreciar a realização do
plebiscito sobre a aplica
ção da pena de morte no

Brasil. Segundo aquele
parlamentar maís de 70%
dos brasileiros, "'cansadós
de crimes, como latrocí
nio, assalto e estupro" es
tão favoráveis à aplicação
da pena capital.

x-x-x

Em nome da lideran
ça do PFL, o deputado"
Arnaldo Prieto (RS) lem
brou .seu pronunciamento
de 18 'Unos atrás, quando
relatou, como observa
dor, asessão da ONU que
readmitiu a China na co

munidade internacional.
O parlamentar recordou o

posterior reatamento das
relações do Brasil com
aquele país, fato que con-

'

tau com o seu voto favorá
vel, como membro do go
verno Geisel. Ele elogiou
amedida, sustentando que '

possibilitará o incremento
das relações Brasil-China.

AWiest·tra

-
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Bailes.comandam a animação
na Segunda Festa do Inverno

}araguá dó. Sul _A diretosa do
Museu Municipal - "Emílio da Sil
va", Alcioni Canuto, e o arquivista
Egon Jagnow trabalharam durante pe-
1.0 menos cinco meses para conseguir Jaraguá do Sl{l-c A.Cömis- .

reinaugurar solenemente o Museu na são Central Organizadora da 2�
tarde do dia 22, comandados pela Se- SChützenfest marcou o lançacretaria de Cultura, Esportes e Turis- .

mento da Festa do Tiro para o
mo e pela própria Prefeitura Muni-
cipal. Mas o sonho da reabertura emo- dia 24 de agosto, no Parque
cionou com mais profundidade o his- Agropecuário. Até lá, já estão
toriàdor Emílio da Silva, constante- definidas muitos 'métodos de di
mente renovando o acervo do Museu, vulgação do evento: nesta séma
onde já existem mais de 700 fotogra- na, parte da CCO participou da
fias-amaioriatiradas'l'orelemesmo '-

I dá Assoei
_.

- além de muitos objetos antigos, que reumao semana a ssociaçao
lembram a fundação do município de Comercial e Industrial de Jara
Jaraguá do Sul.

' guá do Sul, solicitando apoio dos
De suas partes, Alcioni e Egon empresários na divulgação, que

planejam uma série de ino.vações p'ara pode ser feita através da impres
dinamizar o Museu Emílio da Silva. são nos pacotes de supermerca-Para junho está. prevista uma expo- d I d b I f Ih
sição itinerante e o início de um traba- . os, pape e em a agens, o as

lho de base junto às escolas, que tem dé pagamento, informativos in

por objetivo final, a valorização e a temos, decoração de vitrines.
preservação do patrimônio arquitetô- Ontem (sexta-feira), as so
nico do rnunicfpio. Para Julho, toda ciedades de caça e tiro foram con
a programação estará voltada à Sema- vidadas a participar da reunião

'

na de Jaraguä, com exposiçã? de obje- da Comissão Organizadora, na
tos antigos coletados junto a cômUßl-'

Recreativa da Marisol. "Precisadade, por meio das escolas, além de
documentários sobre a história do mu- mos do apoio da comunidade pa
nicípio. ra fixarmos a Schützenfest no ca-

. Iaraguâ do Sul � A, progra
mação festiva do final de semana

está 'voltada à 2lWinterfest (Festa
de InvernoI90), promovida pela
Sociedade Recreativa Alvorada,
no Rio Cerro II. A "autêntica fes
ta das tradições germânicas", co
mo diz o slogan , iniciou oficial
mente na noite de ontem, com o

jantar típico. alemào - marreco
recheado, aipim frito, schwats
zauer, strudel, repolho roxo taiá,
eoutros -, seguido de um grande
baile, com animação dos "Vila"

,

nenses". O presidente Raimundo
Rahn calcula que mais de cinco
mil pessoas devam visistar o Bair
ro; até às 20h deste domingo (27).

Campeonatos de tiro ao alvo,
ao pássaro, de bolão, iniciam às
14 horas de.hoje (sábado) e pros
seguem até às 16 horas de domin
go" após a apresentação do Coral
Cristo Bom Pastor ç de grupos de
danças folclóricas. As 20 horas de
hoje acontece mais um jantar típi-'

Museu Municipal
reaberto dia 22

No ano passado a animação foi grande no Rio Cerro II

co alemão 3, às 22' horas é' a vez

do segundo baile, com animação
de "Os Frenéticos". As 19 horas

. de amanhã (domingo) ocorre o

"Soirée com 'a Banda Aurora. A
divulgação e premiação dos. cam
peões dos campeonatos será feita
a partir das 20 .horas.

Comissão 'da Schützenfest
pede apoio a empresários

_. _" .• __

r,_ �

lendário turístico de Santa Cata
rina" , apela o presidente da Co
missão, Leonel Pradi Floriani.
Para este ano, a Festa do Tiro
contará com a participação, nas
competições, de mulhereq, além
da conhecida "Busca do Rei".
Bandas e grupos típicos alemães
estão ainda sendo contatados.

A prefeitura está intensifi
cando os trabalhos de construção
do novo pavilhão, no Agrope-

. cuärio,' oom mais de dois mil me
tros quadrados. A soma total dos
três pavilhões (com camarotes e

mesas para almoço) chegam a

4.252 metros quadrados. Além
disso, será construído um pórtico
alusivo à Festa com seis guichês
para venda de ingressos, três ca

tracas de acesso e local para saí
da. Um correto também será

. construído para apresentações,
folclóricas e a coroação de rei.

.

em silincio I escapamentos

METALÚRGICA JOÃO WIEST S.A.
Rua:.Erwino Menegotti, 588

'

Fone: (0473) 72-3133
89.250 - Jaraguá do Sul � SC
'. .��

Uma empresa do Grupo Wiest �.....

Jeregua do Sul, de 26/05 e 18/06/90
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