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Schroeder festeja
o 279. aniversário

o munictpio de Schroeder completa no
. dia cinco, �1 anos de emancipação polftica.
A data serä lembradacomfestejos e uma sA
rie de inaugurações que iniciam amanhã
(29): Prestando contas aos contribuintes, o
prefeito Adernai' Piske relata as principais
atividades do Executivo executadas no dJti
mo ano. P4gilUlS 6 e '7 ;

Alte tecnoioglã em cciPf.cIoru
Represénllinte Regional
Fone: (0473) 72-2988
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Jaraguâ do Sul, 28 de setembro a 4 de outubro de 1991.
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Vamos dar um basta pata
a insegurança nas estradas!
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_------.. \Acldentes com vftImas fatale inuHu vezes iIo causacios por expessoiie ailcOol •
. i

o nümero de
mortes causadas pelo
trânsito ultrapassa ao

, de qualquer doença
da hiimanidade. Osfa-

.

tores principais' de
acidentes são relacio
nados ao mau compor
tamento dos motoris
tas, que muitas vezes

dirigem embriagados,
em alta velocidade,
negli$enteme1Íte_ e sem

respeitar
.

as regras
elementares do.' trdfe
go. Somente em Jara
guâ do Sul o m1mero

.

de acidentes com' da-
"

nos materiais'chegou a
403 em. im, dos.

, quais 158 resultaram
'em feridos e 16 em v(

limas fatais. A si
tuação .fica ainda mais

preocupante se anali-
.

Quimitextil
.

Tintas

para

estamparia'

72-0492

sarmos o alto nümero
de vetculos motoriza
dos que aqui circulam:
35.951, para 85 mil .

habisames, É preciso·
dar um basta (10 des

cuido,
Maior segurança ;

no trânsito A tema de

campanha patrocinada
pelo CORREIO. DO
POVO, que apartir de
hoje publica uma série
de matérias sobre o

assunto. P4gina 14

No
detalhe,
uma_
das
garrafas
de
cerveja
encontradas
nobanco
trasell'Q

Nota causa agito
I

na área polítíea
A publicação de matéria no

. Correio. Pf!lIO especulando posst
vel formação de dupla entre' os depu
tados Durval Yasel (PM,DB) e Udo

Wagner (PDS) para dispatar (Jprõ-
ximo pleito münfdpaJ;

�_��..... CaUSOU alvoroço' nos

meios poltticos Vasel foi
açoitado por criticas de

.peemedebistas, que, en
. tretanto, não lhe dispen
sam, e há. tempo, um mi-

, nimo de prestigiamemoe
.
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'FO,NE (0473) 72-3200
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FAX (0473) 72-0304.
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Editorial
"

Os feitos do Juventus,
o futebol sempre esteve classjficat6rlO dos campeond

� evúJlncia em laragud do tose8toduoiU regionais�
Sr4. AtravlS d4�. o entõo r- Veio a., vez'do JUVEN
t:Iistmo tkI oinviJl� e, depois, o TUS, quf _çou t,Imido e

mimicfpiO deitton$ll'OU,uma Moo 'destÚtlJdí,. a �,. 'd aglutinotor
g�iO �"".e os clubes � do. �" ttirdlvJe

_

�gi6es n�noriliJiiâiSim- '�� tJnftj ;;:Ji,.tiO�
fQ Ctl/aIjItQ. Nas divislJes pro- Ptudqfiio tk,;_ $iJO.', &b0sd40;
}issioirais e especiais; nos dlti- Pe; E� 'Sciidd preoCúpa_

'

,.., ciriql;e1ftO Imos ,SIJÔ /em- Wl-� cl",,'ii�4tJ juWn-
,

_�. CQm d4S1aqUe o. CIlIho- lUlle braSikirfi,' :e'paBuaense,
rbien., (, Brasil, oD.Pidio 11 con� e ,� f4dJ' tkaO tempo d4 distrito d4 Jam- ideologias�. Nasceu,
gu4, o Ac:wtI( fl1WrioJ'irrente, 'ent40 o GRÊMIO DA JU
denominado Ammcö e o Boe- VENI'UDE 'JARAGUAENSE
pendi, COfll campanhas que ja- qw reuniu os jovens do época
ziom a cúJode inteira a compa- e os con.duziu no bom caminho,
recer aos jogos prograinados. çom cuidado e pocilncia. Da
Rivais como o Amhica e Ca- quele tempo remanesceu o

xias, de Joinville, o Pery, de GRtMIO ESPORTIVO IU
Mapa, eram derrotadas aqui e VENI'US que foi indo de passo
lã fora com tó4qs as honras de a passo para hoje envergar
estilo, nfodificando o quadro ,uma camfra de profissionoi.s,

pre�ndDrdo cem justificados
razões fazer-se o lIdimo repre
sentante do microrregião. Hoje
ele concorre entre os melhores
do Estado, em busoa do com

piOnDtO do l!9"en��o.

Diferentes
_

govemos do
'

Estado e Munic(pio dertim-lhe
a estnltllrrl para tal aspirOÇJJo.
ObseTWllrlOS, "conl1i.do, que
quem

_

atregQÇa as mangas,
agora, são as classes empreso
riais que lhe diíp o suport« e o '

etflusiosmopara atingir·a meta,
cem oferendas generosos, im

pulsionando a equipe para
frente,

"

ElogiAvel sob todos os

aspectos este estfmuloporque I
no esporte do futebol que as

"multidões" encontram o seu

melhor entre�niménto.

REMINISCÊNCIAS,

A, música do bino oficial de Jaraguá do Sul VI
A entreviSto que Alceste

Berri deu ao jomal "Correio do
Povo", com o tftulo - BERRI:
DE PISTONISTA DO '''sERA
FlCO" AO HINO DE IARA
GUÁ.

CP - Comofoiaprofis
sionalização?

'

AB - Mamãe me deu um

terreno e plantel.arroz, em Ro
deio"ati 1949. Dava pra viver.
Em 4.9, com meu irmão Hiltlrio
adquirimos a Metalúrgica deAr
cangelo Tomelim. que toquei
como gerente ati 1961, qua!Jl!o
vendi minha parte para o' irmiio.

Adquiri uma fazendo de 5 mi
lhões de mz, em Guamirailga,
muno de Araquari. Em 1962 mu�

,

deipara Guaramirim, tocando a

fozendo e mais tarde trabalhei
com tratores, realizando terra

planagem ati 1972. Vendi afa
zendo e os tratores e entrei de
*io na J araguá Ve(culos SM,
desémpenhando o cargo de ge-

'

rente de serviços, fazendo vários
cursos na Volkswagen, em São

,

Bernardo do Campo - SP e pas
sei a morar em Jaragud a partir
de 1973. Foi neste perlod(J que
compus o HINO DEJARAGUÁ
DO SUL. Ém 1975 me retirei do
J,aguá Ve(culos e instalei uma
fábrica de pregos, quefuncionou '

atl1978. Desde 1982 estou apo-
sentado, embora nunca tenha
deixado de traballfar; () que me

mantêm ativoflsica e mentalmen
�.

CP - Casou com quem?

AB - Em 20-11-48 ca

sei-me com Catarina, Tomelim,
filha de Stefano Tomelim e Rosi�
na Cristofolini, em Rodeio, ce

rimônia ofidalizado por Frei
Faustino ofm, e o casamento d
vil OCDR'eU na presença do Juiz
de Paz, JoslDepinl, o reügioso
e civil �stemunhodos por Leo
poldo Tomelim e Beland;na Pi
setta, Diontsio Stolf e

.

Olga
Fronza. A festa foi na casa de
1Iiàmãe, muito animotJa, foguetes
e baile, o dia todo. A noitinha o

pessoal foi para casa. É que
ninguhn era deferro!

Segue na pr6ximo. semana

, A ANTIGA MARECHAL DEODORO

'Os edlftäos desta

foto deÍXMam de existir
há anos. Foram co�
truiJos na principal FUß
da cidade de Jàragu4, jd
foi chomada de Abdon

, Batista e é hoje a M(l1'e
chal Deodoro. É a esqui
na com a atualDomingos
da Nova. Da esquerda·
para a direita, v2em-se

parte da Casa de Retiro
dos Padres, o bonitopré
dio onde Reinoklo Rau
teve florescente comércio
e a tfpica casa avarandll·
da de Luiz Kienen. Nesta cosa morou

Anur Breithaupt 'alguns meses antes

demudar-separa a sua residência, na

Preso EpitácioPessoa.
All também 'nasceu lutta Brei·

thaupt, hoje esposa do empresdrio

DorvalMarcatto. Kienen 14fabricava
licores e gasosas que, depois passou
para os filhoS e genros. Esteprldiofoi
recentemente demolido para ser re·

constnúdo no Parque Agropecudrlo
"Ministro lodo Cleophas" , para lem
brar o estiló de construção, o quepa· ,

rece não ter acontecidO ainda e, assim
se perdemais um patrimßnio hist6rico
da cidade. Nafoto aparece o sr. Jorge

, Zattar e foi ,tirada da então casa co-

mercial de Frá(lCisco Fischer, hoje o '

Coligia da "Divina Providincia".
,

Agora é importante centro comercial
da cidade, a, esquina pertencendo às
Lojas HJrl e, lU) lado, a vendedora de
materiàis de construçãoARG.

Foto gentilmente cedida pela
',sra. /kJnca FischerBazanel/a, deCuri·
tiba_,PR.,
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Bario de Itapocu

liA Histõria de nossa gente não pode ficarsô na

saudade" "

'

O Passado só é importante se o seu tempofoi bem
empregado

_

,

.

Confira a história
•••HÁ50ANOS

... Em 1941; o prefeito Tenen� Leonidos Cabral Herbs
ler assinilva o Decreto n'! 26, d4 17 d4 setembro .1941, e
cC1fl8idertiva feriado o dia 4 d4 outubro porf1U4 nesse dia o

1IfU1(ic(pio ,recebia a honroso visito do ExmQ� Sr.lnterventOr
Federtil e à/tiu'áutoril:lad4sjederdiS, estaduais emunicipais.

,

.

.;,; Erá divulgado '1ovamente o progrrima dosJi$tejos«
JIlOUgurtlftJo do Pie/eitura, F6rum eHerma doCoronelEm!Iio
Carlos JÓfITt}tin, sem o intr6ito,' esp«lo/nlen� a exp,.uIJD
"Comi! # tr0!4� uma InIcfoth.yJ eminenttJrM. bnuileira des
*' otfministraçDo; UJ'elYl: O Prefeito Municipt4 ti prUenço d4
todos'. Ficava, ,tIimbIm. CIJ1ICélado o baik para opoviJo. oje-

,
rtcido IJitteriormente pelo prefeito para''; SoI4o ,.abris. "IJO
havia treIfIespeciol entre Hansa eJaragud; nem a solJcikJç4O
de OT'1l(J1MIÍtQr /JS caSas, hast«lntlo band4iras, ficando mai.r
consentßnea a emp4fio inicial. .

- Em c_ompanhio do dr. AlceuRodrigues,funcion4rio dQ
Min. � Agricultura e o sr. Alfredo Scliom,jiscal do Inst. dos
Industri4rios, faziO visito ao "Correio do Povo" o dr. Manuel
Suplicy Lacerda, médico, qUe vinha se estabelecer "a cidade
com consultõrio,

._. HÁ 40ANOS
- Em 1951, surgia uma exploração politica do PRIMEI·

RA REUNIAO DO NORTE CATARINENSE, na solicitação
de credito especial de 25 milhõespara a construção do linha
t,Ie tran�são eMtrica Florian6polis-Jaragu4, o que levava o
sr. Artur Müller, prefeito, a enviar telegramas aos deputados
Waldemor Grubba, OlMo N6brega, Francisco Mascarenhas,
Hor6cio Rabelo; Prof6genes Vieira e Fernando de Oliveira: -

"Como presidente do Reunião Econ6mica None Catarinense,
�nho a honra de convidar os ilustres representan�spara visi
torem a zona servido pela Empresul e que seria beneficiada
com a, linha de transmissão Florianópoüs-Jaraguá. Nessa
Oportunidadepoderia pessoalmente observar a calamidade pe
la estiagem e falta de energia e ouvir a opinião dos classes
conservadoraS e do infeliz operariado sobre o inopoTtuno, au
mento de vencimentos e de grande alcance econ6mico para a

'coletividade, Não l poss(vel melhorar a vida de uns com o sa

criflcio exclusivo de outros. Todos, nesta'hora grave que atra
vessá .santa Catarina, assolado por tantbs 'males, devem con

tribuir com sua quota de sacrifldopara o bem gerar' •
•••HÁ20'ANOS

� Em 1971, Erich Spru,ng, Diretor do Departamento da
Fazendo avisava que a T(J)(Q de Licença para Localização
elou RenovQÇão, no 2'1 semestre vencia no dia 3D de novembro
de 1971.

'

,

-A ELETROMOTORESJARAGUÁ S.A. completava 10
anos de existência e Ferdinando Piske, em,artigo de capa do
CORREIO DO POVO lembrQV.a a hiskjrio de homens de lar
ga visãp dos coisas, possuindo uma acuidade para perceber o "

,

rumo futuro dos aconteciméntos, alhn de um apurado tino pa-
ra negócios.

'

- O prefeito cumprimentavá Roberto Menghini: "Preza
do conterrâneo:No instan�e em que se apa_gá as luzes do ribal-

, ta"cunipre-nosagradecer à equipe do Seisrtarte a apresentação
do Peça ORAÇAO PARA UMA NEGRA, levada à cena nos

dias 11 e 12 de setembro. A arte, essa arte efêmera para mui
tos, já disse alguhn, desaparece logo que a mortefez retirar do
cena· aqueles que lhe insujlaram () alento, .mos l justamente
aquela que com mais violência atúa sobre os costumes de uma

nação, porque mais se QpFoxima do verdade. Levadopor esses
pensamentos l que julgamos poder 4emonstrar o nosso reco

nheciménto pelo belo espet4culo que proporciOnou à platlia
jaraguoense, agradecendo a V.siO. a feliz oportunidade de in
cluir a nosSa cidade entre as comunidades escolhidospara tão
destacada, peça teatral. Eugênio Victor Schmöckel, Prefeito
Municipal. em exerc(Cio" .

.

• •• HÁ 10ANOS .

'7"Em 1981, A ACARESC tinha qudrro lavouras demons
trativas de milho nas propriedoiJes de Amoldo Gruetzmacher,
Afonso Steilein, Sig01à Voigte Willy Piske�

-Falecia o dr. Erich Kaufmann, aos 80 anos, dos quais
viveu 27 em Jaraguá do Sul.

- Visando proceder determinados. reajustes,do estrutura
funcional do Departamento Regional, foram determinados al
terações no quadro de alguns Centros de Treinamentos, rema
nejando-os. Assim, desde 1'1 de outubro assumi0 o Centro de '

,
Treinamento do SENA] de Jaraguá do Sul; o sr. Luiz Duriex,.
em substituição ·de J er6nimi) Loz, que assumiti a direção em

RiodoSul.
,

,

- CONvencionais elegiam Davio Leu à pre.sidência da
JDC -do Vale do Itapocu, abra.ngendo os munic(pios de Jara

guá do Sul-(sede), Coruptl, Schroeder, Massaranduba, Gua
ramirim e Barra Velha.

INDÚSTRIAS REUNIDAS'
JARAGUÁ LTDA;

Jàragud do Sul, 28 de setembro a 4'de outubro de 1991
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'Governo .anuncía reajuste
, "

. ,

de ,32% para os servidores
Florian6polis - o governa

dor,KlciDÜbing apresentou, Íl8 sema
na passada, às Iidc�ças do funciona
lismo pdblico estadu8I proposta que

�va aumentos de 15% em novem-
,

., bro e dezembro, incidentes sobre 'os
YClICimentos de outubro. O acumula
do dos doís.meses seril! de 32% apli

,

mdos sobre o valor totaI dos venci.
�ntos (salário e, vantagens). Mas,
&pesar do pedido do presidente da

, 'CUT, JairMéneghclli, o desconto dos
'liervidores em Jreve foi mantido,
JIUIII8 decisão doOJI�giado e ratifica
da pelo Governador

MmegJtclli encentroa-se com

o governador, acompanhado pelo
presidente da Confederáçio NacionaÍ
dos Trabalhadores da Educação e lí
deres dos servidores pdb1ico� esta: ,

duais. Kleitu'ibing e Konder Reis ex

puseram as dificuldades financciras '

do Estado e lembraram ao presidente
'da CUT que Q atual, governo já se

reuniu 46, vezes com os servidores
pl,iblicos. Quanto à questão salarial,
Kleinübing rcafirIöou que oGoverno
do Estado não tem condições de con
ceder aumento em setembro e outu-

bro.
"

DESCONTO

o corte nos salários dos gre
vistas ating� cerca de 14mil servi
dores, principalmente .d!! Secretaria
da Educação, que iniciamm omovi
mento,1lO começo de ágosto. Segundo
o governador, os recursos dccoRClltes

dos decentesserãO utilizados naatua- '

IizaçãQ da folha, q� eStá com data de
pagamento atrasada, Disse tanil6m
que a opção do desconto "6 uma de
cisão radical.ditada pelas ci�unstân
cias".

, I

Atuação do Estado. reaviva,o ,PDS
Iaraguá do SuUAmvali -

Os'· simpatizantes do. PDS
respiram um novo tempo que'
inspira ânimo e disposição
de luta. Até bem pouco não

, se notava o partido e sen
tiam-se desprotegidos no seu

ideário político.
.

,
.

Até os vereadores traba
lhavam, é verdade, mas com
UIIlI;l atuação .Iímitada pa
Câmara, o que deverá ser de ,

muita repercussão nas bases

políticas.
As presenças seguidas dos

deputados estadual Udo
Wagner e federal Paulo Ra

beI!.o Bauer, têm trazido no-

.
. (

'ta injeção de ânimo aos cor

relegionários. Os recursos

para soluções de problemas
inúmeros é um conforto e

uma resposta dos dois par
lamentares mostrando que
estão compromissados com

as comunidades que os ele
geu.

Tamanha é a satisfação que
já começam comparar ações
com a atuação do governo
passado, quando o governo
do município, o deputado, o
governador e o secretário de

.
Estado juntos não chegavam
a trazer tanto em tão pouco

tempo, quem' sabe até por
comodismo porquê todos es
tavam do mesmo lado e não
havia interesse em apressar
providências, quando não

.

fossem para beneficiar cor
relegionários. Quem sabe(?).
O eleitor percebeu e optou
por mudanças.

Os homens públicos de ho
je pensam e agem. em be
nefício da comunidade, que
se manifestá agradecida e.'
recompensada nos seus jus
tos anseios, esperando con

tinuidade de soluções con
cretas. Chega de papo.

Iaraguá do Sul - O
• Partido dos Trabalhadores
(Pl) promove no pröxímo
dia 06 (um sãbado) seu

primeiro
.

congresso muni
cipal, no audit6rio do Sin
dicato de, Trabalhadores na

Indústrias
. Moveleira, O

partido convoca filiados e

simpatizantes para este en

contro que tell) cáráter de-
liberativo.

'

PT organiza seu' 12 'congresso
-

-.. ..�
. ...

�
Em pauta, eleição da

executiva, socialismo,
construção e reorganização
partidária, conjuntura na-

.oional e' eleições muni
cipais :.... sobre a quill já é
decisão fechada o repúdio
à' proposta de prorrogação
de mandatos. '''Considera
mos que isto seria um des
respeito a vori�e popular

expressada nas umas, -onde
os eleitores' reconheceram
mandato de quatro anos'";
explica Lutí.. secretário da
comissão provísõría, Para
breve, o- partido promete,
divulgação de nomes prö
'prios (ou tirados de coli
gação com partidos que in

tegraram a Frente Popular)
,. para o proximo pleito elei
toral.

, o PL tem candidato para
disputar, dependendo a tmanimi"
dad« da'aceitaçtJo do vereador

HeinsRaeder.
OUtros emudeceram como

passarinho que não canta 1/Il mu

da. Apenas p'ara�atçar sua in"
dig1/llçtJo ante tanta desfaçatez.

Mm o rastüho de p6lvora
jâ dá os seus trique-traques, Na
últinia reunião do PMDB a coisa

chegou a forv.er em certomomen
to, com à divisão das opiniões.

.

Unspuseram-se a defender
o ex-prefeito Durval Vase� atual

A especulação de união polftlca de,UdoWagner e DurvalVaselI»'
-c ra disputar a próxima ekili;lloeslll rendendo alvoroço ..

FORD VERSAllLES

._ ,

.0 "Pega" dos

.prefeíturáveís
Jaragad do Sal - Nesta'

pâgina se acolhem todas as cor

rentes. porticas que a comunidad«
abriga. E esperava-se que elafos
� lida e levada a sério, Puro en

r

gano de nossaparte,
Na edição 3655 pubfd:z

mos nota enviada da Capital,
dando a dupla VASEL-WAGNER

(j1 apelidode de "VW" (Volkswa
gen) como invencfvel) nas pr6xi
mas !!leiçóes. Todos 06 candidatos
a candidato se ouriçaram e o en

crespamento chegouati a inpren-
sa.:

I'

deputado pelo PMDB e muito e

iintomaticamenté esqaecido pela
.

administrciç40 municipal e soieni- -

dades porticás, administrativas e

esportivas, aslim como as sociais.
INa abertura da SchÜetze'lfest o
seu desprestigiameniofoi tamanho
que chegou a constrangerpessoas
que se enfézaram com isso.

,

Do grupo que conversava na ,

calçado, a voz mais alia foi (lite
raImente) daqueles que nõo con

seguJam rebater as qualdodes,do
deputado ofendido, exigindo a sua

'

expulsão do partido, por • 'jnfo:lef
dade", taxando-o "de biiJedo in
veterado f!, que $6 diz bobagens,'
quando bebe muitd' - justificou
um.que não se conseguiu identifi
car;alterädo que estava.

Na nossa opinião, umpou-'
co de educação riäofazmala hin·
guim, e não I ofendendo assm em

"

plibfco que se conseguemudar as
.

coisas de um leal corfelegiondrio '

que foi,um dos melhoresprefeitos
desta tetra emerecia um repeteco,
ou pelo menos, respeito pelo que
fez ao partido, cheganão a fazer
seu sucessor nas urnas.

SPEZIA & 'elA. lTOA.
Serraria e Serviços de Trator

'

Madeiras para construção e serviços de
trator com 'profissionais espeCializados.

R. Jo�o J. Ayroso, 772 - Jaragu�
Esquerdo o

Fone: 72 -0300 - �araguá do Sul
SC

Venha sentir na MORRETTI, JORDAN todo' o Estilo e

, Personalidade do, FORD VERSAllLES,92. Agora Mesmo. I

Jaraguá do Sul, 28 desetembro a 4 de outubro de 1991.

,eom�cio de veículós usados, peças pl
veículos e serv:iço de eletrecista
COM,PRAMOS VEíCULoS

,

�CIDENTADOS
Rua eonrad Riegel, 162 - Fone (0473) 72-0874

.Jaraguá do8ul- se,

Bj\C,\Nl\
COM. E REPRES. de MAT. de CONSTRUÇÃO

Madeiras, tijolos, !ages pré-moldados, eimellto, cal,
POrtas, janelas, jechaduras, jorros, tudq da mélhor

qualidade e compronta'entréga

Rua BernaráiJDornbUSch, sln�, próXimo da Mariso/.
Em cada cliente, um novo amigo.

"

l

Ferro Velho Marecl1al de
Engelmann & Cia. Uda:

ijC#'*,ll
,

Moretti, Jordan & Cia. Ltda. 1

-

O SEU ESTILO.A SUA PERSONALIDADE.

.

P4gi1Ul3·
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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WEG: plano de seguridade
para seus funcionários

* A Rhodia Agi.'o estâ
iniciando um ciclo de 140pa
lestras sobre segurança no

manejo de defensivos agrtco
las. Esse trabalho, desenvol
vido por representantes técni
cos da empresa em conjunto
com associações, sindicatos,
cooperativas e outras entida
des, l destinados a agriculto
res e aplicadores do Sul, Su
deste, Centro Oeste e pane
do Nordeste e deve se esten
der até, ofinal doano,

* Prossegue, causando
transtomos a investidores e

clientes, a greve dos bancá
rios em vârias cidades de
Santa Catarina. Omovimento
éforte nas aglncias. do Ban
co do Brasil; Caixa Econômi
ca Federal e Meridional.

* O Pensamento Na
cional das, Bases Empresa»
riais (PNBE) formou esta se

mana em Joinvilie. a �ua base
catarinense, recebendo
adesão de empresários que já
pensam em formar, breve-'
mente. sua base regional. O
PNBE busca soluções nego
ciadas para os diversos pro
blemas do Pais, porém não
acredua numa solução mila
grosa para a crise.

* O IV Ciclo Empretec
- Programa pará Empresâ
rios e Futuros Empreendedo
res, serâ realizado na sede da
Foesc no pertodo de 21 de
outubro a 01 de novembro
deste ano. Objetivos:. ülentifi-

Atacado e varejo
* O Banco Central de

'senvotve uma série de reu

niões técnicas para respaldar
a decisão do Governo. Fede
ral em relação ao BRDE -

agência Santa . Catarina.
atualmente' em regime de Ad
ministração Especial Tem
porâria; Esta semana, três
representantes do Sul do
'Pars, participaram de reu

niões no BC visando a reati
vação do Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo
Sul,

cação e apoio, aospequenos.e
.
médios empresários e futuros
empreendedores comprojetos
ou idéias vidveis, 'que con

templem inovação, melhoria
da qualidade de produtos ou
serviços existentes, desenvol
vimento . de novas técnicas,
entre

.

outros. O 'empretec l
umprograma da ONU.

,
* De 11 a 13 de outu

bro, emRio do Sul acontece o
I'!· Congresso Estadual dos
Jornalistas - promoção do
Sindicato dos . Jornalistas
Profissionais de. Santa Cata
rina. Entre os temas a dis
cussão de questões sérias e

polêmicas, como a filiação a

uma central sindical, paintl
da lei de imprensa. avaliação
da gestão sindical e princi
pais problemas da classe.
Presença garantida de-presi
dente da FENAJ, Luiz Carlos

.

Bernardes.
* A Empasc (Empresa

Catarinense de Pesquisa
Agropecuária) recebeu o

troftu "Destaque 1991", ou
torgado pela Revista A Gran
ja, editada pelá Cemauruas.
O \ prêmio l. concedido
anualmente pelos assinantes
de todo o Brasa; através de
votação voluntâria, democrâ
fica e secreta.

* Em parceria com a

Embratur, a Santur prepara
se para ingressar na Asso
ciação Argentina de Agentes
de VÜJgem e Turismo, -'que
reüne agências de viagem do
Cone Sul. Segundo o presi
dente da Samur; os argenti
nos deverão representar 70%
dos turistas que visitarão o

Estado na temporada.
* O deputado Vânio de

Oliveira (PFL)anunciou que
o governo estadual está exa

minando uma redução de
5Q.B'o na allquota do ICMS
para as microempresas. A lei
em estudo na Secretaria de ,

Planejamento e Fazenda, se
gundo ele, deverá ser anun
cÜJda nos próximos dias pelo
paldeio Santa Catafina.

f

li'
II

II

TUBOS SANTA
HELENA LTDÁ.
Divisão de concreto (tubos e'artefatos de

concreto).
f!. Joiqvil/e, 1.Q16 - Fone: 72-1101

Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutos/
linlÍa esgoto - tu/)O'S de polietilenclmanguwa

. preta)..
�

.

R.Bernardo Dornbusch, 858 - Fons: �-3025
Escritório Geral

/ R. CeI. Procópio Gomes, 99 - Fone: 72-()(J66

Jaraguã do Sul - Uescrente

da política de beneficios do governo
Federal, "que ap6s 30 lIDOS de servi-

ços não oferece aposentadoria decente
para garantir a sobreviência, A WEG
S/A - holding 'de nove empresas que
atuam no setor metal-mecânico e

maior fabricante de motores elétricos
do Brasil, Iançou esta semanaaWEG

Seguridade Social. Uma entidade de

previdência privada, com adminis

tração independente, sem fins lucrati-
vos e que oferecerá suplementação à

aposentadoria, auxilio-doença,
pensão e pecúlio por morte aos 7.300· oi
funcionários da holding. 8;O plano de Seguridade Social '!I
6 Iançada na semana em que a Weg �
completa 30 anos. �'Não 6 um simples ....�presente aos nossos colaboradores, 6, _..... �---
na realidade, a gararsia de um futuro
mais tranquilo. A polftica previden
ciária do INS S está deixando muito a

desejar e as perspectiva são cada vez.

piores", analisá Décio S iIva, presi-
dente executivo' da empresa que é, a
segunda do setor privado de Santa
Catarina a conceder estes benefícios.
No Brasil, somam 250 as empresas
com planos semelhantes a maioria,
contudo, de origem estatal.

O objetivo principal6 propor
cionar uma aposentadoria melhor 'aos
trabalhadores da empresa, "pois de-

pendendo apenas do INSS a pessoa,

Jaraguã do Sul/ChapeclS - Re

presentando a Associação Comercial
. e Industrial de Jaraguá do Sul, o pre
sidenfe da entidade GiImar Moretti,
participou no áltimo finai de semana

da SI! Reunião Plenária do Conselho
Diretor da Facisc (Federação Catari
nense da Inddstria de Santa Catarina),
realizada em ChapeccS. Na ocasião,
foram tiradas Propostas para o

emendão à: Constituição, reforma tri
butária, redução de-gastos do Estado e

firmada posição contrãria-ã prorro
gação de mandatos dosatuais prefei
tos.

As pr(wostas serão ratificadas ou
não, conforme análise das associações
industriais e regionais do Estado -

num total de 79, daS quais quase 50 se

(quanto menor o salário, menor a

contribuição). A WEG tamb6mpartj.
cipa investindo aIgo em torno de 3%
sobre a folha de pagamentos no pla�
no. As contribuições são deposi,tadai
numa conta individual, como se fosse
uma poupança. No dia da aposenla
doria, o' valor da conta corrigida set1
lransformada em renda mensal parae
resto da vida.' ,

\

É facultativo aos funcionáriOl'
da 'WEG a participação ou não no

plano, mas a prinCípio, todos eslIo
automaticamente inscritos. Os scScios
fundadores terão direito a suplemen
tação 'à aposentadoria depois de 30
meses de contribuição. A partir 'de
dezembro apõs 10 anos -caso não e·
oba áderldo em' outubro; ou com pelo
menos 10 anos de trabalho na empre

Décio Slva, presidente execu1lvo sa.
'da WEG S/A: UA previdência do
INSS,delxamuito a desejar".

.....

Num grupo de be_nefIcios o

colaborador não contribui, apenas a

WEG paga e todos tem direito, desde
que tenham mais de um ano de' ca••

geralmente, recebe salário bem ínfe- Refere-se à suplementação de apo
rior ao de Seu período ativo. O plano, sentadoria por invalidez, auxilio
deve diminuir essa diferença, atrav6s doença, pensão por morte e pecdlio
de uma suplementação dos beneficios

.

pormorte.

previdenciários". . Em caso de demissão simplea
Para ter 'direito à suplemen- ou por justa causa, os valores de coo

tação, o funcionário contribui com lribuição ao Plano de Seguridade So
l% a 7% de seu salário - dependendo cial podem ser sacados, com poupaa
da faixa em que está enquadrado çacorrigida.

fizeram. presente. No que tange ÍI
prorrogação de mandatos, a decisão
fui unânime: os empresários' repu- .

diam a proposta, sugerindo, em subs
títuição-a eleição de mandato tampão
por dois arios ou ampliação dosman
datos dos próximos eleitos para seis
anos, que nos dois casos proporciona-

,

riamcoincidência de pleitos.

A Reforma tributária 6 necessida

deurgente, na opinião dQS empresá
rios. A redução do atuai quadro de

impostos - diz Moretti - deve englo-
, bar prioritariamente o iÇMS, que;
conforme proposta da entidade, deve
ter sua taXação reduzida de 17% para
12%.

As sugestões da plenária seriam

analisadas por membros da ACIIS
ainda esta sem!lll8. '

CaNSO INDUSTIlIAL

Com objetivo de definir um perfil
mais detalhado de empresas, em

presários e trabalhadores de Jamp
do Sul, a Associação Comercial de�
senvolve em outubro um censo inlhJ&.
trial Para tanto, está selecionando re
censeadores (num total de 40) CÓII]
curso superior completo ou em an

dameneo ou que estejam no dltimo
ano do segundo grau. Os interessados

I devem ter, no minímo, meio período
livre durante .cerca de 30 dias. los

criçóes na sede iIa ÁCUS, na avenida
Getdlio Vargas, ou na FpRJS .

. .'

Fiésc analisa ,propostas para o País

,

RETíFICA JARAGUÁ LTOA.

RE-TÍFICA DE MOTORES
ÁLCOOL GASOLINA DIESEL

Anexo completo estoque de peças - FACILITAMOS SEU PAGAMENTO - f+ 3x s/juros
Rua Pastor Ferdinando Schluenzen, 116 - FONE: (0473) 72·2254-Jaraguá do Sul-SC

CARROCARIASHC·,

"HORNBURG Ind.Carroçarias Blindadas Ltda.

P4gina 4

CARRoçARIASBLINDADAS - FRIGORfFICAS -ISOTtRMICAS - TREILLER'S COMERCIÁIS - ESQUADRIAS - PORTAS

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1.479 � FONE: (0473) 72-251 i - TELEX 475.056-
FAX 72-2130 - JARAG,lJÁ DO SUL/SC.

Jar.açuá'do Sul, 28 de setembro a 4 de out,ubro de 1991.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Guaramírim ganha
financíamento de moradías

';" ,I
't

{ .

.

"

-
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Guaramirim - O 'diretor de ,.

Operações daCohab/SC, AdemírIsí
doro, esteve reunido com lideranças
de Guaramirim, na quinta-feira pas
sada, nas .dependêàeias da Aciag; Na

/opOFtunidiide; as§.inou convênio com

a Prefeimra Municipal para cons-.

trUção de- 25 casas populares para
famílias de baixa renda.'

Os interessados devem possuir
terreno prõprio e, após anãlise de ca

dastro, obterem financiamento de até
Cr$ 3;5 milhões para compra dema

terial de construção, 'A família deve
.ter renda média superior a Cr$ 110

mil, termais de 21 anos, é não possuir
outro irpóvel.·

,
.

Ademir Isidoro,' salientou a I

impontância do atlJ.'"Além d� 25

famílias adquirirem sua casa, se todas

optarem pelo máximo de . financia
rnento fica para a economia do mu
nicípio Cr$ 88 milhões em capital.

Na oportunidade, estiveram
presentes presidentes de partidos,
prefeito Antônio Carlos Zimermann,

.

presidente da Aciag (Reinaldo Rich

ter), vereadores,' representantes " da

Açâo 'Social, Rotary, entre outros.
O diretor da Cohab anunciou

ainda que o Ministério da Ação Social
já aprovou mais 50 financiamentos,
-em valores de hoje que chegam a 1,6
milhão por unidade eonstruída;e que,
em breve, será assinado convênio pa
ra a efetiva liberação.

É intenção também a cóns
trução de apartamentos de dois-quar
tos na cidade, em terreno a ser cedido

pela Prefeitura e empresas locais,

. O diretor de operações da Cohab
formalizou em convênio o finan
ciamento '

.

Emendas ao orçamento' da 'União
.

,

AMVAU - Emendas ao

Projeto do Orçamento Geral da
União, totalizando Cr$
2.544;773.680,00, foram encami
nhadas ontem pelo deputado Dur:val
Vasel a' seus colegas parlamentares no.,

.
âmbito federal para que as apresen

I
tem ao Governo Federal embeneficio

, .
de obras nos municípips de Jaraguá

,

do Sill, Guaramirim, São Bento do ,

Sul e. Luiz Alves, que não estavam

previstas no projeto original.
As obras previstas para apli

cação de verbas. federais naqueles

municípios são o abastecimento d'á

gua em Jaraguá do Sul e Guaramirim,
totalizando Cr$ 1.300.000.000,00,

.... sistema de coleta'e tratamento de es- .

gotos naqueles dois munícfpíos/no
total de Cr$ 130 milhões, obras de

drenagem em Jaraguá do Sul, no va-'
lor de Cr$ 30 milhões, restauração do
trecho de 30 quilômetros da BR-280,
entre São Bento e Campo Alegre, no
valer de Cr$ 554.773:680,00, cons
trução de prédio próprio para Delega
cia dê Polícia em Luiz 'Alves, no va

lor de Cr$ :30 milhões; e construção

da Escola Técnica de Jaraguä do Sul,
no valor deCrâ 500 inil�õés.
Tais obras haviam ficado no esque
cimento por parte das autoridades fe
derais, fato que, agora, só poderá ser
corrigido através da apresentação das

emendas propostaS por Vasel aospar
lamentares federais. Segundo o depu-

,

tado, "6 de se esperar que as emendas

propostas não 'encontrem dois pesos e
dilas medidas por parte do Governo
Federal em termos de aplicações de
verbas no None/Nordeste e nos esta-
dos 'ao Sul",

'

Acafe organiza os supletivos
F lorian6polis � A fim de

ativar esquemas operacionais para a
.

inscrição dos interessados na reali

zação des EXAMES SUPLETI

VOS/91, a ACAFE.está promovendo
um treinamento.para os coordenado
!\IS locais. As provas p� candidatos
aconteeem em J 7 de novembro. A

inscrição deve ser feita antecipada
mente.

Tal procedimento foi solicita
do pelos próprios CQordenadores 10-
r;lÍs das fundações' educacionais filja
das à Acafc:, uma vez que esta 6, a
primeira vez que as fundaçées parti
ciparão de todjlS as. fases deste con

curso, fato que anteriormente era em
preendido pela própria Secretaria de

Estado da Educação.
Na oportunidadé sÚão trens

mitidas as informáçôes.oonstantes no
edital do concurso, serão entregues os
materiais 'pera a' execução das ins
crições e dirimidas, as düvidas que

poderão existir.

Participarão do treinamento
os coordenadores. locais designados
pelas seguintes fundações: Unisur,
Furh, Univali, Fucri, Furj" Ferj, Fe
davi, Uniplac, Funorte, fiunploc,
Feauc, Fundeste, UnoesC, Fearp, Fe-
marp, Febe e Feplac.

'

.

Para inscrição 08 interCssado�
aos exames supletivos deverão procu- .

rar a agancia do Sesc loçal, pagar a

taxa de Cr$ 1.000;00 pOF disciplina.
Em seguida deverá dirigir-se à sede
da fundação loeal munidos de uma
foto 3/4 recente, da carteira de identi
dade (civil ou militar); ou o visto.
temporário para estrangeirQs, e recibo' /
de pagamento, quando efetiv,ará,a sua
ins.crição. Alerta a Comissão Central
dos exames supletivos da Acafe que.
os pr�-requisitos para inscrição são:
ter 18 anos compfetos para o )2 grau e

21 anos para 0.2� grau.
.

Por outro lado, o per((xlo de

inscFição será de 30 de setombro· a 4
de 0utubro, e as provas Serão realiza
das em 15, 16 e 17 de novembro pt6-
ximo.,

'i
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que passa a dar, lucro, apon
to de ajudar na reequipação
da gráfica' rJQ Universidade

(Vejà quadro abaixo).
- Na época em-que Salim

assumiu, ii Editora trabalha-
'

;va com duas linhas de publi-
"éação: a .Sêrie Didãtica e á
.Geral. lfoje, além destas, !tá.
o Caderno tk Cultura, co

leção "Ipsis Litieris" e são

produzidos os tftulos nacio

nais e d,istf'ibuldos os dtulos_
internacionais da Coleção
Arquiv�, que é uni projeto \da
Unesco,

II ,

II
I' Editora navega II

•

mesmo na crise
Flo�ia,,6polis, - �'Na_/

vegar é preciso", sobretudo

quando o oceano é feito de

pensamentos emforma de pa
lavras traduzidos em alguma
folha depapei, Efaz dez anos
que a Editora da Universida
de Federal de SantaCatarina
vem cumprindo' a função de
transatMntico que! vwja por
mares revoltos, Sem ficar à

deriva. A carga nem sempre é

leve: UlTUl eclética bagágem
cultural. Os ventos nem sem

.pre são favoráveis: replssÕQ
econômica, muita estagnação
e pouca dedicação por parte
do Governo à cultura.

-

Nestes dez anos foram
350. tfiulos' publicados, um

novo prédio queficarã pronto
em outubro e um desempenho
que está entre. as' cemmelho
res editoras do pats, fend!J
qui! destas, apenas três per
tenéem a universidades e' 86
UlTUl éfederal: ela prôpria:

Tudo começou em, 'de
zembro de 1980, quando UlTUl

Portaria do Reitor deci4e
criar U1M editora que tivesse

por objetivo resgatar doçu« .

mentos antigos e descobrir
novos valores em todas as

áreas do saber, publicando
texto� 'de alto custo e retomo .

Iento, Surge assim a Editora
da UFSC, que 86 começa a

funcionar efetivamente em

mpio de 1981, sendo dirigida
até julhode 19.83 peloprofes
sOr Nilo Linluires. A partir
da(, quem asswne' o c01Mndo
da nau éSalim MigUel, j@rna
ästa e escritor que consegue

traniformar a Editara' nUlTUl

das poucas estatais do ramo

D/CORTE
. Especializada em brocas de aço rá'pldo, brocas de meta',

duro pSla 'clroulto Impresso, fresas de aço rár;>ldo; bedames com

dez por cento de C9balto, machos· de <IÇO rápido, serrás de,- aço
rApldo, cossinetes, limas, contra pontas fixas, pontas rotativas,

.

trenas, efetrodos; mandris, paqurmetros, mlcmmetro,s,' discos, de.
corte e desbaste.

Artefatos de Cimento,
Blocos Es�rutl:lrais-e Fech.amento.

_ Rua Guilherme Danker, s/n!? .

(próximo a,Verdureira da Raquel)
Fone: (0473) 72-049� - Jaraguá do SU,I- SC

.

Há, também, a Coleção
'Paideuma, que traduz obras
clássicas publicadas. em

edição bilingüe, e revistas

seine;tra(s flue abrangem vá

rias âreasda Universidade. '

Em 199Q, a União,
Brasileira de Escritores (U
Blf) concede à UFSC a me

dalha "Peregrino Janiar",
atribufdiJ a pessoas ou enti
dades que tenham prestado
serviços . à literatura, em

função dos trebalhos desen
volvidos pela Editora, Salim
Miguel .também recebe da

mesma entidade o tüulo "Per
sonalidade Culturar'. Entre

tanto, apôs oito anos frente à

Editora, ele requer! sua apo
sentadoria alegàndo ,

um re

torno à -sua obra literdria e

ao jomalismo cultural. "San
gue novo sempre ',é muito
bom", diz ao justificar a sua

inesperada saúla. O "sQJ1gue
novo", neste case, não é tão
novo assim nos seus '20 anos

dedicad�s à poesia e â defesa
da cultura.

I'

II

I'

II

.,

FU.NILARIA
JA,RAGUÁ LTDA .

Calhas e AquecedorSolar.
R. FelipeSclunidt, 279-Fone:

72�

Jaragll4 do $-,,1-SC

II

li

II

Serviços. de
AterrQs, Estradas,
Áreas Indusfriais,

e Destocas·

CD"INSTÀLA,DORA ELÉTRICA

Dicorte Comércio de Ferramentas Ltda.
RuaRelnoldo, l'Iau, 459 - Fone: 72-3384
Telex: (475) 465.:. Jaraguá do Sul- SC.

I:

TI
INSTALACÖeS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS E' DE LOTEAMENTOS • MATERIAL ELÉTRICO DE ALTA E;BAIXA TENSÃO • ASSISTÊNC.IA',
TÉCNICA'WEG • PROJETOS ELÉTRICOS. • MOTORES, TRANSFORMADORES E ACIONAMENTOS WEG,

\
.

RUÀ GUILHERME WEEGE, 111 • TEL.·72..0091. TELEX 475-534' JARAGUÁ DO SUL, SC

Jaragud do Sul, 28 de setDllbroa" de o"iubro de 1991.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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��0�r,� A. jovem' e obreiraSehroederl
;,,'"('Ii caminha'para a.maturidade

.,

,
"

,

"

o �m pfeoo viço de ,sua ju�
o

o o de potítica e administrativa, a ci
--------__--------------- de 'Schroeder completa esta

I' (dia 3) seu.272 aniversário de
"ação. Dó parabéns não só acOlD
(lade,mas fambêm o Executivo q
mostra bastante atuante em p�
solução des problemas do muni�
A adíninisttação do prefeito Ad
Piske (PDS) e vice Ademir F"
prima, porém, pela auSteridade,
cessána aos homens pãblícos hõ
lOS. Do programa comemomtivo
data consta �a sépe de festejos
maugura�iWGRAMA
29 de setembro - domingo'
14:00 horas: Disputas de Rei,
do 272 Aniversário de Emaneipaç

- Política de Schroeder..
Modalidade: Tiro ao Alvo
Local: Sociedade Esportiva e RCiCRaJ
tiva Rio Camarada ,

'"

03 deoutubro -quinta-feira
19:00 horas: Sessão Solene na cama. '

raMunicipal de Vereadores
04 de outubro - sexta-feira

,

'

20:30 horas: Jantar Dançante " ;
'Local: Salão Comunitário da Igreja'
daPaz ' ,,"

05 de outubro - sábado )'
Local: 'Centro Esportívo: - RuaPau.,
lo Jahn ;,

14:30 horas: Paraquedismo - Clulie"
de Paraquedismo VentoSul -Ultra'
Leve

o

;'

�5:0Ö horas: Desfile - Banda do 62'1':
Batalhão de Infantaria, Sociedades e'o
Entidades. " ,

, i6:oo horas: Inauguração do Ginúio ,

de Esportes ) !

16:30 horas: Apresenteções a cargot'
,

dos Jardins deInfânoia do Município /'
17:00 horas:

'

Grupo Polclõríee ;'
"Windmühle", ,

,

n:30 horas: Grupo Folclórico "crr·

��]8J���0���:b�i�g��E:e i
21:00 horas: Baile Municipal na So·>
ciedade Rio Cemaradas com o Grupo ,

Musical Mônaco e Eceos Band, '.'

'06deoutubro-domingo "

08:30 horas: Torneio de 'Futebol dé'
Salão - dispuf!! Taça 27 Anos de 7

Schroeder - GmáS10 de Esportes ",
Ultra-Leve
10:00 horas: Passeio Ciclístico -co!/";
centração Comunidade São VendeU
IiO' I ,,'

15:00 horas: Paraquedísmc - Club(':
� Paraquedismo Vento Sul'

'

15 :30 horas: F:utebol
'

Veteranos de Schroeder x Veteranos
paulistas de Futebol.

I

História

Conheça melhor a cidade

Schroeder, hoje CQm 27
anos, foi emancipado em 03 de ou
rubro de 1964, mas há registro de
que os primeiros imigrantes chega
mm em 1901,. Localiza-se na região
nordeste de Santa Catarina, limí
tando-se ao norte e leste com Join
ville, ao.sul com Guararnirim e a

oeste com Jaraguá do Sul, integra a

microrregião do Vale do i'tapqcu.
De' clima mesotérmico, com tempe
ratura mínima de 10 e máxima de
28 graus-centígrados, O Morro da
Serra Feia com 780,metros e o

Morro Agudo.com 720 metros aci
ma do nível do mar, são as maiores
elevações.

'

,

: Sua população 6 composta
por 75% de origem alemã, estimada
em tomo de 8.000 habitantes, com
3.700 eleitores. Possui lima econo
mia basicamente agrícola; com 520
famílias rurais, destacando-se a
produção de arroz com 6.200' tone
ladas ao'ano .e.banana com 1,2.0QO
toneladas ao ano.

,

A industrialização já chegou
a este muni9fpio, que conta com
empresas em diversos ramos, prin- o

cipalmente textil, metaldrgicö e de
esquadrias. São 77 pequenas e 38
macro empresas. Localizada numa

das regiões mais bonitas e produti
vas ,do estado, Schroeder está em

progresso acelerado, ao mesmo

tempo em que a municipalidade
, procura através da realização de
obras, melhorar o nível de vida da
população com escolas, ginásio de
esportes" estádio pavimentação de
ruas e apoiando as iniciativas da
comunidade.

o município situa-se às
margem, do, Rio Itapocuzinho e 6 \

banhado ainda" por uma infinidade
de rios, ribeirões e córregos.

O setor educacional 6 bem
servido por 'uma bem montada bi
blioteca municipal. São 293 crian
ças matriéuladas na pré-escola,
1'.123 alunes que frequentam a es

cola de I! a 8! série e 250 no 22
grau.

, Uma ünica casa de crédito
serve, esta, comunidade, o Banco do �.!!�Estado de Santa Catarina S.A.

,

' ID,
" Em Schroeder está localiza- \ �da a Usina do Bracinho, pertencente 'ii,

à Celésc S.A., amaior geradora de ..

energia no Estado. O municfpio está �interligado por vias pavimentadas e

asfaltadas com o testo do país e nas

telecomunicações ópera éóm os sís-
temas DDD e DOI.

.

A área territorial domunicf
pio de Schroeder 6 de147 km2, on
de 6 conservada a tradição germãní - '

ca trazida pelos imigrantes, como as

Festas de Rei e competições de Tiro
ao Alvo e Bolão. Quadras deespor
tes, campos de futebol, atividades
sociais, e 'outras constam no lazer do
POV!;) Schroedense, que tem no tra
balho.a sua principal força,

Em novembro de 1988, fo
ram eleitos, para prefeito Ademar
Piske e para vice Ademir Fischer,
tomando posse no dia 12 de janei�o
de 1'989. A Câmara de Vereadores
passou a contar' com nove vereado-

, res: Nivaldo Lombardi (Presidente
da Câmara), Amo Dõge..Cândido
Walz, Igon Cristiano Volles, Paulo
Schewinski, Hari Zerbin, Hilmar
Rubens Hertel, H61io Ronchi e Bru-

,

no Muchalski.
O municfpio de Schroeder

9dista 13 km de Jaraguã do $ul, 50
km de.Joinvillé e 70 km de Blume
nau, sendo estes os três maiores

, parques indústriais de Santa Catari-
na. )

:,...._.

,

\

Ao testetarmes O 27Q aniversário de emancipação
o )

..

pOI'ftico-adrninistrativa de Schroéder, saudamos os
municípes que nele residem e nos que acreditam no '

seu progressö e desenvolvimento. j'

AM Contabilidade Ltda.
\ '

Serviços de Contabilidade - Escritas fiscais

Registros de Frmas e 'Contrato,s
,

,

Ru.a7 de Setembro, 40- Fone:.74-l122
SCHROEDER - SC

'I

,P4gina.6

...
c
ta

ãi

o jovem'prefeito
,

Ademár Piske -

comandacom
eficiência a

administração
municipal.

..
E

�
�
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Com 132Om2 de área construfeja, o Ginásio é uma das maiores obras da,
atual geslão.

Está pronto o Ginásio de Esportes
Certamente uma das

maiores obras da atual ad
ministração é a construção)
do Ginásio de Esportes Al
fredo Pasold, com 1.320m2
de área física, quadras para
diversas modalidàdes de.es

'porre e utilização aberta à
comunidade. O ginásio serä
.oficialmente inaugurado du
rante esta semana de festejos
pé10 aniversário da cidade,.

Anexo ao Ginásio de
, Espones, foi c0nstruída uma

área de 200m2, destinada a

abrigar vestiários; sànitários
e demais depenqências para
,uso dos desportistas. Ao
,fundo do pr�dio localiza-se
o Estádio Municipal Cláudio
Tomaselli inaugurado em

1990.

ATIVIDADES DA CME

deste ano, com o apoio da
Prefeitura Municipal:

Em 1989: Campeona
tos Municipais de futebol
de campo: participação de
05 clubes, nàs categorias 'de
aspirantes' e titulares, envol
veado em tomo de 200 atle
tas. Corri turno e returno,
com um total de 40 jogos.

,
Bocha: Participação

� de 11 equipes, envolvendo
88 atletas; num total de 1:1
rodadas, com 59 jogos.'

1:iro ao Alvo: Rartici
,pação das 5 Sociedades se

diados no Município. Num
total de 10 rodadas e envol
vendo 130 atiradores.

Futebol de Salão: As
competições foram realiza
das nas quadras das Escolas

MigUel Couto e Luiz Delfi
no. P�rticiparam 12 equi
pes" com 12' atletas cada
uma. "

Em '.1990: Houve a

mesm\'Lparticipação em nú
mero de Clubes, e atletas'no
Futebol de Campe, e' Fu
tebol de Salão como
também no torneio Bocha

Tiro ao Alvo: Partici
pação de 8 equipes.como 15
atiradores' <;ada urna, todos

Vende-se Máq. de Xerox
e-s 500.000,00

72-3236

O esporte cada vez ga
nha maior destaque no âmbi
to municipal. A CME local
teve muito trabalho desde o

início da atual administração
realizando uma série de
eventos esportív'ös.

Competições promovi
das pela CM�>no período de

j�eiro, 1989 até setembro

os s6cios das sociedades lo·"
cais, um total de 10 rodadas.

Em 1991: Futebol de
Campo: Participação 4 clu
bes, "aspirantes e titulares,
envolvendo160 atletas, num
total de- 24 jogos, todos rea-:
lizados no Estádio Munici
pal Cláudio Tomaselli, com

o

exceção de 06 que foram
realizados em Schroeder I.

Bocha: Párt.icipação
'

II equipes com um' total de '.

88 atletas num total de 12'
rodadas com 59 partidas. .

o Tiro ao Alvo: Partici
pação de ,8 equipes com 15
atiradores cada uma, todos
s6cios_'das sociedades lOCais.'
Um total de 120 atiradores.

Futebol de Salão:
, Será Feálizado no Ginásio de
Esportes "Alfredo Pasold" a

partir de outubro próximo.
Ao final de todos as

competições, os prim(}iros
colocados vencedores foram
premiados 'CQm' t�oféi.Is e

medalhas.
.

A CME paÍtici:pa,com
competições esportivas nas

pro.moções festivas d�s escO:
las do Município inclusive
nas ,festividades da Semana
da Pátria.

.J

Jarag'uá do Sul, 28: de setembro a 4 de outubro de 1991.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rotat6r1a de '

entrada'
. cidade, que
teve
ajardinamento
melhorado;

")
Governo presta contas de
suasatividades em 90/91

PAVIMENTAÇÃO:
3.500,ornrr a kljotas da rua
Pauló Jahn, esta d4 acesso ao

Gin6sio 'de Esportes, Delega
cia de Polfcia e Unidade Sa
nitdriO e 6.000,CXJtrr dó. rua

Marechal Castelo Branco, tre
cho compeendido entre a rua

Duque de Caxias e a rua Fio
rianôpolis,

TUBULAÇÃO: Foram!
implantados aproximadamente
2 Km de tubulaçõespará cap
tação de âguas e esgotos em
diversas ruas da ârea urbana
do munic(pio..

LUMINÁRIAS: Foram
instaladas 230 lumindrias nas

âreas rural e urbana.
AQUISIÇ(jES: 02 vei

ados paro- serviços adminis
trativos da Prefeitura (novos) e
01 Retroescavadeira Hidrâuli
ca nova, CASE580H.

ALARGAMENTÔ E
RETIFICAÇÕES:

- Trecho de 2 Km na rua Ma
rechal Castelo Branco e Estra
da Bracinho, proximidades da
Ponte Trindade.
- Trecho de 3 Km na Estrada
DuasMamas
- Trecho de 2 Km na Estrada
Rancho Bom

'

- Trecho de 1, Km na TU4 03 de
Outubro, acesso à Escokl Bd
sica Luiz Delfino.

) PONTE: ConstruçQo de
uma ponte em concreto aimluJo
na rua Presidente Costa e Sil
va, na localidade de RioHem.

, PONTE / CONVtNIO:
Assinatura de Convênio entre a

Prefeitura Municipal de
Schroeder e a Prefeitura Muni
cipal de Joinvillepara conStru
ção de uma ponte em concreto
na divisa dos dois municfp_ios,

na localidade de Itoupavo-Açu,
.

REFORMAS: Foi res
taurado completamente o Tra
tor de Esteiras pertencente a

esta municipalidade.
O prldio da Prefeitura

Municipal e demals dependên
cias onde funcionam a Exato
ria, a agência de Correios,
Cartôrio, Acaresc, Setor de
PklneFmento, ,

; garagens dä �

Prefeitura; receberam uma re

forma completa desde a troca
de materiais desgastados pelo
tempo atia pintura. .

ROTATORlA: Ajardi
namento da rotatôria na .con

fluência da rua Jaraguâ com a
'rua Marechal Castelo Branco,
dando um novo visual na en

trada domunicfpio.
INFORMATIZAÇÃO: ,A

inform4tica chegou na admi-:
nistraçãomunicipal- de Schroe
der. O governo do munic(pio
atravls de convênio, implantou
um microcomputador Morry
data, 30 MBytes, com Win
ehester e impressora Rima XI-
220, para operar a prindpio, o
serviço de éontabilidade. Para
o Prefeito Adernar Piske, esta I
a primeira etaPf} qe "!'"projet�
global, que objetiva t1iformatí
zar todos os setores da admi
nistração; como [PTU,folha de
pagamento, controles e demais \

serviço.s.
"Precisamos nos moder

nizar e acompanhara evoluç40
'tecno16gica. Hd algum tempo
dnhamos planos de' impklntar
�ema de computação na

prefeitura e como surgiu a

oportunidade, concretizamos
mais um meta; iniciando pekl
Contabilidade como primeira,
etapa", diz o Prefeito.

Pavimentação
da rua Paulo
Jahncom
lajotas, total de
3.500m2

o que Schroeder espera
do' governo estadual

- Restauraçlo da Rodovia SC-416,
1IC)eS8O' principal ao munidpio e,
tamb6m la locali� de Itapocu
zinho, Sio Joio e Santa Luzia.

- LiberaÇlo de recursos para constm
çIo de uma ponte em comto ar

mado no Bairro Tomasem.

_;.. I�talaçio de um escrillSrio de
• AtendiJilento da CELESC em

Schroeder.

- Melhorias na Rede de DütribuiçJo
de Energia EIEtrica em diversas

.

ruas do munic1pio.
- Recursos para pavimenfaçlo e sa

neamento b4sico em ruas centrais
domunidpio.

- Reyursos para. ampliaçAo de estabe
lecunento e ensino, principalmente
EsColas B4sieas e Col6gio. .'

- AmpÍiação da re4e de dis1ribui�

de água da C,&OSAN, bem como da,
construçlo de um DOVO sistema de
captaçlo emlerva�o,;

- Uma viatura para a Delegacia de
Polícia domunidpio.

- Recursos para ampliaçAo da unidadé
Sanidria, para dar melhores condi
ç6es de' afendimeato na 4rea de as

sis1encia n'l6dica e odontol6gica,
bem como dos serviços gerais pres
tados neste setor.

Investindo na educação do povo
Educação e cultura são priori

dades da administração municipal,
que investe recursos até mesmo supe
riores ao índice exigido pela Consti
mição em obras e atividades desen
volvidas pelo Departamento Munici
pal de Educação e Cultura, dirigido
pela pà>fessora Maria Salete Maria

,

Demonti Mondiní,
.

'Entre as principais atividades
desenvolvidas pelo departamento,
tem destaque: ampliaçlo e reforma da.
Escola Búica Elisa CUudio de
Aguiar, com a construção' de 3 novas
salas de aula, secretaria, sanjt4rios e

cozinha com 310m2, reforma total da
E. I. Castro Alves e da E. I. Schroe
der III que também recebeu pintura.
Está em andaniento reforma, conser
tos e reformulações no C.E. Miguel
Couto, com verbas do Estado eMuni
cípio. o Jardim de Infftncia Chapéu-
,zinho Vermelho ganhou mais dUflP
salas, uma para professores e outra

paraaulas.
Estabelecimentos de ensino

bãsíco, pré-escolar e isolados foram

contemplados com novos mdveis e

equipamentos, num total de 4 gela
deiras, 8 aparelhos de som, 1 vídeo
cassete, 2 escrivaiiinbas, 14 eslandes
para bíblíotecas, 1 bebedouro, 25 jo
gos de carimbo; 3 parques infantis
(play ground), al6m de espelhos,
brinquedos pedag6gicos e material
didático•

Para a capacitação e atualiza
ção de professores, a prefeitura pro
moveu cursos que somam 400 bla
e realizou concurso de ingresso ao

magist.6rio.

Para estimular a leitura e am

pliar conhecimentos dos estudantes, a
Secretaria da Educação desenvolve o
projeto Biblioteca Ambulante, que
atende escolas de I! a 4.! sêríes com
500 volumes para cada 150 alunos.

Incentivando o contato com a

natureza e cultivo de produtos agrí
colas, aconteceu o concurso de Me
lhOr Horta Escolar. Foi contràtado
um professor intinerante específico
para a ãrea de reéreaçlo.

Sob a responsabilidade da co
ordenadora de Educaçlo, Salete Ma
ria, foram efetuadas coinpanhas as

sistenciais; de vaeinaçlo e na «rea
cultural.

O Executivo Municipal auxi...
lia tamMm na distribuição de méren
da escolar emanuJençló ffsica das es-
colas estaduais; ,

A Biblioteca Plfblica Munici
pal teve seu acervo ampliado em

2.800 volumes impressos e fitas de
vídeo com doc�t4iios que são

-emprestadas la escolas. O acervo 'de
livros soma 9.000 '" orgulho da co
muriidade - que são utilizados por
900 leitores, numa m&Iia de 15 con-
sultas/dia.

'

" Ampliada assistência médica
\ A partir deste ano äs ações na

ãrea de saãde no município de
Schroeder foram intensificadas con

sideravelmente. NovOs profissionais
foram contratados eaamentou a rela
ção de serviços .oferecidos, fato que
a�tou em elevação na procura de
atendimento no Centro de Sadde.

No 'início do ano f0rmaliza
ram-se as contratações de um m6dico

c�_ geral (Dr. Jae J. Waltrick
Jt1nior) e do odontdlogo Luiz Della

giustina,' ao qual se juntou mais re
centemente 'o dentista Antôriio Gi
rard. Tamb6m foi firmado conv8riio
com laborallSrio de análises clfnicás
para atendimento � população carente
que precisa d� exames clfriicos.

O Plano Municipal de S8dde,
está em fase final de elaboração e, em
breve, segue � CAma'ra, de Veread0res
para aprovação e criãção do Conselho
Municipal de Sadde.

A farmáCia do Centro de Sad
de "'astecida pela administraçãómu
riicipal fornece 90% dos rem6dios re
ceitados pelos proÍlSSioniüs prestam
serviço no 6rgão. O pddio do Centro
de Sadde passou por completa refar-

'

,ma e- pin� e equipado com novos

m6veis e instiumentos.

Todas as cámpanhas de vaci

naçI0 contra li paralisia infantil sio
realizadas com atendimento domici

lilU', por equipes volantes de volrintá-

rios. Na Ifltima campanha foram va

cinadas 82� crianças menores de 5
anos, repre$entando um Ifndice de
132,6% de cobertura vacinal, supe-
rior la.expectativas. _

A uriidade tamb6n efetua vi
gilAncia epidimio16gica e exames

preventivos e·de pd-natal� ,
,

Abaixo os tipos de consultas
oferecidas e o toiaI de aten�tos
nos primeiros oito meses deste ano:
TIPos DE \

TOTAL
SERVIÇOS JANEIRO A AGOSTO
atendimentom6dico I.Ms
exames IabQratoriais 317
.atendimento odontol6gico 474
vacinas aplicadas 1.289

.

*serv. búicos enf. 2.237

Estado de Santa Catarina

:pREFEITURA MUNICIPAL DE SCHRQEDER

MENSAGEM OFICIAt

.

Ao c0"'P� 27 anos � emanéipação poUtica-administf'ativa, os poderes Exe
cuttvo e LegzslatiVO parabenzzam o povo schroeeknse, que, com dedicação e trabalho,
ajudaram a desenvolver o nosso munictpio.

Temos a certeza de que, atravts da conjugação de esforços, �emos,de pro-
gredir ainda muito mais. '

.

Adernar Piske
PREFEITO MUNICIPAL

Nivaldo Lombardi
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

Jaragud do Sul, 28 de setembro a 4 de outubro de 1991. ,P4g#1Ul7
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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As patronesses , senhoras Marlene Pans

(ein e Eunice Andreatta,
Debutantes:

Vista�se bem

Tem:coisas
-

_

que nunca

saem da moda.
Andar bem

vestid,o é uma
delas.

E isso é no

ModoSempre
Getalio Vargas. 55

Patrrcla Butschardt

,.

[SELVA-,
A LIBERDADE EM MALHA

. FONE: (0473) 72-3253

J�uaguá do $ul - SC

·CORREIO_'_;:-_--_--....:."""'!"----------......-------------------I[> <> F» <> 'V' c:::»

J'
"

É hoje (28) o grande dia do baile
das Debutantes do aristocrâtico Clube
Atlético Baependi. Doze jovens serão

oficialmeme apresentadas à sociedade
-da região. A apresentação começa a

partir das 22h3Omin, sob o comando dos '

mestres. de cerimônia Waldemir Luiz

Freiberger e Celso LuisNagel. Amüsica
do baile fica por conta do Magnata Or
questra. Cadetes da Polteta Militar 'de
Florianõpolis participam como convida
dos especiais.

/ 'Q CORREIQ DO POVO apresenta
aspatronesses e debutantes de 1991 do

Baependi:

Quando vocé me seduz
e com seu olhar me deixa
nua,
sou frägll e sou eterna
sou inteira
em seus bracos.

MÓVEIS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Patronesses, __-.....-i

e

debutantes
empose

após
o jantar

Deborah Barros MellssaHansen Vargas

Maria E.... Cole da tuz

o divulgado coquetel que as

, ,fantes no dltimo dia 20 acabou
.

aconteceu na casa do mUico Osmar
tronesses Eunice Andieatta 'e MarleM'
debutantes com duas lindas iw1lC .

trapartida, oferecerampresentes e FONE:(0473) 72-1721 JARAGUÁ DO SUL - SC

Mç:tlhas
JARÔ

5
OLHas JlRO LTÓL

',l�':l
, ,

Av. Mal. Deodoro, 391- Fone: 72-1267

12 de Outubro uDia da Criança"
Dê uma grande alegria ao seu filho

. comprando um lindo presentê
I'

..

em

. '»ttitiCtL.
�AlIMENTOS CONGELADOS

A GERAÇÃO
DAMALHA

r"
'

Vestindo Gerações

Postos de Vendas
Av. Mal. Deodoro,

1.085
'<,

Fone: 72-3311

.'

,'�

Aliando sabor, praticidade e'higiene, agora você tem em

Jaragoá a comodidade das grandes cidades. .

Prãtica- AlimentosCongelados "a maneira gostosa de
,

-

. variaroseu día-e-día".
R.a Jorge CzerDiewicz, 145:'" J.ragu' do

S.I-SC

Troféus - Artigos Esportivos
Academia de Musculação
(de segunda à domingo) ,

Av. Mal. Deodoro, 141 • Sala 3
(defronte A HM - Fone: 72-3563

gente nossa

Jaraguá do Sul

Rua Mal. Deodoro, 28
Fone: (0473) 72-0346 /72-0866

L

\

, Malhas para confeccionistas l
'

Rua Cei. Procópio G. de OliVeira, 788
,Fone: (0473) 72-0246
J8raguá do Sul- SC-.

ctANZNASTER
I

'

,

-VIAÇÃO�
CANARINHO

.

, ,

Há '20 anos transportando
os artífices do nosso progresso. '

AV; MAL DEODORO DA FONSEC� 987 - FONE 72-1422

.

\
.

A ROUPA 'INFANTIL
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o sjmpático bebê, Régis
Augusto Reitz (filho de
.Isalmir e Marizete Reitz),
recebeu homenagem por
completar o primeiro ani
nho.

ALTA _�
. " •• A,

FREQUENCIA
MUDUÇAS.IIA ÉDUCAÇÃO

Participa a educadora Isaura Maria da Luz Silveira
que, por ato do Exmo, Sr. Secretdrio:de Estado da Edu

cação, Cultura e Desporto, Paulo Roberto Bauer,.foi no
meada Para o cargo de Secretâria Executiva Regional de
Educação, que. assumiu 1IQ recente dia 16. Cumprimemos
destafolha e votos de sucesso no espinnoso cargo..

BODAS DE OURO,

o casalAlfred e Wally Mu.ndstock, fundadores daMe
talim - Indústria de Máquinas, completa 50 anos de Uhião

matrimonial. Ele, nascido em Blumenau a 1�/01l1l, �filho .

de iinigr(!1ltes alemães e teve uma dij(cil batalha com a

. premmura perda da 'mãe - quando tinha 3_ anos -. O fato
levou-o a Seguir caminho pela vida apartir dos sete anos,

morando em vârias cidades paranaenses. Aos doze, veio a
Corupä, reencontrou opai e, logo, montou uma serraria.
Depois ingressou no cultivo de bananas. Foi em Corupä,

. que conheceu Wally, nascida em' Jaraguâ do Sul·em

08/01/21,' se apaixonou e casou. União que deu certo e

rendeu dois filhos e três netos. Ao casal, nossosmais since-
ros cumprimentose

'

NOSEUA

o empresärio ceuo
Fer Cristovão, diretor da
empresa de Malhas Dalce
as, embarcou no dia 22 ru

mo aos EUA, onde visitarä
o Bobbin Show que 'aconte-
ce esta semana na Georgie
Word Congress Center, em

Atlanta. N_o intcio da prõxi
ma semana segue para a

Alemanha, para prestigiar e
conhecer a rrMA/91, em

Hannover. Na cidadegermâ
nica se enconsrarä com a

gerente de produção da em

presa, Janete . Cesconetto e

com a diretora geral Dalva
CristovtJo, que viajaram jä

,

nesta semana para acompa
nharem as 11ltimas tendên
cias da moda. O alegre de
sign da Dalcellis, certamen
te, trarä novidades para a

estação de "quantomenos e
mais leve a roupamelhor" .

CORUPÁ ·EM FOCO

O prefeito de Corupä,
Ernesto Felipe Blunk, foi o
primeiro entrevistado da ci

dafIe pelos agentes do Cen
so/91. Ele foi interrogado
pessoalmente pela coor�
nadara local deste trabalho,
Ctlene· Valérir, 'a qual ga
rantiu todo o apoio da mu

nicipalidade, .a este traba
IJ-IC. A entrevista foi em seu
gabinete no. semana. que
passou.

LEILÃO DE ARTE

Vdrias obras de arte

estarão sendo leiloadas com
percentual de valores na

proxima sexta-feira (04) no
Baependi, em. leilão promo
vido peias galerias Aça-Aça
(Blumenau) e Lascoux
(Joinville). As vendas ini

çiam às 20h3Omin. Parte da
renda serd deStinada a AçÕb
Social de Jaragud, como in
forma a presidente da enti
dade, S6nia. Marcano.

ANIVERSARIANTES
Hoje (28) AJmiro

Bruch, em Guaramirim,'Venes
sa Leier, Edrsia Wolf Kölin,
em' Curitiba, Elfride Schmitt, I

I
Adolfo Rengel, JoIJo Dumker,
Giovani Josl Fodi, Neide
Dumker Fodi, 'Maristela Ram
thum, LuizRicardoRosa, AmI
lia Aben Corrêa, Maria Onllia
Rosa, João Batista Malgarin
Righi, Orlando Ribeiro de Mel-

.

10 e Karlen de Mello.
Amalfh4 (29) =Jeanet

'te Thomsen Rassele, Letfciá
Schiochet, Arlete Ruediger e

Charles Herbst.
Seg."tkJ-Feirll (30) -

Hilda Stoinski, Arnaldo Lau
rentino da Costa, em São
Francisco do Sul, Onôrio Ola
vo Bortolini; Otflia Gosch; em
Curitiba, Simone Müller e

ThomasAntony Schwanz.
Terça-Feirll (1�110)

Adolar Daniel Verbinen,
Amauri da Cunha J acbbi, Ru
bens Roeder, Roseli Klein, Ire
ne Pereira, Sandra Rengel,
Giovana An{lr:la Pradi, em Ita

ja{. Mdrçio Piazera e Elfi Hor-
nburg, .

QlUlna-Feirll (2110)
=Rosalinda Bartel. Nereu To

maselli, em Curitiba, Arnaldo
Ruediger, Guibnar 's·teffens ......em

Massaranduba, 'Roberto
Gruetzmacher, em Blumenau,
Dalton Luiz Rubini e Clâudia
Regina CaglioniMurara.

Quilftll-feira (3110) ::

Vianir Bona, Serena Vogel
Yorgas, Walter Arnold, Ade
mar Buerger, em Blumenau,
Wilmar Luiz Bortolini, Aldo
Carlos Bortolini; Haroldo Na

g�l, Fâbio A. Schaldach. Mar
lice Bartel Steffens, em Massa
randuba, M6rio Stein, Jaime
Glatz (RS), Flâvia Tamawski;
Ondina MarquardtWolf e Te-
resinha Corrêa Blank.

I

Sutil-Feira (4110) -

Paulina
.

Eranzner, Wigando
Meier, Gilda Wagtler, em Gua
romirim e os gêmeosGustavo e

Daniel Schmitz Menegotti Ro
cha.

* A nossa companheira
de trabalho, da Organização
Contâbil A Comercial; Maria

'

Alves, comemorou mais Um
aninho de vida ontem (dia 27).
À jovem "oss�s mais sinceros

cumprimentos e Votos de reali

zação de todos seus desejos.
* O fotôgrafo Valdemar

Vieira, proprietârio da Foto

Avenida, tamblm estâ de po-

rablns, pela passag� de seu

ãniversdrio que acontece ama
nhã. Felicitlades e sucesso, I o
que lhe deseja a coluna.

.

'* O senhor lrineu Buer«
.

ger, radicado em Curitiba e

genro de nosso dir�torEugênio
Schmõckel, completa mais um

àniversdrio no pr6ximo dia 02.
Fomilimes, conhecidos, 'e jun
cionârios do Correio do Povo
enviam-lhe sinceras congratu-

.

lações,
I

*, A senhora Marlda
Odete Blank, esposa do nosso

companheiro Jaime Blank -

Outro aniversariante: Jairo
de Medeiros, festejos a 'pas
sagem para a bonita idade
de 2.9 aIJOS, entre amigos.

, respons4vel pela drea comer-
"

cial de noSSó jornal, eSt4 de
'

parablns no pr6ximo dia03. '

Asfilhas Patrlcia e Grace Kel
ly e o marú:Iiío, recompenslldo8
pelo dom de sua existência, pa
rabenizant-lhepela data e en- .'

viam-lhe ctUinhosos beijos.
• Outro companheiro de

trabalho de "A CQmerci.at', ,

Luiz Carlos SansIlo, f_ia •..

mais um anivers4r,io. A data {.
,.

dia 30. Ao Luiz nossos cum- ,

primentos com votos de sucesso .'

em todos 0$ seus empreendi�
mentos,

R. CEL�EM/uOC. 18ANOS. Com: MICHÀEL PARÉ e

JORDAN, 103 - CENTRO DOMINGO - NANCYAlLEN.
-FONE:72-3800' 29.09.91 - 15:00hs - OS TERÇA - 01.10.91

SEXTA - 27.09.91 TRts FUGrrlVOS -20:15hs-PROJ/iTOFI-
- 20:15hs - PROJETO FI- . (THREE FUGlIJYES) IADÉLFIA. CENS.: 12
lADÉtFlA. CENS.: 12 DIR.: FRANCIS VEBIm. ANOS.
ANOS. Com: NICK NOLTE, QUARTA

SÁBADO - MARTINSHORTESARAH 02./0.91 - 20:15hs -

28.09.91 - 20:15hs - ROWUND DOROFFó PROJETO FILADÉLFIA.
PROJETO FILADÉLFIA. CENS.: LIVRE. - 20:15hS CENS.: 12ANQS-

CENS.: 12 ANOS - - PROJETO li;JLIJ)ÉLFIA QllINTA
22:00hs - MOMENTOS (THE PHILADELPHIA 03./0.91 - 20:15hs -

PRIVADOS DE UMA EXPERIMENT) 'DIR.: DANÇA COM LOBOS-
ADOLESCENTE. CENS.: STEWART RAFFILL. CENSURALIVRE'

I
.

CINE

JARAGUÁ

P4gina 10 Ja,raguddo Sul, 28 de �etembro a4 de outubro de 1991.
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_-----------------,GERAL
'"

Proclamas ,de ·Casamentos
EDITAL Jr-17.935 de 19-09-1991
• JUAREZ ROCHA e S6RGIA
Al)RIANA I(ARDES

Ele, brasileira, soltêiro, industriâ-

/ EDITALNl' 17.932 de rl-09-1991 rio, natural de Porto Uni40, neste Esta-
• JOÁO BOSSI PRIMO e DALUZ do, domiciliada e residénse na Ruo. João

, '

WEBER DO NASClMENIO Carlos Stein, 379, em Jaraguâ-Esquerdo,
Ele, brasileiro, solteiro, operârio, .neste distrito, filho de Jdlio Rocha e Jr1lia

natural de, Iraputã - Itai6polis, neste Es- Vieira Rocha.
,

tado, domiciliado e residente na Rua Jost" Ela, brasileira, solteira, do lar,
Piccoli, em Estrada Nova, neste distrito, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e

filho -de BaSiLio Bosst eAnita Zap Bossi, residente na Rua,AveLino Borba, em ILha

ELa, brasileira, solteira, do lar, da.Figueira, neste distrito. fiLTui de Strgio .

natural de São Carlos, neste Estado, 'do- JOstNardes é Maria da Graça Nordes.
miciliada e residente' na Rua ALberto

Strebe, 90, nesta cidade, filha deAntonio
Weber dO Nascimento e Claudina Ferrei
ra deMello, '

EDIrALNl 17.937 de 20�9-1991
• DOUGLAs URBANO BONA e MA

JULIA ÀPAReCIDA OECHSLER
EDrrAL jv!! 17.934 de 18-09-i991 c'ELe, brasileiro, solteiro, projetista,
Cl1pia recebida do cartõrio de Guarami- natUral de Rio Negrinho, neste Estado,
rim; neste Estado domiciliado e residente na Rua Antonio

,

• PEI?RO PAULO SCHÜlZ e SILVIA, Bernardo Schmidt, 65, em Ilha dt:i Figuei-
JUNGBECK

'

" ra, 'neste distrito, fiLhO de Urbano Bona e

l'
, ELe, brasileiro, solteiro,' industriâ- . Jurema de CastiLho Bona.

l;, rio, natural de Luis Alves, neste Estado, ':�de'b�asiLe��:'dososlteLir�!:.��l='.� domiciliado e residente na RUa Matias·' natura; �aragu.u. u , aomictuc .e
.

Ruysam, nesta cidade, 'fiLho de Braz residente na Rua Antonio Bernardo Sch-

,Schütz e EulaliaFelip; Schütz. midt, 65, em ILha da FigUeira, neste dis-,

Ela, brasi{eira, soLteira, do lar, trito, fiLha de Antonio OéchsLer e Ilse

·llfltUral de Palmitinho, Rio Grande rjo ElertOechsLer.

SuL, domiciliada e residente em Estrada

·Guamira.ng�, em Guaramirim, neste Es

tado, filha de WaLter Germano Jungbeck,
e Cristina Sviderski Jungbeck.

.

MAiWOT AI;JEUA GRUBBA LEHMANN..

Ojicial do Registro CivD do 1� Distrito da Comarca de
Jaraxud do SUl, Estado de Santa Cqtannp.: R'fYlSilfazsa
ber: que compareceram em Cartôrio exibindo os docu
mentos exigidospela tei, afim de habilita1Y!mpara casar:

"

EDlTAL ÍIf117.933 de 18-09-1991
• J.AlR t.ots SPEZ/A e MAGRID DE
FREYN

�, ELe, ,brasileiro, solteiro, operârio,
natural de Luls Alves, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua ALberto Pic
'coLi, 605, nesta cidade, fiLho de Carlos

FtpistiiW Spezia e Adelina Junkes Spezia. '.
ELa, brasileira, solteira, costureira,

natural de Agrolândia, neste Estado, do
miciliada e residente na Rua Mariano '

Witkoski, nesta cit:klde, filha de Herberth'
,

,',," .' .�
de Freyn eNorma Barth de Freyn.

EDrrAJ.,Nl 17.936 de 19-09-1991
• CLAllDIO I,.ESCOWICZ e ROSANE
,PRADI

ELe, brasueiro, soLteiro, industriâ
rio, "naturaL de Jaraguâ � Sul, domici
Lia40 e residente na Rua fost Emmen

doerfer, 1.032, nesta cidade, 'jilhO 'de Mi

guel-Lescowicz e 'Sibila. Leseowicz.:
Ela., brasileira, solteira, profeSsora,

natural de Jaraguâ do Sul, domiciliada e

residente na Rua Eleonõra Satter Pradi;
em iar.agud-EsquercÍo, neste distrito, filha
de "qn6rio -Pradi é OLi� Bemadete
Pradi,

E para que chegue ào conhecimento de todos,
mandei passaro'presentf!Edital; que seropubl!çadopela
;",prensa e em Çart4rio, onde serd afixtido duraille 15
dias. .

'

EDITAL
Áurea Müller Grubba, Tabeliã e Ofi

ciai de Trtulos da Comarca de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa'Catarina, na forma da
'Lei,etc

.

Faz saber·a todos quanto este edital
virem que se acham lieste Cartório para Pro
testo os rrtulos contra:,

.

,

Bras Quintino Pereira - ROd. BR-280, sln -

Nesta;
'Hlllbi'echt Ind. de Cons. Uda - R; Oto Hil

Ibrecht, 133 - Compá;
.

Nilson Elng - R. Itapocuzinho - 495� - Nesta;
Orlando Martins - R. Três Rios do Nort� -

Nesta;
, Pedro,Manoel COelho - 'Exp. Antg C. Ferreira
"

oi 649 � Nesu.;' ,

Pedro Adolfo Gonçal.ves - R. Walter Mar
quardt • 112Ö - Nesta;

". Rejane C. Z. 'fiegs - R,. Horácio iRubini - 806
• Nesta; -

j.

Silva, e Panciêr Ltda - R. Getulio Vargas - 867
- Nesta; I

Tacolinder SlA Ind. Madeiras - R. BR�101,
Km 42 - Nesta; "

Waldir Fre tag - R. Procópio Go�es - 2349 -

Nesta�
,

SQclm'aq Equip. e Peças Ltda - R. Rod.
BR-101, Km 205 - nesta. ,

E, como os, ditos .devedores não foram
encontrados ou se recusaram a aceitar a de
vida intimação;, faz' por intennédio do pre-'
sente edital, para, que os mesmos compare
çam neste Cartório, na Rua Arthur Müller, ng
78, no prazo da Lei, a fim de liql!idat o seu'

débito; ou então dar raz.ão porqúe não o faz,
sob a peRa de serem os referidos protesta
dos na fonna da Lei, etc.

Jaraguá doSul" 23 de setembro
de 1991.

ÁUREA MÜLLER GRUBBA - TabeQã e
,

Oficiai de Protesto de Trtljlos.

'arag�á do 'Sul,'28 de'setembro a;' de outubro de 1991.

,

Informatívo Paroquial
CASAMENTOS

27/09 - 18h30 - Matriz - RonaldoLuizDema1'chieRosemari'Pereira
28/09 - 16h30 - Matriz - AlmirSantos e TerezinhaA. da SilvaSantos
'28/09-17hOO-Matriz- Valdecii'JosIMaeseMarikneA,P.dosSantos
28/09 - 17hOO - Molha - AlcioneMadrugaPaes eMelàniQ Bachmann "

'28/09 -17h30·- SãoPedro - ValdemirKrebseMerciItkl'GonçalvesFer
'na�s
2.8/09 - 18hOO - Barra ', SlrgioLuis Correa eAnaMaria Vieira
28/09 - 18hOO - Matriz - Jean ClaUdioBOMt e CildaReinke
28/09 - 18hOO - Matriz " Ant�nioAnverze eMdrieaBarbi'
28/09 - 20h15 - Molha - Pedro LuisSchmidt eROsUeMPedri

MISSAS - sÁBADO
'l9hOO - Matriz; 18hOO - São Luiz Gonzaga: 19h3() - São JudasTadeu;

,

19hOO - SOo Frãncisco; 17h30 � Santo Estevãa; 19h30 � SS. Trindade;
17h30 - São Pedro; 19h30 - Sta Cruz; 14h1JO - Matriz (Mis�a das crian-
ças) ,.,

MISSAS .. DOMINGO
07hOO'- 09hOO - 19hOO - Matriz: OBhf!O - São Judas Tadeu.

NOSSA MENSAGEM!
"Neste domingo, celebramoso dia daBfblia. ,

A Bfblia I a, carta que Deusmandou à seusjilIws. t umapreciosa
'

carta que sempre estâMS comunicando vida e orientando-nos no cami
nho eerto.LouvemosaDeuspelo dom de suapalavra,

O mês da Bfblia chega ao fim, mas, cada pessoa, roda famlJia I
CQnVldada a leraBfblia em. casa e comfrequência, .

,

ter [14FQ conhecer e aproveitar bem as riquezas da palavra de
Deus!'

'

\ .

m"

Curtume Arnoldo Schmltt Udl.
I'J ARAGU An

Fone: DDD (0473) '12-0670

,Coluna Evangélica
CULTO: Neste domingé - às 9:30 horas M'

Centro: àS 19:()() horas CultoInformaL no Centro.
'

.

LEMA DA SEMANA: "Temos este 1'nanda
mento da parte ,de Deus: que àq-,.rele que ama a Deus
ame tamb� a seu irmão." 1 João 4:21

.

,

MENSAGEM E LETÍ'URA DIÁRIA:
Dia - 30 - Com os pobres fiquei rico, com os dóe1Ítes

fiquei são e com os moribundos comecei a viver.
Romanos 12:15

,

01 -.As pá1.avf.as mostl-am quem t o 'homem, pois a

L(ngua tem raiz no coração. ProvtTbios 16:1,2
02, - Quem trabaLha para o Reino de'Deús faz muitQ,'

quem peLo Reino ora, faz mais, quem peLo Ridno
de,Deus sofre, faZ tudo. Atos ,20:23-25

03 -'Não temos promessa que ô sofri111{!nto sertf afas
tado de niJs, mas podemOs contar que não preci
samos sofri-.lo so�inhos.l Corintios 10:1;1

,04 - o homem que te� muitos amigo� sai pérdend'O;
mas h4 amigo mais chegado, que um irmão. Pr�

.

vt'rbios 18:24
-

05 - Esquece tudo, na vida, mas nunca. nunca te es-

J
queças de Cristo.FeLipsen$es 3:13 .

06 - Não podertfs contemplar aIace gloriosa de Deus
e ao mesmo témpo oLhar para o

• 'chão". Salmo
17:15

I�' ",P,ER,FLEX '�erslana8 HorIzontalse Verticais
. PERFLEX Box p/Banheiro- Ql\II8IoSaÍlfonad.

ToldO. - AcrfHcos • Can:� e Ea�.drla8

PERFLEX ' EmAlumlnlO
'

18 Anos A ServiÇo da Côm:unidade
Rua JoinvUle, 1839 - Fone: (0413) 72-0995 e 72-3320

JARAGUÁDOSUL-SANTACATAltINA:
'
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INFORMAÇÕES ECONÔM'ICAS ·

NOVA LEI DO INQUILINATO: A Lei do Inquilinato ora em apreciação, se
gundo as previsões eos entendidos no. assunto, deverá entrar em vigor a
partir de dezembro do corrente ano. Vários ãens estão previstos no projeto:.

. �

o retorno da denúncia vazia, a livre negociação, os reajustes, oaluguel por.. .

temporada, as ações de despejo, a 'ação revisional, a sublocação, os deve-
res do locaoore locatário, o direiro de preferência. O índice de reajuste dos
aluguéis para setembro deverá, ficar éntre 70 e 100%. Não é permitido inde
xar o·aluguel à moeda estrangeira, taxa cambial ou salário mínimo.

'

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL A �OMERCIAL S/C LTDA.
CbNTABIUDADE EM (lERAL

,

. ", '. eRc 004,8
AV. MAL. DEODORO DA FONSeCA, 122 - FONE: 72-3236

,

.

,TELEX: 475,..055

" .

!

VENDE-SE
Casa de'Alvenaria e

'

Madeira
Casas de 52� à 65�

Situadona
Estrada do Molha,
Próximo àGruta

VENDE-$E
Terreno

450m2 (15x30)
Rua Vera,Fischer,

Com casa de madeira
" de 100m2

.

P4ginil·12

CORREIO-----.;.J
a:::» c::» ..Q" c::»

Compra - Venda - LoteamentoeAdminislraçtJodelnu1veis- CGCMF: 78.659.544/0001-92
Creci852-l-1v. Mal. Deodoro, 141 - Fone: 72-2010 ;

, VENDE
.

- Uma casa de alvenaria com 87,OOrr1 em
Schroeder,
- Um ap_a71ti(nentó na rua Guilherme Weege.
- Um telefone residencial /

- 02 lotes no IoteaT/'l#!IIqSãuCristovão
- Terreno de 574,OOr7f, na rua Jacob Gesser,
aträzdà TijoltJo deMq�rit;lis de ConstrUçãu
- Terreno de lO.()()(),OOrrf, naBR-280 '

- 02 lotes no loteamento lrajara,frente a rua

Itapocusinho
.

, .
.

- Ch4cára com 34margos, no bairro Soo JoOO
- Casa mista na ruaHenrique Lessmann
- Uma casa com dois lotes em Schroeder com
15 OOmx 30,OOm
- t,:asa na rua FranciscoHruschka

- Casa no leteamento ltapoçuzinho
'

- Casa de alvenaria com 165,ÖÕni, perto dà
recreativa da Mariso!-

'

- Casa de alvenaria'na rua PastorAlbertoS�neider, "

OBS: Vende um compressor de 90pês comJákJ
de areia e capacete. '

'

�

ALUGA :
- Salas comerciais e Kitinetes naprédio daMIl!naMarechal. ,�

- Sala comercial com divisdria no prldiO diJ
Unibanco ,
- Apa71amentosnovos na Av.Mal. DeodorodQ
Fonseca, defr.onte daPernanbucanas
- Casas residenciais em diferentespontos da cio
dade,

' .

TERRENO CENTRAL
Rua Barão do Rio Branco
c/l.000m' c/Galpflo de
200,00rn". PREÇO:

31 .200.000,00 a conblnar

TERRENO RESID�NCIAL
Lol. Jardim Hruschka
c/350rn". PREÇO:
1.400.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FILATELIA

Importância filatélica
Roberto João EisSler Outramostra da -re-

levância do seu contetJdo,
Um . fato ocorrido foi a reprodução da refe

durante a realização do. rida coluna «Tarifas de
95� Encontro. de Filate- 1� Porte: 1898-1938"
listas, em Florianópolis, num' prestigiado périôdi
dia 25 de agosto passa- co: o Jornal do Selo.'
do, deixou-me deveras Fatos como estes,
satisfeito. são incentivos a conti-

Estava indagando nuar as pesquisas e á p�
um comerciante (do Rio bücä-las neste espaço,
de Janeiro), a respeitode

I

ExpoSição de seto«
um envelope do Brasil, Aconsecerä em na-
de 1933.Interessadopelo vembro, em nossa cida
estranho porte deste en- de, a 9'! PH/LCAT, a 9'! '

velope, tiro!4 de sua pasta Exposição Fi�lica do
uma tabela com as tarifas Estado de Santa Catari
poitais daquela ''ipoca. i'

na, Organizada pelo
Surpreso, perguntei Clube Filattlico e Nu

se tinha algum estudo so- mism4tico de Jaraguâ do
bre o assunto, pois a Sul, tem o patrocfl'tio da
tempo venho pesquisando FEBRAF, FEFINUSC e

acerca das tarifas pos- ECI, e o apoio impres..
tais. Mais Surpreso ainda cintKvel da,SEÇET e da
fiquei; quando me mos- MALWEEMALHAS.
Irou uma c6pia do artigo Jd estd circulando o
publicado no "Correio Boletim n� I, com o re- '

do Povo" emjunho pas- guiamento, ficha/de ins
sado,

'

crição e informações de
Havia conseguido tmportãncia aos colecio

esta c6pia, durante a nadares de selos.
'

Venda por OfertaS daAs- As Exposições Fi
sociação Fi�lict:l de �licas-são oponto alto
Santa Catarina, na ante- ,dá Filatelia, e tarnlJ'im
vtspera do 9� Encontro, excelente veiculo de mo

pois havia ion original tivação para . amigos e

qfixm.Io no mural da As- novos adeptos desse ,ma-
sociaç4o. ravilJujso passatempo.,.

Esta colUna i reme- Rt?uni6es com cole-
tida a outros jornalistas, cionadares de selos, ci
clubes, àssocioÇões e fi- duIas e moedas, aconte
latelistas espalhados por cem todos os sdbados,
todo o Brasil, E oOcorri- das' 15 'bs 18 horas, na
do mostra ti import4ncia Av. Mal. Deodoro 165 -

do conteddo desta colu- ftmdos,' e estd àberta
na. a todos'os interessados.

•MESAS TÉRMICAS
"-

• POLIMERIZADEIRAS

.MISTURADORES DE PASTAS
", .BARCAS PARA TINTURARIA

• SECADORES DE MALHAS

• SISTEMAS DE EXAUSTÃO
• PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS

Fones: 72-0265 e 72�3468',
Fax - Ramal 13

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 862 - JARAGUÁ DO SUL .. sc

lar"gud do Sul, 28 d� .etembro ,,�4 de outubro de 1991.

Tributos e justiça social
Deputado Udo .Wagner

.

te, acabam sendo pagos quanto no Brasil esse per
pelos consumidores, 'Bmõo- cemual sobe para 44,2%.

Pals de' carências e ra reconheça que o Imposto Em contrapartida, o peso do
excessos, o Brasil vive o Único, proposto pelo tribu- ,SaI4riO no preço final do
drama de não ter c011lQ ali- tarista Marcos Cintro e produto � de 42,1% nos
menear boa parcela de SU{l apresentado no Congresso Estados Unidos, ao passo
população mas vê, no outro pelo deputado Flâvio Rocha que no Brasil o impacto da
extremo, se acumularem so- '(PRN-RN), que incidiria so- 'mtJo-de-obra' limita-se

, bras, exageros, despropor- bre todas-as operações ban- a 21,5%.Isso, obviamente,
ções que impedem justa- cãrias, não seja ainda o acabapor aprofundar ainda
meme a busca das. soluções ideal, entendo que � neces- mais o abismo entre as clas
para os problemas' sociais sârio desburocratizar o se-' ses sociais e irwiabiUza
que. o atormentam, A abun- IOf, eliminando grande qualquer projeto de distri-

" dâneia de impostos, embora parte dos impostos diretos e' buição de renda que se
sem relação aparente com 'indiretos, progressivos e re- queira implemensar,
essa realidade, guarda inti- gressivos, que hoje penali-
ma correlação COlt' ela na zam tanto os contribuintes Como a 'reforma tri
medida em que temos no quanto as pessoas jrsicas but4ria· i uma matúia po
POIS mais de 50formas de que 'arcam, de alguma for-, lêmica, cuja consecução
tributação. lnihindo novos ma, com o seu custo. A sim- estd t:itre1mkl à reforma

, investimentos, a carga tri- plificação do setor, com o conStitucio�, creio que a

but4ria excessiva acaba estabelecimento de quatro' classe po'lttiCa tem uma

sendo uma das' principais ou cinco tributos bâsicos e
'

gr� responsabilidade pe
,

causas de nossa estagnação criteriosamense distributdos, rante a questão, visando a

econômica, 'facilitaria, de quebra, o' reverter esse quadro' ca6#-
Neste sentido, como maior controle sobre a so- co, Somente assim ó Estado

defensar da li:""é iniciotiva,e negação, outro mal muito deixarä de consumir um ter-
do comércio sem restrições disseminado no 'Brasil. ço do que arrecada para
vejo nessa avalanche de im-' manter a estrutura respon-
postos e taxas um entrave Inümeros argumentos sävelpela cobrança e admi-
para o desenvolvimento bra- podem ser apresentados em nistração do imposto. AMm
süeiro, Temos, hoje, o Im- favor dessa proposta. Um de redução drt1stica do mI

posto de Renda, o IPIV, o deles � a vitoriosa experiên- mero de taxas, a municipa
ISS, o ICMS, o IPI, o Im- cia americana, fundamenta- lização da cobrança e desti
posto de Exportaçõo, o Im- da 1UD1l4 polttica fiscal em naÇão dos imjJostO� sur�e.

posto sobre Operações Fi-. que existem apenas oito to- como uma alternattva vilI
nanceiras e Ínt'Imeros ou- xas . e onde a arrecadação vel, porque assim, perma
tros, al� de taxas e encar- sempre mostrou-se extre- necendo onde são gerados,
gos como o FGrS, o,PIS, o mamente eficiente. Nos Es- os tribusos poderão ser me

Finsocial, as contribuições todos Unidos, a carga de lhor apücados, com ajisca- '

previdenciJ1rias e (J Incra, impostos sobre o custo final lização cotidiana" da popu-
que, direta ou indiretamen- do pr(){/uto � de 7,6%, en- lação.

'

ADQÇÃO DE BEBÊS

Não está havendo '.,isso,'algum 'tráfico?
Por JOsé CaStilho Pinto

O notici4rio ooturno
da Rede Manchete, de
13/09, destacou que vem
crescendo de modo alar-
'mante o m1mero de bebês
adotados ppr e�mentos ,es
trangeiros, que depois são
levados para os pafses de
seus pais adotivos. E tam
bbn a imprensa tem náti
ciado esses fatos que jd es
tão chamando a' atenção de
noss�, , altas autoridades
policiais, que' não descar
tam a possibilidade dessas
adoções estarem sendo fei- ---------------------.....,
tas .ilegalmente e a� com,

fins inco7ifesstlveis. E par
tindo desse,' pressuposto,
diaS atrdsa Policia Federal
deteve no aeroporto do Rio
de Janeiro a-mulher israe
lense de nove Samara que
pretendia viajar para a Eu
ropa levando consigo um

bebê por ela adotado no

Estado,do Parand mediante
pagamento de �2 mil d6liz-

ses bebês, uma vez nap4tria
de seus fxzis adotivos, Ihn
seus 6rgãos como rins, j(
gadO e coração 'retiradOs
para transplante em crian
ças \locais' que necessitam 'Logo, não i de admi
desse recurso. Alids, em ar- rar que a israelense Sdmara
tigo, que escrevemos' neste tenha pago sem pesta,nejar
jornal em fins do ano pas- 12,000,00 US$ (Cr$
sado, jd abord4vamos o 5.200.000,(0) 'pela adoção
inusitado de tantas adoções de um' bebê cujos 6rgãos,
de crianças brasileiras de- nesse tipo criminoso e hor-

.

pois levadas para o exterior rendo' de comircio, seriam
'cOm () posSfvel trdfico de negociados por 3 e aii 7 ve
seus 6rgãos, proporcionan- zes o que ela pagou pela
do aos trafic�s verdadei- ' odoção do referidO bebê�

ras fortunas jlf que um rim
'valia na �poca 35 mil d6la
res, um jrgado ou coração
85.000,00 US$.

res.

, Rua Reinoldo Rau;632
Fone: 72·1599

)

Ao que tudo indicaes- ...._.;........_...... ...._......_--------.....
"
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Trânsito' 'é causador, do maior
número de mortes no Planeta

MAtUTANDO",
---------- Ego. L,. Jagao.-

A,educação para
o trânsito

radá supérflua se a ponte sobre o rio '

Itapocu ligando o bairro Ilha da Fi
gueira a rua Joinville - em fase de

edificação -, causar expressive desa-
• fogamento do tráfego na Abdon Ba
tísta, Na divisa eomGuaramirim, ao
lado da ponte atual. também pode ser
construída passarela para pede!stres e ,

ciclistas, dependendo, contudo, de
acordo entre as duas prefeituras.,

A 'instalação de mais semáfo
ros em pontos estratégicos e nas en

tradas de fá.bricas também está sendo
estudada. "O problema de Jaraguá 6
pouca rua para muito carro", 'diz
Afonso Neto Piazera, presidente da
comissão. "Entretanto, dentro das
possibilidades estruturais e,urbanísti
-cas, realízaremos aos poucos o que 6
necessário para dar mais tranquilida-
de ao trâtlsito" • '

laragu' do Sul - A Co-.
missão Municipal de Trânsito 6 for
mada por 15 merroros que represen
tam entidades, associações de classe,
executiva, classe política e força po�
cial. Suas atribuições consistem em,

ordenar melhor a trânsito na cidade,
facilitar seu fluxo e elaborar medidas
preventivas para evitar -acidentes, e

conscientizar os motoristas, entre ou
tras. Receutemente a comissão deci
diu promover campanha de tempo in.
determinado, v�ando aumentar a se-,
gutançano trânsito.

Ponto de partida deste traba
lho 6 1\ elaboração de estatísticas de
acidenjes acontecidos em 1990 e 1991
que, futuramente, serão comparados a
estatísticas relativa a 91, e ,92 .; que
poderão avaliar o resultado destes es
tt)I'ç'OS em caso de positiva redução no

índice, '

A comissão 6 composta por re
presentantes do CIube de Diretores
Lojistas, Associação de Engenheiros
e Arquitetos, Prefeitura Municipal,
Câmara de Vereadores, Associação
Comercial e Industrial, Corpo de
Bombeiros, Transporte Coletivo, Ta
xistas, Delegacia de Polícia, e Secre
taria da Saúde.

,

Entre os projetos da comissão
está a construção de passarela ao lado
da ponte Abdon Batista, onde anti
gamente existia a ponte da estrada de
ferro, aproveitando-se inclusive as

colunaS edificadas ainda existentes.
Conforme o projeto, a ponte 'seria
construída respeitando a arquitetura
Qriginal da antiga,o que a caracteriza"
ria .tembém como cartão postal. A
col,lSttução, porém, pode ser conside-

Um dos .grandes to, a meu ver, / o princi
problemas que enfrenta- "pai, E loque grande
mos na atualidade e que parte dos motoristas não
precisa de solução urgen- sabem fazer. É (:) que não
te / o das acidentes 'de lhes / ensinado, nem exi
trânsito, As' causas destes gido na hora do exame;
acidentes podem ser elas-

,

Por träs dos aciden-
sificadas em três catego-
rias: falha humana, falhá tes . de imprudência, nor

malmente,
, estilo problemecânica no vetculo e de-

mas pstquicos: a "neuro-
'feito na pista. de roda-

se" dapressa; a necessi-
gemo dade di! auto-afirmação, o

'E, segundá as es- desequiltbrio emocional,
tattsticas, São as falhas etc. Alguns destesproble-,
humanas que provocam a mas podem ser detecta
maioria dós acidentes. dos por testes psicotécni
Estas falhas; por sua vez, cos adequados. Porém, o
as' podemos classificar testepsicotécnico a que I
em falhas de impertcia e submetido o candidato a

de imprudência. motorista / muito super-

.As falhas por im- ficiaie genérico, Isto não

pertcia decorrem da falta quer dizer que uma pes

de preparo adequado do soa com algum problema
• z:I •

fi'A-il pstquico não possa diri-.motonsta. rtoje, I CM,;

demais sde obter a cartei- glr, A maioria destes

ra de habilitação, consi- problemas são resolvidos

derando a habilidade 'mediante a, conscienti

exigida de um motorista' Z'OÇão do mesmo e trata-

40 volante. mento adequado.

Conhecer os sinais
e leis, de trânsito,' conse
guir manusear os çontro- ,

les de um vetculo coorde
nadamente e pô-lo em

marcha são coisas ele
mentares, Mas não / dito
que alguém que preencha
estes requisitos esteja ha
bilitado a dirigir vefculo.

Por/m, o que mais

esta sendo exigido dos
,candidatos a' motorista?
Ou', o que �is Ilhes en
sinado nas auto-escolas?

,I Estar habilitado pa
ra dirigir um, vefculo /

, S<1bet, antes de mais na

da," avaliar a circ;unstdn
cias ein que o ,vefculo

precisa ser dirigido. Em
outras palavras, o'moto
rista precisa1coizhecer as
dificuldades ms diver.Sas
situações e saber prever
possfveis ocorrêrzcias. Is-

ÁIcoolem
excesso

provavelmente
folomotIVo
princlpalde

g"ve acidente
'ocorrido na

semana
passadaem

Jaraguá e que
deixou 1 morto e

,

4�ridos. L- ��--�__L-

Afónso Plazera Neto'

Comissão
desenvolve

campanha anual
Polícia Militar"

intensifica' "blitz" Resumindo, o com

bate aos acidentes de
trânsito por falha huiíia-,
na tem nome: educação
para o trânsito. Isto

, significa preparar o mo

torista 'para saber avaliar
as condições ou cir

CUTJStâncias em que ird

dirigir, e que lhe seja en
sinado superar o ,Ueulli,'
impulsos e emoções, na

hora de dirigir.
Daf a validade de

camPanhas educativas,
da • 'Semana do Trânsi

to", dä educação para o

trdnsito nas escolas, da

ação policia/preventiva e

p""!tiva.
É verdade, um trân

sito humanizado não de,-

,pende s6 do motorista (e
Ie 'não / a única "peça"
do jogo), mas cometa
com omotorista.

laragu' do Sul·A segurança
no ,trânsíto deixou de ser assunlO para
uma semana para virar campanha de
ano inteiro em Jaraguá do Sul. Quem
informa 6 o presidente da Comíssãó

,

Municipal de Trânsito, Afonso Píeze
ra Neta, que teve nesta uma semana

agitada, em virtude da passagem do
Dia' Nacional do Trânsito lembrada
oficialmente no dia 25.

,

Foram profel'iclas pal�' ein
,
diversas escolas pelo capitão S6rgio
Luiz de Oliveira da Polícia Militar.
Fai;x:as espalImdas pelos pontos prin
cip8is.<Ja cidade lemlmun para a im

portância de cuidado e Iesponsabili
'd8de na diIeção de veículos. Nas cal.
çadaS de ruas centrais foram instala
dos 20 cavaletes COm frases que obje
tivam despertar nos ciclistas a cons

ci6ncia de que calçada foi feita para
pedestte. Na praça 7 'de Setembra um
carro batido em grave acidente alerta

para o perigo de jmperícias e dis-
" plic&lci:a no trânsito.

,

Os slogans inscritos nas faixas,
e cavaletes foram selecionados de fra
ses enviadas por ali.mos de 5! a 8!,s6-
ries das escolas municipais, Já Os a1u- '

nos de I! a 4! s6ries que assistiram as

palestras, ganharam sarteirinhas de

partieipação. Pará facilitar a assimi

lação, as pale� para cri�ças me-
I nOles foram ifustradas comaudio-vi

,

suai explicativo. Os �studantes Iece�
beram tamb6m panfletos.

'

laragu' do Sul ., A Polícia
Militar �m papel fundamental na se

gutança do trânsito. A 32 Companhià
, de Jaraguá do Sul; subordínada ao,82
'Batalhão'de Jeinvílle, não temse des
cuidado destil. ãrea, Pelo contrário,
vem exercendo, trabalho de destaque
estadual. "A reiilização, praticamente
diária, de "blitz", 6 exemplo deste

esforço e garante em parte a circu-

'!ação de motoristas màis Iesponsá
veis.

neta especial, que impede que se

adultere ou apague a inscrição. O car

ro com adesivo tem passagem facili
m!la em b1.ilZ posterieres, Porém, ca
pilão Sérgio le!Dbra "que isto não
isenta o proprietário de andar sem do
cUÓlentos do veicula".

� As vistorias parecem estar
dando resultado. Segundo dados da
:pM, na priIPeira blitz sob o somando
do capitão S6rgio' de Oliveirä, há

pouco mais !Je um ano, qe 270 carros
parados 170 fotam noti�cados. Os
números ag9ra caíram cOnSideraVeI-

,

mente. Em IeCente trabalho do tipo,
de 188 vefcul0s fiséalizados" apenas 2

apresentavaiD' irregularidade. Nu
blitz futuras os soldados da Polícia
Militar usatão mmb6m bafSmetro e

decebeímetro (que avaliam Fespecti
vamen� nível de ingestão de álcool e
do ruído de canos de eScapes). I

Apesar do consideráv.el índice
de acideIltes, o comandante da PM
avalia como muito bom o motoristl\
jaraguaense, com rafa excessões; con
tudo a cidade como um todo deve se

adaptar a evolução dos ICmpos e se-
,

guir as IegraS básic:as de cidades de
m6dio porte, como por exempIo,'en
tender que nem sempIe se pode esta
ciOnar na porta do estabeleCimento
que se vai visitá!.

Segtmdo 'o 'comandante da 32

Co!Dpanhia da, Polícia Militar, ca

pitão S6rgio Luiz de Oliveira, desde o
,.início desta semana e por tempo inde-

,

, terminado, parte de sua coorporação 6
destacada diariamente para trabalho
de blitz em pontos demaior tráfego.
As blilZ são m�veis, deslocando-Se,
geralmente de duas em duas hoJ1lS,
para novas ruas.

, Em virtude de sua mobilidade '

e con'�te execução, a1gúnsmotoris
tas são Parados por diversas vezes'pe
los policil!is, trazendo transtornos a

rotina dos vistoriados. Para evitar is
so, a PM proVidenciou a confecção de
adesivos que trazem o sloga,n: "Trân
sito: Samos todos Responsáveis" e

espaça para inscri,ção da plasa do car-,
ro que, constatou-se em primeira vis�
toria� estar IOtalmente regularizado�
O número da placa 6' escrito com ca-

25 DE SETEMBRO ",DIA NACIONAL DO �TRÂNSITO"
, "

, '

'

,

\:

/ I

, ,

Colabore, faça, sua parte'
\.

,

'

" .....

.

.

"

,

DESPACHANTE LUCIO LTDA.
'

, R. Guilherme Wackerhagen" ,90AUTO ESCOLA JARAGUÁ LTDA.
"

Fone:72-0589Av. Getúlio Vargas, 26 Fone:72-1261

')ardgl!4 do Sui, 28 de seteinbto a 4,de o;;'ubrD de 1991., P4gina·14
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Indisciplina compromete o
,

"

bom trabalho do .Juventus
'Carlos Augusto (Gup) •

"

,

'
,

'

Os torce�res e empresariado ;, timos jogos, vindõ a coJqlrometer a

de Ja!'llgu4 do Sul, estavam emP91;"� ',', equipe' em cellOs momentos. Nlo
"dÓi ctim. bo. perfol1DllllCÍ&� �Mo� , Obstante a isso pensou ser o dono do
,'kl!iutTmveao" naTaça��inRdo�.�' lDuDdo, e com direitQI a desrespeitar-

�:,�:o�::-::r�r�;�'�.::.:e=:::ue.:;r::
_�parado pera as glc$a,:iú cIG..-,' ':. Ie Ja,tB na girià, "CANTAR DEGA-
't:.,'� de i_.mjciPllnl,e' rq,rov,."",' J.O".

,

'

'.:,yp� em qUalq� equiPeq.'��:";' , Uma pena q�� talento

;>�:C�i:ij:=(_::rj.�:�'\ o' ;'::;�.ice, Por mediocridi,de:e
'l1l8I cómplicado, fora _.quatro:};-:,

'

Tomam que a triste novela ,

m..; 'deixou que o excesso de Mé09l: ;' tc:nnine por af, porque outros jogado-
1irasSe ó seu reflexo e alénçiO nos dl- res qlBse que eiDbarc.m no mesmo

Pomerode é,

destaque no

Punhobol
A equipe de punhobol da

CME de Pomemde sagrou-se campeã
estadual juvenil da' temporada de
1991. O Campeonato foi promovida
e organizado pela Federação, Catari-.
nense de Punhobol que tém sua sede
em Joinville. Participaramequipes de

Blumenau, Joinville, São bento do

Sul, Agrolândia, Timb6, Itàjaí e-Po-
merode.

"

O técnico" Reináldo Gui

marães, da CME de Pomerode. utili
lriu os seguintes atletas: On�imo,
Flávio, Sidnei, Toni, Luciàno, Cláu
dio, W�gner e Peter. O coorthmador
damodalidade, Sido Kotlel� credita a

campanha I vitoriosa e a conquista do
tííulo, ao empenho e a garra dos atIe- �
las 'durante os treinamentos, bem co-

'

iDo nos jogos oficiais.
Os resultados da última rodada

fOlam os seguintes: ,

POMERODE (pedrini) 30 x 28
JOINVILLE (Embraoo)
POMERODE (Pedrini) 44 x 3 i SÃO
BENTO DO SUL (Condor)
POMßRODE (Pedrini) 38 x 29
BLUMENAU (Guamni)'
aassifieaçãO final: 'CAMPEÃO -

POMERODE (pedrini)
VICE - SÃO BENTO DO SUL
{CondoI')
3�lugar _ JOINVILLE (Embraco)
,�lugar.,. BLUMENAU (Guamni).

, trem do infortdnio, fie.do .de sobre
aviso, .pois a passagem 6 cara e' ie.n
retom� segundO o presidente Aiisti
des.

, O saldo negativo fica por con�
ta do â:lrcedor que tudo apoSlari com
certeza nesta equipe que em certos
DiOnientos, extravasou sUas à1egrla$.
FiCllllqui a respGDIIlbilidade redObra-

'

,

da para os demais atletas do "Moie.
q� Tmvesso" em busca, do qUlllle
i�v'el, a classificação para o

quadr.guIar superiorprincípal.
'

Bola pra frente!

, N�tas Esportivas'

S.E. João Pessoa campeã de 91 da LJF, na categoria de juniores.
Da esquerda para a'dlreita: Keko, Kendl, JuareZ, Jalro, Sérgio, Léo, 010,
Ronaldo Schmlclt (Au)!. Técnico), Adellno Lange (Massagista), Invaldo
Sacht (Técnico)', Moacir Strlngari (Aux. Técnico), Clelton, ftIIabinha, Ivan
Carl�, Luciano, Bubi, Jair, Ivan Galego, Betlnho e Ato.

JUNIORES DO JOÃO PESSO�
RECEBE.,- FAIXAS,

laragoá do Sul - Um amiStoso entre a SE João Pe�ã e, o Botafogo
FC, da Barm do Rio C&rro, vencido pela primeira por 3 a O, IDaI'C0U a festa'de

entrega de faixas aos �letas'e dirigentes da equipe de juniores daSociedade Es�
portiva João Pessoa, campeã da Liga Jaraguaense de Futebo� nesta categoria,
na temporáda <Ie 1991. Logo após o jogo, atletas, diretores, convidados e aim- '

prensa de nossa cidade fomm Fepcionados na Churrascaria Mesch, onde, foi,
oferecido um jamar de confratemizaçio, patrocinado pela Coremaco. ,

'

CORREIO-
.::> 'e» __ C> '" c::»

Esporte em Revista
----------JaiIIIeBJak-'

Equipe de vôlei DME/Malhas

'Darpe é campeã 'in�icta
Das mddoIidades qw r�presentaromJ aragu4 do Sul,

nas JoguinhosR�gúmais LestelNoft�, �/izlidos de 17a 21 de
,,' setembro, em JoinvUe, o grande destllqJli! ficou'novamente por
conta da aJ""� d� vÓ/ei feminino ""0, patr0cintuf4 p�/Q
Malhas DarP�. 'OrientOdos ikrliconfe",�,por Cark!s R(jbertp
Neves Coelho (Calii:aJ, as'meninai,dd'nossa seleçlío sagra�
'ra1rJ'se campeär invictas, vbiC#1tdo àS'dirco partidas disputa- , ,

das, CQfhO detalhepri� tkventos tlestacar'quea éqJ4ipe ven�'

c,u 10 sets e perMU apDràs um. 11qui dpnon8ll'a agr�ja-
, s� por qual vemPaSStlirdo. A c�1JOpara os Joguinhof
Abertos de Porto UnilJofoi conseguiiJa graças, a �xcelent�per
'fofmonc� das atletas M�lissa� Maiti. Tatkma, Suzana, Mel,
Danielle, N6dia, Tuca; Ktirin; Âng�la. Mora Isa; Dani�la e

'

Luciane. O atletismo classificou oS.fldeSftl3 Eduardo Witkows
lã, no lançamento de dardo, Marc�lo Luehat,� Mito em altu
ra e Wanderlei de Oliveira, nos 800mettos. Nas modalidade�
de xadrez e basquete masculino, Jaragu4 do Sul obteve a quin-
ta colocação. Se analisarmoso grandeequiltbrio Mf()Í"Ços das
�quipes da região, a participação do nossomunic(piopode Ser
considerada boa.

'

JUDÖ ' Futebol de Salão=Peladão-:
O público de JÓTagu4 'e os classificados para a se

do Sul e mais especificamente ' gunâa fase são os seguintes:
os apreciadores do judô, Los Primos, Coisarada, Rei
estão convidados a compare- dos. Botões" Atlântida, Corf:
cer neste.sâbado, apartir das Martini, F6falDicsil, Rest. O
8 horas, no Ginásio de Es- Canal, So,fan, Super Lenzt,
portes "ArthurMülld', para Met., Gadoti, Lanch. Veneza e

assistir à sensacionais lutas, Homago, O'sorteiodos jogos
'válidas pelo campeonato es- da segunda fase' deu-se na

tadual da'modalidade.' A quarta-feira (25), na DMÉ e

promoção é da SECETIPME, o intcio está marcado para o

Çlupe Atlético Baependi e dia 5 de outubro, 'iro Ginásio

Federação Catarinense de '
de Esportes "ArthurMüller".

Judô. O'evento contar6 com
a presença dos melhores ju
docas de Santa Catarina,
destacando-se atletaS cam

peões mundiais e pan-amen
canos.

SEGUNDONA
A 5!! rodada do segun

do turno d(l1!! divisão da Li
ga J araguaense de Futebol,
em disputa do troféu "Lojas
Dicsil", apresentou os S�
guintes resultados:RioMolha
5x2 XV, de Novembro; Gua
rani 3x2 Floresta., Vitória 3xO
Ponte Preta e São Lu(z lx3
:4Ü1lnça. Nos aspirantes; Rio
Molha!,6xO XV de Novembro,
Guarani 2x2 Floresta, Vitória
2X2 Ponte Preta e São Lu(z TAÇA
OxOAÜlJnça. A equipe doRio ,A primeira rodada da
Molha com, 9 pg. vem lid� Taça "Ademar Frederico
rondo a competição nas duas Duwe" registrou no domingo
categorias, titulares e aspi-' (22; os resultaôos seguintes:
rantes,. A próxima roifada, 6!! Malvice lxI Alvorada, João
do returno, marcailii para, Pessoa 3xI Fco. de Paula e
amanhl) terão estes jogos: Garibald; 2x3 Cruz de'Malta.
Ponte PretaxRioMolha,'São A partir-das 15h3Omin 4este
Lu(z X Guarani, Aliança x domingo (29) jogam Alvora
Floresta e XV deNovembro x da x Garibaldi e Cruz de
Vitória. , 'Malta x João Pessoa. O Bo

tafogo F.C. oficializou esta

semo.na, a sua desistência da
competição, em face das des-
,pesas, ,tornando inviável soo
participação,

GUARAM1RIM
Caixa i),ágoo, na cha

ve "A" e Camarões, na chave
, "B"; lideram o campeonato'
municipal de,Guaramirim, em

, seu primeiro turno.
,

POMERO,DE
Neste domingo (29), àS'

15h3Omin, ,na localidade de
, Testo Alto. o Caramum E.C.
recebe a visita da S.ER.C! 25'
de Julho, emjogo válidopela
fose semi-final docampeona
to de futebol d,e Çampo d,a Li
ga Pomerodense' de DeSpor
kJs. ,A fase final será nos dias
20 e 27 de outu!Jro.

'DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS EWALD LTDA
Parafusos - ,Porcas - A�ruelas

Rua Bernardo Dombusch, 1.136 - Vila Baependi'

FONE: (0473) 72-0-136

-Jllragud do,Sul, 28 de setembro a4. outubro dI! 1991.

IXPELADÄO
Terminou no' sábado

,(21) 'a primeira Jase do IX
Camp�onato Municipal de
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ANOTAÇÕES
Observamos que a

prefeitura tem o hdbito de
fazer uma tulmiftistra
çlio dper�ntal, i.�,.

. faz, experimentando, Se

ac�u, colou. Se não
acertou, não-colou, É um

tal de faz e depois desfaz.
Em seguida faz e volto a

desfazer, ou alterar ou

reformar. Isto
.
custa

muito dinheiro aos Cofres
pl1blicos, que t verdade
tem bastante, mas não
para esbanjar•••

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

À prop6sito lem-:
bramos o que nos contou
um cidadão que ti1tha o

h4bito de pedir coisas ao
prefeito, algumas �. ex
travagantes. Quando stÚa
do . gabinete, invariavel
mente, ou dizia cotou
ou dizia NÃO COWU. A

. seeret4ria notou este es

tranho comportamento,
ad que um dia perguntou
o porquê desse linguajar.
E ele, tranqüilamente,
atendeu à moça:

•

'pois t,
minha filha, na verdade
não ,preciso de nada,

, MASSemprepeço alguma
coisa. Se me atende, co
lou. Se não me atende,

. não colou. Coisas da vi
daJ"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

TI! chovendo carta·

anônima na nossa horta.
É o recurso dos fracos e

das 'covo/des. Um deles
diz que estamos gozando
o prefeito, que merecia·
mais respeito. J4 disse
mos e repetimos:' - quan_.
do os que mandam per-

tlim a vergonha, os que
obedecem; perdem o res

peito. Foi o Cardeal de
Detz -que disse isso. Ad0-
ramos abordar assuntos
sérios, Ainda na semana
passado. parabenizamos o
chefe do executivo jara
guaense pela retirado. de
duas lombadas. Não t um
bom começo para quem
tanto se desgastou, des
necessariamente?

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.Mas não ficamos sõ
td. Estamos compromis
sados com a verdade;

. '

Nada' temos contra o

prefeito. Temos paraMS

que são os assessores que
criam as confusões, para
mostrar serviços e ga
rantir o salârio no fim do
mês. Pena que ele aprova
e afa vaca vaipro brejo!
Somos Pelas coisas de-'
censes. A retirado. de
lombadas foi lima delas.

O dia que não tiver mais
uma lombada em Jaragu4
do Sul ofereceremos um

jantar à iuz de veia ao

aÍcai.t:k em qualquer res
taurante pl1blico da cida
de, mesmo continuando
ele mantendo sanções
econômicas corara este

jornal. Naquele dia (ou
melhor noite) não haverâ
mais razão para tramas e

ftt:xicos, por que todos se-, .

rão educados!
E as cartas anâni

mas, por ràzões obvias,
deixarão de, existir•..
(Palavras do H. RO
MEU).

.sarari
\

,

Apae chama para teste do' pezinho

•

" JAkA(,l'C, [li; >,li "

Conhecida do Acre ao RS

Furgões simples, isotérmicos, plásticos, frigor(ficos,
.

tralles e carretas de 1, 2 e 3 eixos.
.

Equipamento de refrigeração e 3f! eixo (truck).
Rua Dr. Enrico Fermi, n2 113 -

,

Fone: (0473) 72-1077
Telex: 474537 - FAX (0473) 72-1843

• Amvali - A força policial da
região ganhou reforço a partir desta
.semaaa, � que, com a formatura de
26 novos soldados formalizada no dia
21 de setembro, a 3! Companhia da

Polícía Militar do Estado - respons4-
vel pelo patrulhamento dos municí
pios de Jaraguá do' Sul, Schroeder,
M�duF' Guaramirim e COJUp4
- passa a co�tar com um.a corporação

. acrescida em mtmero para um total 'de
160 homens.

A turma denominada de 20'de
julho, em registro a data de início do,
curso, foi incorporada a tropa demo
do oficial por meio de solenidade es

pecffica na manhi do sábado passado,
depois da apresentaç40 tradicional ao
comandante do g!! Batalhão da PM -

com sede em Joinville - telJente-co
ronel Lourival de Souza. e o coman
do da 3! Companhia. exercido pelo
capitão S6rgio Luiz deOliveira.

A sOlenidade foi prestigiada
por tàmiliares dos formandos, autorí
dades, convidados especiais e im
prensa. Do programa constdu jura
mento dos soldados, discurso de boas
vindas do capitão S6rgio que, pater
'na1mente ,alertou: "agora os novos

soldados estado 'sobre vigilância
constante e contínua da sociedade q:àe
exigint o m4ximo (•••), nem sempre .

reconhecendo o sacriffcio da profis
são". Os'melhores da turma furam
agraciados com brindes e todos rece-
beram as insígnias. ,

Os formandos para ingressa
rem na PM cumpriram treinamento
bmco de 642horaslaula, tempo dívi-

Jarilguf do Sul - A Apae
local, vem realizando junto a comu-

1Íi<IadC desde o' mas de outubro de

.1986, um programa de diagndstico
precoce e prevenção da Defici&acia
McataI pc;tr Hipotircoidismo
Cong&Dito e Feailcetoadria. ou
seja, o Teste do Peziaho;em Con
vemo com a Apae de Silo Paulo e do
Rio de Janeiro.

A entidade explica o que 6 Hi
potireoidismoCong@nito:

- Caracteriza-se pela falta de

___�-_-GERAL :CORREIO ,

C» <> II=» c:::»" C»

PolíciaMilitar reforça a

tropa com novos formandos
. , "

.

CAÇA - PESCA - CAMPING - NÁUTICA
AV. MAL. DEODORO, 583,

TEL.72-1389 I�' ,

JARAGUÁ DO SUL - SC

didó entre disciplinas diversas como

defesa pessoal, higieIÍc, primeiros so
corros, direito, educação ffsica, or
dem social e outras. Esta 6 a primeira
turma formada na 3! Cia,

.
.

Comandante Lourival de Souza (6 esq.), homenageia formandos e anu.,.,
ela desmembramento de Barni! Velha do destacamento

'

apesar de pertencer geograf'lCaDlenle
a Amvali, a cidade 6 polo turfstico c .

atrai milhares de centenas de turis1as '

na temporada de vcrio, necessitandQ; '.
para maiör agilidade funcional, de

'

autonomia decisória e estruturaL O ;'

primeiro passo para a independencia, �
ê.a construção de quartel prcSprio qué '.

iniciar4 em outubro. O pr6dio Im· 7
capacidade pará acolher destacamen10 ;

da ,.�·Operação Veraneio"; contando .

com alojamento e refeit6rio�plos.

OPERAÇÃO VERANEIO
,

Com exclusividade para o CP,
o coronel Lourival de Souza, do 8!!
BPM, informou o desmembramento
do município de Barra Velha dé seu '

, comando em futuro prcSximo. �, que

ho�nios da glAndula Tire6ide, que
6 de fundamental importAnCia p� �
crescimento de todo o organismo, em
especial para o desenvolvimento ce

rebraI. O que 6 Fenilcetondria?
'- Configura-se pela não eli-

, �ó do amino-4cido, chemado
feniJalanina, e -este, ficando em ex

cesso no sangue, torna-se tdxico para
o or�smo, lesionando principal
mente o c6rebro.

Uma vez diagriosticadaS essas

duas lliJenças precocemente atrav6s

do "Teste do Pezinho", há possíbílí
dade de prevenir a deficienciamenlal,
mediante orientação terapêutíea,

. A Apae de Jaragu4 do Sul,
quer chamar a atenção da 'popu1açlo
para os seguintes pontos: .

1. A coleta de sangue do rec6m-nas- '

cido 6 feita, gratuitamente em dOii
,',

Laboratdrios (JaraguáeDSC e Santa,',)
Hel<:na) do nosso Município, e o

Posto de Salide do Município de
Corupf. Por6m o exame 6 realiza·
do nos laboratdrios das Apaes de ,

Silo Paulo e do Rio de Janeiro.
2. Atualmente o custo do exame , de
, Cr$ 2.000,00 •

3. Para realizar o Teste do PeziQo
6 necess4rio que.o beba tenha 4lí
horas de vida, e que não ultrapasse
há 20 dias. Pois o objetivo desfe
exame 6 a prevençio, isto 6, o
quantO mais r4pido for.detectadOo
problema, a, defici&lcia mental.
mais facilmente poderá ser evitada.

4. Os pais interessados em reaIizar
o Teste do PcziJaho em seu bc- ,
ba, devem procurar a Apae no bo-'�
MO das 7:30 i\s 11:30 horas e dai
13:00 às 17:00 horas para apanblr :
a cartela e depois ,dirigir-se aos Ja.�
boratdrios credenciados para.a co- .

leta·do sangue.
,- "

ESCOLHA
SEU

, 'I·

ALMoçO
Pd,bui 16 Jaragud do Sul, Z8 de setembro a 4 de outubro de 1991.

(
,
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