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:Midia "iba) « 1nIPh» ---a sua· fatdade
-e garaôte Collor :aa sagunda lurna

" Nª,� foram néces- dé de decidir o �=u Corupá -.o prefeito de
sários comicios, carrea- futuro. Corupá, Ernesto FeUpe

.' tas -9U passeatas pera Blunk, . não tem a, .mí-
que Fernando Collor. de

,

O único vereador níma dúvida; 'vai contí-
.

. Melo: confirmasse sua' que se' arriscou l�' enve nuar com Fernando Col

,ampla ,ma�Qria..de vo- redar para o Partido da 10� no segundo'
'

turno.
,tos' nestas eleições pre- Reconstrução Nacional Nas 26, seções eleitorais
._Si'denciais:, no Vale do em' ascendência, em Ja- do município" Collor na-

.ltapocu. A força na mí- ragirá do Sul, José Ra' da menos
-

do que 3.404

dia eletrônica "Globa!" mos de Carvalho, espe . votos, e qUe represen

conseguiu fazer com "que ra "juntar todas as li'
.

ta , maia; de 50% des .vo

um candidato até, +então
.
deranças do partido na tos apurados, um resul

inexpressivo - represen- microrregião. para moh' tado "surpreendente",
tanta da RegÍão] Nordes' tar um' forte esquema segundo !) prefeito

-

ta no segundo turno". Ra' "não espera tanta dife-te - arreben sse qua�19 .

28' mil votos entre: os mos
"

deseja 'Continuar rença para o segundo
cinco municípios da mi- lavando -a bandeira do colocado" (Ulisses Guí-

'_, crorregíão, com cerca de Partido e : inclusive já marães: do PMDB, com.
43%' dos 64.602 votos est� convidando' à todos 635' votos). Agora, Blunk
apurados' entre, as' 17h. os símpetízantes da Ie' pretende ír ao povo de

�Omin.. e 23.bAOmin do genda Çl' se engajar na Corupé "uma vitória mais

dia 15, no ginásio do Se' campanha presidencial. colorida".
sí. Resta agora ao el:9:i' Ele atribuiu o 'sucessO

tQr aguardar que se "as' de Collor _ "aQ trabalho

sente" a poeira das COr
. de esclarecimento, feio

ligaçõ�s, para voltar às to de casa'em·casa, junto.
urft'as no dia 17: d9 de· ao ,�leitor, em Jaraguá
zeIIÍbro, com a liberda' do Sul.
de e a responsabilida·

, ,

Konell �. "Não atribue
a votação de Collor a

seus próprios méritós,
más a' uma: �emoI).stra'
ção

.

d= protestos do elei
tor, cOIitra o Governo
Sarney". .

'

Decepcionado
com

.

a força do PRN na

Região, 'o prefeito de

jaraguá do Sul, Ivo Ko'
�1=1l, a·cba que "q\lem
mais xingou' o Sam.ey
ganhou

.

maIs votos",'e
acrescenta que "o PRN
não tem a mínima es'

.

trütura partidária palia
dixigir e:st� País". Sobre
([)

_

futuro' do PMDB, Ko
neiI disse' apenas que
o partido vai se reestm'

Dominuo 6 dia
....de: Fanfarras
A 'Rua Reínoldo Rau

vai se transíormar a

Rart4r das Q 'horas
, deste

,'d'omif1go' (19) em uma fefi
ta, de cores e' .muíjo som,
com a realização do ' V
Concurso de--Bariclas

'.

"e
.Fantarres, uma promoção
da Assessoria de Cultuo
ra, esporte e Turismo de
Funúaç"ã1o Cultural '>C qlJe
-dev e ter .a participação
€Ie- maís de 1.500 músieos.
.Todas as' delegações·
representando. três esta
dos

.

bra,sileiros .�' ííca-
rão alojados em diver
ses . escolas do) munäcí
'pio. Na manhã. de hoje
(sábado) haverá uma se

turar -. "ficando . 'cQm os cepção especial aos

vsrdadéiros peemebístes, primeiros, músicos que

não som os oportunistas", chegarem 'a íàraguá. do
Sul, no . Portal Turístico .

""
. _. . .,

Apuraçio - Bem antes mas os detalhes não fo�
do hor,ário prévísto, o ram revelados- �pela co-

JUIZ éJ.ieitor.al Iríneu Bí- missao organizadora do'

anchí declarou encerrado 'evento.,'
.

os trabalhos. de apura', Em sua quínta eüi'
çãc dbs votos, demons- cão, o· Cõncurso de' Bail-
trando que a- örganiza- das·e· Farifarra;'

.

vem

cão foi perfeita nas 24 acrescido de grandes nó'
'm.esas.. Previsto para í- vidades, como á. partící-
nícíar no.. próximo. dia p.?

-

d
' '

1 !"
28 (tfirçw.feira) Q ·'}Ídiá.· gni��;-�';:-=:�;O: -d�
rio PóUti'co Gratuito�te' Mato Grosso virão re"

rá a:gBra a bi-polariza' pres.enta:çóes· de" Ponta
ção _ das el�iCfõªs" com porã e, Glória ,dos ,Dou'
certeza � tra�elldo a pú· rados. (duas' bandas), en'
blico a união das esquer: quanto do Paraná�. já
das (Lula, Brizola, Co' confirmaram as del;:!gá-
vas e Fr,;,�ire), cqntra a ções Ponta" Grossa, Ri'o
direita (Collor, Aflif e Negro,_ Rolândia e MaJÄ·
Maluf). É d� se ressai' dirituba, e :de . Santa Ca'
tar qJle Leond Brizola tarfna, Vlfao Joinville,
obteve boa vq_ntagein so' lndaial; Blumenau e .Taió..
bre Collor e Lula no Es' Jaraguá do' Sul l'2stli o Ú·
tado de Santa Catarina presentada com fanfarras
(��m toda a regiã-o sul), dos colégios' Ãlberto'
com 632,170 votos, con- Bauer, Ana Towe Nagel 'e
tra 566',990 dadós a Albano Kanzler.

-

SãJo dis'
Fernando Collor, e 255, itribuÍdog NC,z$, 13.500,00
015 06tidos IPor Luís l· em prêmios.
nádo Lulq_ da Silva. As

urnas da:119ó as repóstas,
no . dia',_ 17 d�._dez·2mbI:O,

Candidato 'if, i;,Município
o (I'M')PACJEHTt

•
,',,l. . .::."

DO 81;3Mas!'1!uanduba' Schr-eedcr -TOtal da RegiãoJ,ara,guá do Sul -Corupá Guaramirim

, ;

1;473 27.965
,--�--,------------ ,--�------�-,

219 6.107

Collor 16.731 3.404 �.519 2.838

Lula 4.164 422 891 3$f

Brizola 4.078 413 '7ß6 168�

Afif 4:863 454 1.019 6'07,

Maluf 4.186 570 1.121 ß1)f

'Ulysses 3.584 635 1.139, 7'r.'1/
, Covas 3.303 192 463 411' ,

.Brancos 255 86 60 19

NulOlgt 1.047 308 270 328,

�,'

6.314

o (Im) paciente d�,
813 vai voltar! Pai

. ist.o o chamado quê
: fazemos para prevenir
nossos, l-êi'tOreS. Apenas
q�le não é' o paciente

. que' retorna. Agora
quem escreve -é o dr.

ßNgio Brenner; prof.
da Universidá.de Fede�
,'lfal"'Çlô -PaFaná' que vai
Q-ª-T ci. sua versão, um

ano çlepois. Aguardei: IA dl'reção., .

6.132

7.365

6.249

'-,

, 8.6

4.4-'10
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ProfeSSDre·s· se reunem
os trabelhedcres' - em . Corupé. atmramirim,

Educação dos mumcípí- Sshroeder e M:assaran
os de Jaraguá do Sul, duba rea}��a�: h"óie)18L:

� :
._

- ;:, ._ l. ,'"

Coluna Evangélica
CuiTOS:. Neste sábado, às 19:00h, na Rua Joínvíl
íé e', às 20:00� na nha da Figueira;

,

J,1;e�si1:e domi�
go,. às, 8�:OÖl?-, na Rua Guanabara e no Centro, as

.1Q:OOh, em Três F-iQS do .Norte,
:;'--, .

tEMA' DA SEMANA: "Importa que todos compare
çamos perante o tribunal de Cristo." II Coríntios

.

5,10:
'

MENSAGEM E LE;tTURA DIÁRIA:"
DIA 2Q '- Nossa felicidade, Se fundamenta na co-

munhão. coro o Senhor Jesus -Cristo, (Salmo .73,28) . , _.

DIA 21 - Esperanças terrenas que não. maís conhe
cem as fontes eternas, se

. transformam em ansieda-
des. (Isaías 31, 1 e 5),

'

DIA 22. - Um segredo da vida é a alegria, não em

coisas passageiras, mos no eterne ,e rico Deus. (Ha
bacuque 3, 18 - 19)
DIA 23. - Não podemos fazer Justiça por nós, mes

mos mas podemos confiar na palavra de Deus. (Re-'
manos 4,20-22)'
DIA 24 - Ninguém é pior do que nós. Somos ape-
nas diferentes. (Romanos 14, 10)
DIA 25 - Os senhores deste mundo vão; o nosso

Senhor vem. (Apocalípsa 11,15-11)!
,

t

DIA 26 - Só temos lima vida. Por ísso é muito
importante perguntarmos: para que eu vivo? (Jofi.o
6,51)

lo ABANi:>ONO DE EMPREGO

. De conformidade com o ortígo. 482 leträ "I"

da CLT, convidamos o Sr. JONIVAL SOARES,
portador da Carteira de Trabalho e Previdên
cia Social n? 42.968 e da série 006-SC- a compa
recer em nosso Departamento Pessoal no pra
zo de 12 horas, a partir desta data para reassu
mir a função, sob pena de ficar caracterizado
o ABANDONO DE EMPREGO.

Jaraguã do Sul; 17 de novembro de 1989.

M.ETALÚRGICA ERWINO MENEGOTTt LTDA.
Rua Palrníro Gneipel.: 300 (Schroeder)II

como' Sindicato ';

uma assembléia para re

forçarem as reivindica
ções visando 'cl defini
ção" dé umadata'base, pa
-ra-'a

-

categorâa - perdi: ,.,

da há dois anos. O Sin
dícato .dos Trabalhadores
em Educação da, Regi
ão do. Vale do Itapocu
também' pretende- ínten
síficar sua campanha de
filiação e já está con

vocando seus profissio
nais para que levem à
assembléia a última fo
lha de paganruentps e a

Carteira de Identidade,
além de dois outros: a

companhantes' educado
res.

'

"Uma vara é fáoil
de se quebrar, , mas um

,peixe é difícil de en

vergar", diz o refrão do
novo sindicato, que pre
tende a união de todos
os trabalhadores, para
aumentar a coesão da
classe, No dia 26 de ou

tubro foi eleita a pri
meira diretoria do SIN-'
TE, ficando como coor

denador regional � pro
íessor Luiz Luchiní Filho:
diretor de organização
Ademir Pfiffer; diretor

.

dé .ímprensa e divul-
gação, Argus Aliatar
MEndes Tzeliks: diretor
financeiro, Marlíse Mü

ller; diretor para as

suntos educacionais '.
e

culturais, Iandra Garcia;
diretor de assuntos Ju
rídicos, Trabalhistas." Es-

. meralda Chiodini: dire-

tor sindical e de Forma

ção, Bernadete Baratte.
A primeira grande vitó
fia do Sindicato dos

.

Trabalhadores ,ero edu
cação foi o :(ecoI).h�çi
mente __obtido. junto. ao
Governo do EstadO, qu�
a categoria" enfrenta u-

'ma ,defasagem de 40%

em média-

!' �.

.r·-· -

..
'""

\_ ...,.. ,...

FURGOES",€ÁRGA 'SECA, ISOTSRMICOS, FIiiGORlFlCOS'
E CARRETAS DE 1, 2 �,3, EIXOS

.

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 Fone 72-1011
'MPJ<tig·",,·.....__-

pÁGINA 02
... �'

'--_._-----

Festival Jaraguaense' da
Canção ,Infantil adiado
Sete músicas é seus respectivos intérpretes já

estão 'devidamente' inscritos 5) aprovados para par
ticiparem do VI Festival da Canção Infantil Jara
guaense. que-acontece no Gínásío -eie Esp.or1les Ar-

'

thur Müller, nQ. próximo dia 26, a Partir das' 15 ho
ras, e com término previsto para as 23 horas. O

Iestíval deveria acontecer rieste final de semana
{día 19), mas foi adiado pela comissao organi
zadora do evento, uma. equipa de 15 pessoas re

presentantes da Academia de' MÚsica Carneirinho,
promotora do Festival Infantil, "Tornar .qs can

tores anommos cada vez mais populares - esse

pessQ� que fica escondido, com medo de cantar" -,
é o objetivo do vr Festival da Canção Jaraguaense.
segundo a secretária da Academia, Márcia Machado'.

As inscrições para os músicos. continuam aber
tas na sede da Academia - Rua Antônio Carlos Fer
reira, I<? andar, sala 21, ou pelo fone 12 - 2845-,
até o .dta 24, "mas Só poderão participar músícos
com idade de 15 .anos. no máximo", conforme Mar
cia Machado.

.

O candidato -deve apresentar a', letra
da música devidamente datilografada uma fita gra
vada para efetivar a inscrição. Até o momento já
estão aprovadas as seguintes composições: "Liga
pra mim", de Jenlee Fontoura; "Fada Madrinha", de
Cenitta Weber e Carla Treis, "Direto no olhar", de
Vivían Sapelli, "Só liguei pra dizer que t€ amo", de
Lucélia Russí. "Alegres Pakitas", do trio Adriana
Fraíblch, Wander1ea Machado e Michele Antunes.

ArleferroMetalúrgica Lida.
Portas - Janelas - Vitrines - Balcões - Portas

Pantográíícas - Portas Rolo' - Cercas - Grades

Churrasqueiras - Anéis Metálicos - Máqu.nas,
Etc ...
AGORA EM NOVAS INSTALÁÇÖES

Rua Joinville, 2.051 Fone; 72-0911

Jaraguä do Sul
.

SC

Ferro' . Velho Marechal
DE ENGELMANN & CIA; LTDA .

Comércio de'. veículos usados
Pecas para veículos

Compramos eutomóveís acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 _c_. Fone' 72:0814
Jaraguã do Sul .

--". SC .--

e
ENCADERNADORA

• LIVROS • REVISTAS • NOTAS· .FISCAIS •.
• TRABALHOS ESCOLARES. (

,,-. � ,CARDÄPIOS.' E OUTROS
,. ..�--�------------------------�--------.

RUA-SÃO PAULO, 114 (Próx; a antiga Cyrus)
':, JARAGUÁ DO SUL- SC

JARAGUÁ DO SUL, DE 18 A 21/11/1.909.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Informe Pcuoqui.al
C A SAM E N TOS:
Jósé Gregolewítzch e Doraci Rosch - 17:15 h. Matriz;
Vicente' Pereira e Anélia Küstner rr--: 18:00 h. M�triz;
Adelar Largura e Edel Zuleica' Rosniak - 10:30 h.
Matriz.

-

Moacir Isidoro Simplicio e Lucia Maria Freíberger - "

20: 15 h. Molha.
_ . : .. I d·,,",

Edsirr Rodrigues e Edite Maria Leone - 18:00 h. Barra.
Pedro Steilein e Mónica Maria Fodi - 19:3? h. ,SS.,
Trindade. .

. ,. < ,-,� " • ffic; .'!:u.:j,;'

M ISS AS:
Sábado - 19:00 A. Matriz
18:00 h. S" Luiz Gonzaga,
Ei Santíssima Tridade.

DOM I N G O:
7:00, 9:00 e 19:00 horas: Matriz, 8;00 h. São

Judas Tadeu, N. Sra. do. Caravággio, N.· sre.

do Rosário e Rio da Luz, 9:30 h. S. Luiz .Gonzaga, S.

Cristóvão e N. Sra Aparecida.
NOSSA ME�SAGEM:

e S. Francisco de Assis,
.

i9:30 h. São Judas Tadeu

PL'RSEVERAR ATÉ O FIM - Quem já não houviu

estas perguntas:' "Quando será o fim do mundo?"
"Isso tudo que está acont':;;,cendo: guerra, fome. vio

lência, terremoto, perseguição... hão é sinal do fim
c.os temp'os��j"E Jesus vai dizer:" "É preciso que

pnmeíro aconteça isso, mas não será logo ? fim. (Lc
21,9). Jesus nos exorta a uma atitude de fe, esperan

ça e fidelidade e nos diz em outro trecho; "... nem

um' só cabelo de vossa cabeça se perderá". Mas o

centro de tudo é um CHAMADO A PERSEVERANÇA.
Perseverar até o fim: "É pela perseverança que man

tereis vossa vida". I;: essas palavras que Jesus pro'
feriu no seu tempo, não ficaram no passado,' dístan
te da nossa história. Elas são atuais. Ele nos chama

a estarmos alertas: "muitos virão em meu nome.

Mas cuidado, não vão atrás de falsas promessas, não

se enganem" Pensando em fim do mundo, no_ íutu
1'0, precisamos ter consciência que o futuro nao se

prevê, o futuro se cria. Devemos nos perg,:nt�r:
que Brasil queremos criar. Hoje, temos 40 m�l��es
de subnutridos 30% do povo em absoluta mrsena.

36 milhões de' menores abandonados. Oito milhões

de famílias não tem casas. A chave da nossa liberta'

ção está, não no caminho fácil e cômodo, mas na

perseverança é na fidelidade à Deus.

AniversariaRles
18 de Novembro

. Sra. Guilhermina se-
tler: Sra. Vanny esposa
do sr. Walter Weller;
Sra. Lídia de Araújo Mo

reira; Albina Nort; Ro

sangela Cardoso: Gílmar
A. Morettí (GIO); Silva
na Leier

19 de Novembro
Sr. Rubens Nicoluz-

zi; sra. Olga esposa do
Sr. João Lúcio da . Costa,
sr. Pedro Eugênio Brug
nago (S. Paulo)

20 de Novembro
Sra. Olga Henschel

Mahnke; sra. 01gq espo
sa do. sr- Álvaro Stíngen
(Cambé) - PR); Marcos

Spengler (Curitiba _:. PR);
Sra. Otilía Zapella Al

perstaed; Sra. Maria Al
ba Sthíngen: Marco
André Maser

21 de Novembro
Sr. Alfredo Horst; Sr.

Alfredo Baumle: Sra. I·
vone Mascarenhas Schi
ba (Curitíba - PR) Jo
go Maria de GodÓi; --Sra.
Priscila Monaín Silva
Moura

.

(Curitiba); .

Sra.
Mérci Franke de Mello
22 de Novembro
Sra. Prof. Cecília· es'

posa Alban Karsten: Sr.
Camilo Andreatta; - Ar'
minda Kuster; sra.: Ceo
liria Meurer Manrich
-- (Atalanta): . Sra. Celina
Winter Bartel (Ponta Po'
rã - 'MT); Orlando Pans'

tein: Esmeralda Sch
'mitz Vegíni: Srta. Ro:
Fatia Kruger; Leandro
Karsten.

r

PÁGINA 03

\
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"Desfrute Rotary"
"R. C. JARAGUA DO SUL
Na noite de 7 do corrsnte, o Rotary Club de
Ja!aguá do Sul reuniu-se festivamente e no de
correr da mesma foram acertados os detalhes
fin�iS, da participação da NOITE LATINO-AME
RleANA, promcvída pelos R. ç. clubes de

Joinv:ille, dia 10.11.89, que alcançou o mais am

plo sucesso.. representado o clube jeraguaense,
como país homenageado o MEXICQ, compare
cendo com o Cidadão mexicano, na pessoa do
sr. G�rardQ Telles, Ger. de Bng. Ind, da Energe
Nutrlmental. O clube ainda definiu o día 12' co
mo. inicio das inscrições para

.

O NATAL DA.
CRIANÇA NECESSIlTADA, em ma,is uma de
suas edições, em dezembro/89.
FOlttJM DE ROTARACT CLUBS EM JARAGUA
DO SUL

Jarag,uá do Sul sediou no día 11 do, corrente o

FORUM REGIONAL DE' ROTARACT CLUBS, ao
, . /

qual compareceram representantes dos diferen
tes Rotaract Clubs da região, em' número de
60 integrantes.
R� C. DE CORUPÁ

,

Na noíte de 8 Ido corrente realizou-ss mais uma

reuniä'o de "trabalho do Rotary Club de Conípá.
Na ocasião, entre grande companheirismo
foi eleito Q novo Conselho Diretor para. o ano

rotário 1990/91, sendo eleito presídento o ro

tariano Rubens Haffermann, O clube alinda
fixó'U o día 10 de dezembro: para a FESrA DE'

NA;�L, 'lu'=! se realizará no Seminário Sagrado
Coração de Jesus, reunião festiva comemorada
com .almoço.
R. C. GUARAMIRIM
A reunião festiva do Rotary ClUb de Guarami
rim, presidida pelo rotariano José Constância
Albuquerque, na noite de 9 do mês, reuniu o alto
mundo social, cultural e adnunístratívo . da ci
dade. O ponto alto da reunião foi assinalado
com 'o pronunciamento do rotartano Osnildo
Bartel. que homenageou póstuma a Cláudio To
masellí, falecido há 2 anos, com'a colocação de
uma íotograãa do extinto pelo. rotariano padri
nho Praacísco Doubrawa, na presença da esposa
do falecido e famil'iares, que foi agradecido pe·
la jovem Carmem 'I'omasellí. Outro aconteci
mento que foi muito bem assinalado, foi o aní
versárJo do dístínto cidadão Teodoro Mussi,
ex-rotariano que naquele dia completava o seu

8()9 ano de existência, sendo: por isso
-

muito
cumprim-entado. MUSSt, como se sabe, é natural
de Ar�quari, mas" com o casamento com "Sinhá."
Rosa Mussi. está radicado no vizinho municí ..

pio desde o ano de 1933, onde. é muito ben

quisto e tem prestado rélevantss serviços ao

desenvolvimento do então bananal e hoie a

tripídante Cidade de Guaramírím.
(DA COMISSÃO DE RELAÇÖES PÚBLI·
CAS DO DISTRITO 465, ANO 1989/90)

A Grande reportagem da nossa História.
Fa'ça uma visita a pAPEL�RIA GRAFIPEL e co

. .nheça os fatos maís importantes da República
em dez luxuosos livros semanais.

Grátis: .: uma sensacional fita tíe videocassete.

/

JARAGUA DO SUL. DE 18 A 24/11/1999.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rádio Jaraguá .72-0159

'EMERGÊNCIA
Pronto Socorro 72-1977

Bombeiro 193

Drogaria Cato 72-0636

Hosp. Mat. Jguá 72-1300

Polícia 190

II
Oro. , Contábil
"A Co'mercial"

S/C Ltda.
• Escritas fiscais e

centábeís

• Registros de firmas

• Contratos

• Seg�ros II

.• Xerox

• Rua. CeI. PrOCÓpIO,
Gomes de Oliveira,
n� 290

• Fone: 12-0091

•
'

Jaraguá do Sul - SC·

Farmácia
do

·Sesi
Agora em instalações
ampliadas e com La
boratórío de Análi
ses 'Clinicas anexo,
para melhor atendi-
mento-

.

Av· Mal. Deodoro
507

(defronte o Colégio
São Luís)

Fon'e: 72-0561

pAGINA 04

Dr.. Walter Yázquez· Clavera
CIRURGIÃO DENTISTA

.

"

Dr. 'Eduardo' Vázquez Clavera
CIRURGIÃO DENTISTA

II
CONSULTÓRIO: \

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

r
:

!

'. Walter : Luiz Ribeiro

"

Alexandre, Dellaoiustina Barbosa

"

ADVOGADOS
-Rua João Marcatto n? '13, 2!? andar - sala 206,
Edifício Domingos Chiodini. Informa seu novo

telefone aos clientes e amigos: 72-3956.

Centro de \Odontopediatria
e Ortodontia .

Luiz Ferndndo Medeiros
Odontopedíatría

, JOsé A. S. Neto /'

Ortodontía
Rua ,'Criciúma, 131 - Fone 72-2161

Jaraguä do Sul - SC -

, .

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

,- GINECOLOGIA - OBSTE'IlHClA -

ginecologia endócrina e infertilidade
,

.

Atende Unímed '

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

-� ....-�-- -- -- ---

'.

Jano
Instituto de, PSicologia
ATENDIl\ß!NTG A CRIANÇAS"

AOOI.;ESCENI'ES E ADULTOS

Psicoterapia Individual; psicoterapia de grupo,
psicodíagnóstíco. Psicoterapià familiar.

Travessa Anita Garibaldí n-? 101, lateral da E

pitáeio Pessea, teleíones 72-2093 e 72-0252.

,-

I

i
;,

ADVOGADOS
F:RIEDEL SCHACHT

MARIO C. FEUPPI

/ CLAUSIO BARÀlTO.
ESCRITóRIO:
Rua Barão do Rio Branco, 227 - Cx- Postal 12
Fone: (0473). 72-0244,' - Jaraguá do Sul-SC-

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA
E ANALISES CLINICAS'

FleIDing ,

Rua Reinaldo Rau, 576
Fone: ;72-2755

Jaragué do Sul ..,.... SC -

José Alberto Barbosa
- DEFESAS ClVEIS E CRIMINAIS -

-ADVOCACIA EM GERAL -

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

Jaraguâ do Sul - SC

Aurilene M. Buzzi
Leonel Pradi Floriani

Advogados
.Rua Reinaldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711.

Ortopedia e. Traumatolooia
DR. MARCOS F. Sl:1BTIL

Urgêneías L, consultas ._ ortopedia ínfan,
til e adulto.' Membro titular da Soc. Brasíleí,
ra de Ortopedia e Tra-umatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

SAVIO MURILO 'JAZERA DE ÄZEVEOO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO
I'

ADVOGADOS
,
- Direito Civll - Criminal - Comercial -

- Trabalhista - Eiportivo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala 1
Fone 72-0188 - Jaraguá do Sul - SC

JARAGuA DO SUL, DE 18 A 2-1/11/1989.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTADO Di SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNIClPAL DE

JARAGUA DO SUL

L E I *- 1.334/89

Concede Abono Especial de fim de

ano aos Funcionários Públicos Municipais, A-

tlvose Inativos.

O PREFE'ITO MUNICIPAL DE JA

RAGUA DO SUL, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER a todos os habitantes

deste Município que a Câmara
'.-

de Vereadores
aprovou ,e el� sanciona a seguinte Lei:

Art. 19 -:- Fica o Chefe do E:x,e;cuti
vo Municipal autorizado à conceder um Abono

Especial de fim de ano aos Funcionários Públi
cos Municipais ativos e inativos, de conformi-
.dade com o Parágrafo Único do artigo: 92, da

Lei Complementar N9 5, de 26 de novembro de

J975.
Parágrafo Único - 0, abono será

'.equivalente a um mês de vencimentos ou pro

'ventos, excluídas as gratífícações, horas extras,
.

adícíonaís 'e demals vantagens atribuídas ao Fun-

cionário.
Art: 29 - As despesas decorrentes

da presente Lei, correrão por; conta de dotações
próprias do Orçamento vigente,.'

.At, 39 - Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas. as dís-

posições em contrário.

Jaraguá do Sul, 08 de novembro de 1989.

IlVO KONELL
Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN
Secretário de Admíntstnação e Finanças)

Tubos - Santa Helena Ltda.

Tubos de pve (eletrodutos), Tubos de Concreto.
Tubos de Polietileno (mangueira preta).

Fábricá:: Rua Jolnvílle, 1016 _ Pone n·ll01
Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99

F('�e 12-0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

Verdureira da
COM:eRCIO DE FRUTAS E VERDURAS,'

SEMPRE FRESCAS E VERDES, PÄO CASEIRO

E CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTO.

Rua CeI. Procópio
- Jaraguá

Gomes de
do Sul -

Oliveira, 1.160
SC -

genIe . nossa

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

'Colcerto hOßlenagei,a' Dia do Musica
A Escºla de :Músi- no Pinho, além do con- ção de 'Prelúdio n? 1, de

ca da . Scar comemorará vídado Sérgio Luis ste- Heitor VUa Lobos- 'Oi
o 'Dia do Músico' com in, rrao se revezar na [os .

. .t'\_zules (Hueyne),
'u;rn .concertc sspecíet e-: apresentação de várias 'EI Humahuáqueão' (Car-

. xecutado por seus pro- peças dentro deste, espe- navalíto]. 'Llanto del
fessores, día 22, à noíte.. táculo que' será dividi- Indio', 'Carnavalito de
A pianista e diretora. do em duas partes. Ia . Quebrada de Humahu-
deste departamento na Na primeira parte aca'. todos os arranjos
Sociedade Cultura Al- está prevista a audição feitos por Gerald Schw-
tístíca, Vânia D'Aquino de 'Kanon', de. Johann .' ertberger: 'Feriado na
Pinlho, espera que um Pachelbel; 'Fantasie 'o- Vila' (1"973), de N. Na-

. bom público, principal- pus 1O�, de Franz Schu- kanischi; '�' Peças Bre

ments os músicos jara- bert; Sonata' Opus 8', ves' I (1981), 'Chopíanã'
guaenses, prestigíe este : de Edward Grieg; 'Dan- (Mazurka] (1989)' e 'Di-

.

evento que será realiza- ça Eslava Opus 72 n92', vagação' (em torno de
do no Teatro da: Scar, de : Antonin Dvorák e -'um terna de Augustinho
na Rua Amazonas, 213, 'Danseuses de

. Delphes', Larà),' todas de LUiz Fer
Centto. Os' ingressos es- de Claude Debussy. Já nando Melara;

.

fínalí
tarão à venda no local na segunda parte está' zando com 'Ragtime',
a preços de NC·z$5.00' previsto' a interpreta-' de Scott Joplin.·
e NCz$10.00. -

l�ne
Os s.pr�::�reSMar��� Elelro Eletrô'nica Jaraguaense

sí S. Zi'ebarth, Lígia F. DE AFONSO BARBI NETO

Stein, Aldo José Gurus, . -Assístêncía especializada· em consertos
Vaniza de Camargo Kra- de Aparelhos Eletrodomésticos de todas

ag, Neusa Stange, Eu- as marcas.

nice Barbosa, Voldis AUTORIZADA C C E
E'leazar Sprogis, Anto- Assistência Técnica 'em Aparelhos de Som
nieta E. T. Kraus, Elíza e TV com garantia
Henníng, Luiz Fernando Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, n'! 280.·

.

Melara <;9. Vânia D'Aqui- - Jarag-q,á do S!JI Santa Catarina
'

;:� .. ' JARAGUA 'DO'. SUL, DE 18' A 24/11/1989.
_____

.�- ... �#'i-4.=":-.=l"·;;=;i:<' _.:;.;:...;.�.;..' _

pAGINA 05

Confecções Sueli Lídc

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, L085 e na

�'i'a Reínoldo Rau, 530 - Jaraguá do Sul � SC

ARTIGOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA,

A PREÇOS Dr CUSTO.

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

-
.

Dr. WALDEMAR SCHWElTZER
Clínica de pequenos e grandes .

animais, círúrgias, vacinações
raio x. internamentos, boutíque-

Rua Joínvílle, 0.9 1,178 [em frente ao' Supermercado Breithaupt)
Fone 72-3263 � Jaraguâ do Sul - Santa Catarina

II
"

�HONDA 'I Menegotti IYIQtos'l�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,
. Cobras & Lagarios .

. (FerCÚnande. P1sk�)

Do assesor de Imprensa da Preíei- Blumenaui Onde �stá 9 aguerrido Fu

tura Municipal, senhor Gilv,&n Fran- tebol de Salão do Reeder; dos : bons

ça, recebemos
.

a ímíormeção de que tempos. que ínfundía pavor às equí-
.

a Secretaria das Finanças vai desta- pés. adversárias? Onde está o Xadrez

car fiscais para' patrulharem as áreas do Castilho Pintq? Sem já falar em

onde funcionam' Postos. de Vtenda, a
.

outras modolídades que levaram Ja

Iím . de detectar o funcionamento ir-·· raguä do Sul ii glória em competições
regular desses Postos, de madruga- passadas? Não conquistamos nada
da. Os proprietários serão alertados na Bocha, no handebol feminino. nas

,de quc:i a partir de agora nenhumes- modalidades acima Citadas. Por quê? ..

tabelecímentc comercial poderá fun- E o Tiro? Acabamos de realizar na

cíonar .íora do horário estabelecido city a Primeira "Schützenfest", com

em leL. A secretaría das Finanças vai raro brilhantismo
.

e com resultados

aplicar as penas legais, que pode- invejáveis. Porque nossos Atiradores
rão, inclusive, chegar à cassasäe do não foram a, Joaçaba?
Alvará. de funcionamento daquelas
empresas que' abrirem suas portas al
tas

.
horas da madrugada para aten

'der excursões procedentes de outras
cidades. Esclareceu o assesor de im

prensa,
.
que a Prefeitura nao 'afasta

a possíbíhdade de estar havendo so

negação de impostos, com as vendas
sendo feitas' sem cobertura de notas
Iiiscais, º que resultaria em' prejui
zos não desprezíveis pare O Estado-

.

e o Município, tanto em SC como
.

nos Estados e Municípios: onde os

produtos aqui adquiridos de madru
gada . são comercializados de porta
em ,porta, naturalmente sem qual
quer cobertura de documentos fiscais ..

Enfatizou OST. Gilvan França que as

providências anunciadas pelo títular
'da

.

Secretaria das Finanças, demons
'tram qUe a admínístração do Municí
pio. não subordína a ação admínístra
tíva ao aspecto político - partidário
da questão, numa clara alusão à nos

sa assertiva de quo? o sr. Ivo' Konell
não tomaria nenhuma providência, co

rno a, anunciada num ano eleitoral,
com o candidato do PMDB agonizan
do nas últimas colocações nas

'

pes
quízas eleitorais. E não é que o Heins .Raeeder tem

razão, quanto a erros em "out doors"
e outras publicidades? Anunciando o

.

aniversário de Mas,saranduba, a RBS
ficou fal.ando·e repetindo que a cida
de foi fundado por alemães, italianos
e poloneses, em 11 de novembro de
1961, o que não corresponde absoluta
mente à verdade. Por sinal, a Histó-
ria da vizinha cidade tem lances
bem Interessantes, envolvendo até

Nada na natação? Onde está' a -brígas com Guaramírím (Bananal, an

natação do- Arizinho? . Onde estão os tígamente). Alguém pelai quer pes-
bolonísta dó Nelson Tarnaskí que qulsarê É Um erro lamentável que
tanto se destacaram anos atrás? Onde. pode inclusive induzir crianças e

está o basquete do Douglas Stange & errar" em
.

provas de História.
Cia que se ombreava com Joinville e

Por maís que argumentem. por mais
que procuram enaltecer, nosso espor
te amador. Os resultados colhidos nos
JASC de Joaçaba pela d,=legaçã.o ja
raguaensa não convenceram a .nín-

guém, i,;

Aftnäl Jaraguá do Sul tem .\.lma
infra-estrutura invejável em termos
de esporte�. amador. O's gináSIOS co-

bertos pulalam, temos várias PlSCl- .

nas, temos vários -estédíos (de fazer

Inveja a eidedes grandes), temos em

presas ricas, que podem, muito bem,
adotar atletas e/ou liberar funcioná
rios adeptos de modalidades esporti
vas dos JASC, para o devido treína-:
mente,

Tudo indica
.

que falta organiza
ção, diálogo, boa vontade, conscientí
zação de autoridades e, empresários'
para que Jaraguá do Sul também ve

nha a destacar-se no esporte amador,
como Blumeneu. par exemplo..

A Schützenfest demonstrou que
. ORGANIZAÇÃO dá resultados. Ora,
temos aí um

. ano, inteiro pela frente
para organizar nossa participação
nos JASC de 1990, em Blumeneu. Va

mos: arregaçar as mangest.

._ - --

((jJj�Wt;HO .

: ._

�"

,�!f=:;=. VIAÇÃO CANARiNHO LTOA.

Programe bem as suas viagens de terias e

. recreação. A "Cànarinho" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco:
Av. Mal. Deodoro, 981 ,Fone 72-1422

'VARIG
72-0363

PÂGINA 06

Ecke »,Deulsche«

LEITWORT: WlR 'SCHREIBEN EIN WENI G IN
DEUTSCH DAMIT pIE ERERBTE MUTTERSpRA
CHE' NICHT IN VERGESSENHE:IT GERAET!"

- - - Dm REDAKTION
Albuhr schrieb einst:

.

UNTERSTüTZUNG EINER SCHULE
Die Firma Mal'\V.ee �'einer Aufforderungen
der Industrie - und Handelskammer folgend
- stiftete zur, zeít- Cz$ 35.000,00 für die' sta
atliche Schule·· Holando MarcelinQ Gonçalves.
Diese Initiative ermöglicht es der Schullei
tung, Material für den Computer - Kurs au

erwerben und damit einer . grösseren - An
zahl Jugendlíchen . einen Arbeitsplatz zu vers
chaffan,

VERSESSERTE STROMZULIE'PERUN BIS' ZUM
JAHR' 2000

.

Diel Industrie'� und Handelska!mmer' erhidt
durch die CELESC ein Schreiben mit dem Hinweis, .

dass in. der Stromzufuhr für dieses Gebiet -.
die sich - in letzter Zeit sehr . verschlechtert
hatte - eine Besserung eintreten - soll.
Laut CELEJSC soll in Kütze . eine transformators-
tatíon von 138/13,8 KV-20/26 MVA in der Un
terstation von Tifa da' PÓlvora eingerichtet
werden; aussetdem Wird von der SE aus Joínvdl
Ie (Eletrosul') eine Leitung fÜr 138 KV angelegt.
die ab Dezember 1987 in �raft tritt. Später

, wird durch die neue' Leitung eine SE eingerichtet,
die mit einer Kapazität von 26 MVA beginnen
soll. "

.

.

Damit wird bis zum Jahr 2000 Jaraguä da Sul
mit Ssrom versorgt sein.

Poslo de ,Vendas' MarcaUo
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts,

.

bermudas e cordas.
'

Em frente à fábrica, - AJIlpio estacionamento.

I Inglês para quem
não lem 'Iempll

3 perder.
. FALE INGL:ES EM 24 HORAS

WIZARD
. CONVERSATION

* Finalmente no Brasil, um método revolucioná
rio para você falar inglês em apenas 24 h/àula.
* Método desenvolvido no maior instituto de
linguística do mundo (Brigham Young University
- USA).
* Aprendizado 100% garantido. Milhares de

.

alunos satisfeitos em todo o Brasil.
'" Solicite uma au.la demonstrativa' gratuita.
* Método especial para criancas.

.

* Estamos lançando no mesm� método, Alemão,
Italiano e Francês. _

Rua Exped. Antonio Carlos Ferreira 68
Fone '72-0527

JARAGUÁ 'DO SUL,' DE 18 A 24/11i19B�.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Prefeitura de
Araquari está
sob suspeita
o Tribunal da Con

tas do Estado está reco

mendando, através de
relatório minucioso, a re

jeiqão das cQntas·· de
1986 de Prefeitura Muni
cipal de Araquart. A
sugestão se baseia prín
cípalments na descoberta"
de "despesas

.

sem licita
ção, despesas com di
vulgação sem caráter
público, atrasos nos re

gistros contábeis, admis
são de pessoal sem con
curso público e restrições
apuradas durante inspe
ção "in. loco" na ár'ea de
obras � equipamentos da
Prefeitura Municipal".

Conforme determina
qão do' artigQ 113, pará- (

grafo segundo, da Nova I C

- O dr. Héraclíto Ribeiro, Juiz de Direito da.

Constituição Estadual,
.

re-', omarca de Joinville, comunícava aq sr. venänóío

centemente promulgada,
Porto, Escrivão de Paz que, em virtude da assiná,lu

o parecer do TSE - as-
ra, ontem.do Tratado de Paz, às 15 horas, em Ver- •..

sinado ; durante sessão sailles, o Exmo. Dr. Governador Hercilío Luz detla-
E

.

rou Ieriaro o dia de hoje "e. congratulo-me com a . 'fi 1969, a ARENA lançava candidatos para.ordínärta no dia 30 de 1
...

as eleíções de 30.11.69: Para Prefeito '- Hans Ger-
outubro -, . "somente popu ação desse distrito pelo auspicioso acontecí- .' . .

mente..
"

.

hard Mayer: Para Vice - Eugênio Victor Schmö-deixará de 'prevalecer 'ekel. Para Vereadores: Octacílío Pedro Ramos, Al"
por decisão de dois ter- bino Wehrmeíster, Belarmino Garcia, Affonso Franz-
cos dos membros da Cê-

•••. HA 40 ANOS ner, Mário Marinho. Rubiní, Eugênio Strebe, Bruno
mara Municipal de Ve- Henn, Sigolf Schünke.· José Carlos Néves e Luiz Fer-
readores, que· tem o pra- Em 1949•.. comentava-se ainda o íalecímento : reíra da Silva. Após a escolha ·{álavam o candidato
zo de 90 dias para se

na Vita de Corupá, em 18 de setembro, da, sra. V�;. a Vice, vereador Eugênio V. Schmöckel, o candidato
pronunciar sobre a ma- Maria Ubelína da Silva Castello. deixando 7 filhos. a Prefeito, Vereador Hans Gerherd Mayer (Nutzí),'
téria, logo: após'a leitura J.. 30 netos e 75 bisnetos, 5 tataranetos, Aextínta era uma o Presidente da ARßNA.. vereador Octacílío Pedro
da, decisão do Tribunal. das sobreviventes que assistiu as atívIdades do estabeIe: R d t d d 1 d d A d M"
a .ser feita em sessão .

amos, o ex- epu a o e ·e ega '0- a rena, r ano

do leglslativo de Ára- cimento açucareiro da íírma Jourdan '& Rosas' (?), Tavares da Cunha Mello e o prefeito Victor Bauer.
localízada à margem direita do rio Itapocu, quando Na ocasíão saia. pela imprensa. manifestação de um

quarí. , servia de 'aia aos filhos de dona Elisa Caffier Jour- grupo intitulado de ASSoe. DOS A!vUGOS DE JA-
Segundo o n�latófio A

.

do Tribunal· de Con- dan. durante sua permanência nas terras do Estahe- RAGU - DO SUL, firmado por Rodolfo Huíenuessler,
í Iecimento Jaraguá.

.

Rubens Nícoluzzí e dr. Gert Edgar Baumer, como
tas do Estado, no .exer- coordenadores. dirigido A ARENA, estranhando não
cicio .de 86 foram 'detec- r - O' deputado Artur Müller apresentava à Assem- haver nenhum elementö militante do ex-PDS, não
tados atrasos nos regis- bléía Legíslatíva, uma emenda ao; projeto de orça- indicavam nomes, 'mas apelavain para uma tenta-

·
troS'

.

contábeis da Pre-' mento, da verba DEPARTAMEIfO DE ESTRADAS DE tiva de conci�iação.feitura de Áraquari, I

RODAGEM, Codigo loçal 71-4-19, Contribuiç'30 do
assim corno um ellevado Estado para o D. E. R., num total de 27 milhões de
consumo ,e. completa, ine- cruzeiros, a quantia de quinhentos mil cruzelws /xistência d� controle (Cr$ 500,'000,00) para os estudos e iníclo dos serviq;os
de combustíveis 'e des' da estrada Corupá-São Bento do Sul. 'Uma longa ex

pesas
.

ocorridas com do-
posição justificativa acompanhava a emenda ao

cumentos irregulaJ:",es., Orçamento do Estàdo. destacando as vantagens de
Além da admi,ss§.o de

uso de portos catarinenses, o encurtamento das dis-
pessoal sem concurso tâncias e a ligação de 9 mu.nicípios entre Porto União

·

público. o . Tribunal ain'
,e São Francisco do Sul, impedindo o' ,desenvolvimen

da detectou Uma majora-'. o. pela falta de abertura de apenas 36 quilômetros,
çß_o de remuneração) entre Corupá e S. Bento.
não-autorizada, por Le�
Municipal, no setor d�pessoal e vantagens p�r,'
gas não�previstas e9

· l'ei. bem como remune�
.

ração de pessoal aCim�
dos limites legais. .

> (
�m��

-�. ����������������������-J�A�R��UA �' S�, �' .18 A 2i�1/100�

" ., ;.' . ,�'

CONFIRA f\ HJsrrÓRiA.:� !latão de Ifaj)ocu· .

IIA HIstória de nóssa .mte filo Jjódê
.

.
'

. •
MOMFOBT

ficar SÓ na saudade".
.�..

o pass.'o só é ImpQrtante se o seu

tempo f91 b�m empregado.
INSTRUMENTOS DE

MEDiÇÃO -

/:.' COMPONENTES
INDVSTRIAIS

HA 70 ANOS , , blicos. A bancada da UDN obtinha aprovação de
rêquerímento. "solícítando ao Prefeito a ccnstrucão
de bancos na praça defronte à Prefeitura, denomine
da de Angelo Piazera, De acorde>: Com os vereadores,
não exístía .nenhum banco naquela praça, o que era

de estranhar, -vísto que toda a população tinha algu
.ma coisa a tratar com a, municípalidade, no Fórum,
na Associação Rural ou no Serviço Militar. Das três
praças da cidade. esta era a única que não tinha um
cantinho para sentar.

- Jaraguá do Sul já se preocupava com o meio
hambíente e atacava com uma Campanha de Educa
cãó Florestal. O Serviço Florestar atendia a todos os

ínteressados em. assuntos relacionados com silvi
cultura. tanto na parte reíerente a, consulas, como

para obtenção de mudas e sementes.

HA 20 ANOS

...

- Em 1.919, o sr, 'Orestes Guimarães, Inspetor Fe
deral das escolas subvencionadas no município de
Joínvílle: dava providências para fornécimento do'
mobüíérío das escolas de Hansa, Irir,iú. Cubatão, Ma"
moté. Curveta. Schroeder, Poço Grande, estrada do
Bananal, Jacú, Gäribaldi. kilômetrq 5, 11 e 17 da, es
trada D. Francisca e Kílômetro ·5 •. e '17 Santa CatarHla,
- Era agente em Joinvílla d'O Corr'-=io do Povo,

o sr. Alfredo Herkenhoff, autorizado a receber ant1n'
cios. fazer cobranças e a,ssinaturas.· bem como tIi�taI
de outros negócios desta folhá.

lIA 10 ANOS
.... �,'

.

Em 1979. a sociedade jaraguaense ainda .comen
tava a Boda de Oüro do distinto casal Bruno Mahnke.
Olga Herisch�l Mahnke. A neta YASG, isto é, Yvonne
Allee Scnqlöckel- Gonçalves. que assinava a' coluna

Notítiàs Sócial do CORREIO DO POVO, como jor·
nalista,: fazia extensas citações aos avós jubilares.
- O ,Governador Jorge Konder Bornhausen pres

dia no Forum' da Comarca dois atos de relevante
importãncia: o primeiro, a construçãö de uma can°

.cha pölivalent� para Corupá 'e o, segundo, a expedi
ção de ordem dê Serviço para a pavimentação .. a3-
fáltica do trecho Jaraguá·Corupá, tendo falado na o

casião o Secretário dos Transportes e Obras, Espen-
clião Amin.

'
.

'. HÁ 36 ANOS

Em 1959, a Câmara Municipal de Jluaguá do

Sul era palco de pronunciamentos diversos.. entre

eles o que se f=lacionava com logradouros -. pú'
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Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmldt, 279 • Fone 72-0448

II Funilaria]araguá Ltda.
.

.

Jóias, semi- j6186 e relóglos cem o earínho da

LANZNASTER
.Marechal Deodoro, 391 - Fone 72·1267, em Jara�ua

AS MELHORES OpÇÖES PARA ,PRESENTEAR'
ESTAO NA

Lanznastet

Chalé
IMOBWARlA E
REPRESENTAÇOES LTDA.

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

GALPÄO Jndustríal ...... Galpão industrial com

área de 2.iOOm2., edificado num terreno de
7.500m2., sito a lateral de' SC-301, rodovfa . Ja;
raguã centro 'a Nereu Ramos; CASA�Residencial:
Casa resídencíal em alvenaria com área de
125m2., edificada em terreno de 382,00m2., sito
a Rua 25 de julho n? 317; TERRENO Comercial:
Terreno com área de 1.050m2. sito; a Rua Fran
cisco Fischer "Ao lado Sindicato do Vestuãrio":
TERRENO Re-sidencial - Terreno com árEja de
343,OOm2. (com íundaçãoj em Lot. Itapocuzínho
em Schroeder: TERRENO � MA,TO, - Terreno
com área de 1.200.000m2., commuito mato muita
madeira de diversas qualidades; TERRENO:"""

..

Terreno com área de 80.447 m2., sito Estrada
Três Rios aprox, 3.000 metros do centro; TERRE
NO Residencial - Terreno com área

.

de 453m2."
sito em Jaraguá Esquerdo. prox, Estofados Jar
dim.

Empreendimentos·' Imobiliários
Mareatlo Ltda. CdCl 093

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1,1;;'6 Jaraguá
do. Stil - SC.

.

-- TERRENO esquina na RelnOldo Rau'er500,00
m2 e casa de Alvenaria., - T:eRRENO Ana Pau
la I - Aceita carro ou moto na troca.. LOTES no

.

loteamento Ana Paula II., LOTES no loteamento
Rodrigues., LOTES no loteamento São. Luiz Gon
zaga 12 x 38m., LOTE Vila Romana 14 x 36m.

-- CASAS: - Casa mista 100,00 m2 (Lot. RQ,(lri
gues (Vila Rau]., - Casa de alvenaria el 150,00
m2, terreno-iJ00,00m2 - Sito na lateral da Ro
berto Zíemann.; .- Casa com S'SO,OOm2 - Centro,
Casa de alvo no Iot, São Luiz Gonzaga ·lOOm2.
Casa de alvo PX. !CoI. Cristina Marcatto 14,00m�."

.

TERRENO COMERCIAL: Terreno com 5.28Q,00
m2 sito a ruá-':J-Qh;iwille com frente para o asfal
to., TERRENO 'GOm:: 900,OOm2 e Galpão de 233,00
m2 na Rua. BernªI:do Dornbusch.

PÁGINA 08 � iL:. -,-_�', __ . __ ,

, SINDICATO. ()AS I�DÚS�

TRIAS . METJ\.LÚRGICAS;
MECANICAS }�])O MA·

TERIAL ELÉTRICO: DE

JARAGUA DO SlJL

.

ASSEMBLÉIA GERAT.

EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCA·
çÄO

mODElA,ioJURH
FatiricaÇiã:O ele.modelos p/furt'dição. em geral,
madeíra, alumínio, araldíte, etc.
-Serviço ele colocação de canais Ie modelos
ém placa.

- .

Rua Prof. Antonio Ayroso, 419 - Bairro Nova
Brasilia - Fone; 72·3991 - Jaraguá do Sul- �C.

o Presidente da ;-:nti'
dade Sindical supra, no

USo de suas atribuições,
convoca os senhores as

socíados a participarem
da Assembléia Geral Ex
traordínéría- a realizar
se no dia 20 de novenr

bro de 1989, às 16:00 ho
ras; na sede social, a
fim

.

de deliberar sobre
a seguinte

l>�fenda o. seu patrlmônlo centra sinistros, pre-
venindo-se. Estamos as' suas ordens I

.Exl.i·n b r a.s

. ORDEM DO DIA

1 - Apreciação. � deli
beração sobre o proposta
do Sindicato dos ,Traba"
Ihadores nas Indústrias
Metalúrgicas Mecânicas
e do·Material Elétrico de

.

Jaraguã do Sul, para re

novação da Convenção
Coletiva de Trabalho a

vigorar a partir de ja
neiro de 1990 ,� aprova
qão do Rol de' Reivindí
,cações do Sindicato Eco
nômico.
li'�'
2 - Déle'gação de Po·
der,es a Diretoria deste
Sindicato para' negociar
os termos finais da cita
da Convenção, Com a Di-

.

retoria do Sindicato PrQ
fissíonal ;bem CqInO ins
talação de Dissídi'o Cole
letivo, em caso de malo
gro das negociações.

Comérdo e recarga de extintores em geral

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

Não havendo número.
legal para deliberar à
tora mencionada, ,a
AGE realizar-se-á a par
tir das 17:00 horas do
mesmo dia e do .mesmo
local, com o quórum pre
visto nos Estatutos So
ciais.

Jaraguã do Sul (SC), 16
de novembro de 1989 .

WILSON KOHLBACH
·PRESIDENTE

• IITERIMOVEIS
In'termediária' de
Imóveis Ltda.

R. João Píccolí, tO:4 - fone 72-2111 - Jaraguá do Sul
_ CRBCI 6'(3-J!

- 1 GALPÄO COM 360m2. TERRENO COM
360m2 NA RUA CRICIÚMA

SUL. DE 18, A 24/11/1989 .

• I!�!���i�ro���_�� 1·
EN�r;TEC R. Exp. Antonio C. Ferreira, n9 68

- TERRENOS: Terreno c/ 1.480,OOm2 - Rua
João Picolí sln9 - entre as Ruas Av. MaC Deo:
doro e' Reínoldo Rau - Centro., Terreno com

99.000,00 m2 - Fundes lot.
. Eimil Behlíng..

Terreno cl 364,00 m2 - Rua : Enrích Sprum ,

Agua Verde." Terreno cl :;'98,75 m2 - E'strada
Nova - Vila Rau, Prox. ao" Supermercado Rau.,
:- CASAS: Casa em Alvenaria com 311,00 m2
2 suítes, 2 quartos; 3 salas, salão de festas, cozi
.nha, lavanderia, �aragem pl 4 carros, pisei
na. - Rua João Januário Ayroso - Jaragué Es

querdo., Casa em Alvenaria cl 110,00 m2 em

TERRENO de 7.100,00 m2 - Rua João Januârio
Ayroso � Jaraguá E'squerdo., Casa em Alvenaria
com 93,00 mz em TERRENO de 754,.00 m2 -

. Rua Enrich Sprum - Água Verde .

COBERTURA nova EdH. Schiochet - centro.

'- ALUG·A·...:..
SALA COML. Edif. Domingos ,Schiodini 19 Andar.

H,RAGUA DO
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Hdltal 16.921 de 01.11.89
' '

Leonel Pradt FI,orient ePld C
'

filha üe pejalm.º Pias

Aurllene Maria'B'uizi 'roc �ama8· . ,e -: .. aS"a'rm�,,'Il'to''·S' - Bias ::r�Sinha Pa,vgsId
Ele, brasileiro, solteiro,

.::;
advogado, natural de Ia- '

FAital 16.940 de 09.11.89'

raguá do Sul, domiciliado �AROOT ADEUA OaUBBA LEHMANN, Of1�lal do Registro Civil
1\'Iauro Müller e Lílíane

e residente na Rua José do l- Dístríto da Comarca, de Jaraguá do Sul,.Estado de/ san� Catarina,
Tancon"

Emmendoerfer, 1.549, Brasil, faz saber que com�orecerem em ,Cartóri� exibindo ()s documen-
Ele,' brasileiro, solteiro

nesta Cidade, filho de
.

tos exigidos pel� leí, ß; fim,de se habllttarem para casar, OS segúíntes: torneíro mecâníco, Ina:
Emilio Floríant e: Adelia veira e ' Irene da Sílva ragua do Sul, dcmícílía- Iíada e residente na Rua

tural de
'

Jaràszuá'
,

do

Pradí Ploríaní _ Silveira" da ,� residente na -Rua Águas Claras, em Ilha
Sul, domiciliado e resí

Ela" brasileira, 'solteira, Ela, brasileira, solteira, . da, Abolição, CO)iAB,' da Figúeira, neste distri-
dente na Rua José IThr-co

advogada; natural de costureira, natural, de quadra 07, lote 16, nl? 21, to, filHa de 'Augustinho doro Ribeiro, 730, nesta

Tímbó, neste Estado, do- Linha das Palmeiras, nesta cidade, filha de Marconàe,s de Lima e
cidade fiLho' de Rolando

miciliada e residente na Xavantína, neste Estado, Elíseu Naízer e, Luiza Jardelína Felipe Santiago.
'Müller e Elvira Müller -

Rua Procópio Gomes de domícílíada :

e residente Seitz Naizer -
'

Edital 16.931 de 08.11.89
,Ela, brasileira, solteira,

Oliveira, 845, nesta cí- na Rua 25 de Julho, 1.036, Edital 16.934 de 08.11.89 Eduardô Hermany e' balconista, natural d�

dade, filha' de Silvio em Vila Nova, nesta Francisco Lauro- Kuhn e Carla Sueli Tomazelli Navegantes, neste Esta-

Francisco Buzzi e Alice cidade, filha de Angelo Isolete Martà :Wittltowsld Ele. br�sileiro, solteiro
do, domícílíeda e resí

Buzzí -:- Evangelista � Iracema Ele! brasileiro, solteiro) eletrotéeníco, natural d� denta na Rua Antonio

Edital 16.928 d� 01 . .,.89 ,Morietto Evangelista - auxiliar de escritório, CriciüÍna. neste Estado,
Bernardo Schmitt, nes

Cópia recebida do cartõ- Edital 16.931 de 01.11.89 natural de Massarandu- domiciliado e residente
ta cidade, filha de João

rio de Venâncio Aires, Cláudio Maler e Iria Rei- ba, neste Estado, domí- na Rua' Arthur Carlos
Tancon e, Ivanír Borba

Rio Grande do. Sul
: nílda Zimmermann ciliado � residente na Henschel, nesta' cidade,

Tancon-

Gllmar Paganellí e Ana Ele, brasileiro, solteiro, Rua Alfredo Mann, 89, filho de, Wigand Milton
Edital 16.941 de 09.11.89

Cláudia Padílha engenheiro civil, natural nesta cidade, filho
i de Hermany e Therezinha Sidney Leopoldo Malhei:

Ele, brasileiro, solteiro, de Jataguá do Sul, domí- Lauro Kühn e Elsa Moser Herêilía Hermany -

ro e Llselde Lawin

advogado, natural de ciliado ,e residente na Kuhn.._. Ela, btasileira, . solteira,
Ele, brasileiro, solteiro

. Benedito Novo, neste Es- Rua, .Ioinville, 3,611, Ela, brasileira, solteira, auxílíar de 'escrit6río, índustrtärto, natural de
tado, domícilíado Ie rê- nesta cidade: filho de auxiliar de escritório, na- natural de Jaraguä do Jaraguá do Sul, domíci-

sidente na Rua 652, n? Estefano Maler e Rosa tural de Masseranduba, Sul, domiciliada e res i-
Iiado e residente na Rua

28, nesta cidade, filho de da Costa Maier - neste Estado, domiciliada dente na Rua Frederico Pastor Ferdinando Schlün-

Roland Paganellí e Eddi Ela, brasileira, solteira, e residente na Rua Tu· Curt A. Vasel,..145, nesta c-í
zen, ,235, nesta cida

Paganellí -

'

j'ndustr�ária, natural de barão, 210, ne�ta, cidade, dade, f�íha de Lauro
'

To- de, filho' de Leopoldo

Ela, brasileira, solteira, Jaraguá do Sul" domici- filha, de João wíttkows- mazellí e Elza da Costa Malheiro Filho e EI

telefonista, natural de liada e residente
,.

na ki· Ie Irena .Neumann TümazetIi -
.

vira da Costa,.-Malheiro -

Venãncío Aires, Rio Gran- Rua Guilherme Weege, Wittkowskí -,- . i· Edital re.sss de 08.11.89
Ela, brasileira, solteira,

de do Sul, domiciliada e 166, nesta cidade, filha Edital 16.935 de 08.11.89 .João Alberto Leszkíewícz
. índustriérta, natural de

residente na Ruà Padre d Antonio José Zimmer- Nazir Stipp Je CleIta e JusaJ7� Teresiriha' Um- Jaraguá do Su}, domicili

Ançhieta, 913, em Ve- mann e Maria Schiochet Maria Unhares lauf
ada e residente na 'Rua

nâncio Aires, Rio Grande Zimmermann'_ Ele, brasilei'ro, solteiro,' Ele, brasileiro, solteiro; Leopoldo Janssen, 281,

do Su}, filha de Olinda Ed}tal 16.932 de 01.11.89 metalúrgico: naturhl de operárió. natural de Cu- nesta cidade, filha de

Eloá Padilha I Marcio Adl'lano IEwald e Barra Santa Salete, Manoel ritiba, Paraná,· domicilia- .. Walter Lawin e Gerta

Edital 16.929 de 01.11.89 Beatris Regina Schmitt Rihas, Paraq.á, domicili- , do e' r�Sidente na Rua
Wi.l�e Lawin -

Evaldo Storch e Emilla Ele. brasileiro, solteiro, ado e resident� na Rua ,400 lot� 15 Loteamento
Edital 16.942 de 09.11.89

I<ovoalski
' industr�ário, natural, �� .

Brich Aben" em' Vila .odia, érn J�raguá-Esquer- Silvino José Schuh 'e Eva

Ele, brasileiro, diyo:çCi- Jaragua d? Sul, domICllI- Lenzi, nesta ci'dade, filho do, nes�-e distrito, filho
Nunes

odo, operário, natural ado e resldente na Av, de Aldo Stipp e Carmem Ide Casemirlo· Leszkiew'icz
Ele, brasileiro, solteiro,

de São Francisco ' dô Marech�� De04oro, 1.506, Albino Stipp �
,

,

e Anto�ia julia Teixeira - 'operador de máquina,

Sul, neste Estado, do- .nesta clOade, fllho de Ela, ,brasileira, solteira, Ela, brasileira, solteira, na!urall de Vila Ivagací,

miciliado e resid,ente r�<?baldo E'wald e Berna- operana, natural de secretária, natural de Join-
Tres de Maio, Rio Gran-

na Rua Francisco Hrusch-' detti, Fra�z�ner Ewald. - Presidente Nereu, nes- viiie, neste Estado,. do-
de- do Sul, ., domiciliado

ka, em Jaraguá-Esquerdo, Ela, braslleua, soltelfa, te Estado, do.miciliÇlda miciliada e residente na
e r'�sidente na Rua Er-

neste distrilo, filho de auxiliar de, administra- e resi'dente na Rua Rua José, Theodoro Ri-
wino Menegotti, 381,

Ricardo Storch e Berta Uva, natural de Jaraguá Erich Ahen, em Vi�;a beiro -240; em Ilha . da
nesta cidade, filho de

Meldola Storch - do Su}, domiciliada 'e Lenzi. nesta cidade, fi- Figu�ir�, neste distrito,
Antonio, Schuh e Santi-

Ela,. brasileira, solteira, resi�ente na Rua Walter lha Jaime Sezerino' Li- filha de LeGpO'ldo Um-
na Müller Schuh -

operária,� 'natural de ��arquar�t, 1.549, nesta nhares e Maria 'Eugênia lauf 'e Vilma Heiden
Ela, brasileira, solteira,

Seberi, Rio· Grande do ' cldad=, füha de Walde- Unhares. - Umlauf. _ .operária, :natural d,=

Sul, domiciliada e resi�
,

mar Schmitt e Joanna Edital 16.936 de 08.li.89 Edital' 16.939 d'e 08.11.89 Canoinhas, neste Esta-

dente na Rua
.J
Francisco Beng Schmitt - Alfrédo Soares de Andra- Ivan da Costa e Roza-

do, domiciliada· e resi-

T-lruschka, em Jaralluá- EdUal 16.933 de 08.11.89' de e Erotides de Anare· ne Terezinha Dias
dente na Rua Irmão

Esquerdo, neste distrito, Helvi� Adr�a�e m�s e éida. Marcondes de Lima Ele,' btasileiro, solt�iw,
Leandro, 705, em Vila

filha de João Kovalski. Andrea Mana Nalzer Ele, brasilei'ro, solteiro, policial. milHar, natural 'L�nzi, nesta Cidade fi-

filho e Tereza Kovals- Ele. brasileiro, solteir_o,· operário, natural de' Ron- d� Joinville, neste ES�.j l�a de Lindonor Nun.es

ki - operano, natural de Sao cado],'. Paraná, domicilia· do; donüciliado 2 resi- aJ\osa Furhmann Nunes -

Edital 16.930 de 01.11.89 Francisco do, �J11, neste no e resident= na . Rua dente em 'Ribei.r-ão ' Mo-
Edital 16.943 de 09.11;89

Luiz Silveira e Marilete Est.ado, domil':,:'il'iado e Águas Claras, em Ilha lha, ne,ste distri,to, filho' Jpnecir Cunha e MiniS-

E li t d t t'I d A
têla Bruns

vange s a r281 en e na ,1'.ua a - da FigueiFa,. neste dis- de Ivalêlo da' Costa e

Ele, brasileiro, saiteho, bolição, COH�B. quadra tri'to, filho de João So- Norma da C0sta _' E]e, brasileiro, solteiro,

,operário, natural de Im- 0r lote �6, n9 21, nes�a ares d2 Andrade e Rosa Ela, qrasileira, solteira,
militar, natural de JOin-

bituba, neste Estado, cI,dade, fllho de . Valdu ,Domingu,es de Andra- co..c;turéira, natural de
viHe, neste Estado, do-

domiciliado e residente, Dlas e Arlete Costa ne - S30 Valentim, Rio Gran-
miciliado' e re�idente na

Ru 25 d J lho' 1036 D' EI b 'I I
' Rua João Doubrawa. 467"

.

na' a ,e u " , las -- a. raSl eira, SO teira, de do Sul, domiciliada

pm Vjl;:l Nova. nesta çi- Ela, brasileira, solteira, elo lar. natural de Catan' 'e -residente em Ribeirão
nesta 'cfdade, filho de

rli'ldp. filh0 de Saul Sil-
. operária. natural de Ja� duvas. Páraná, docimi· Molha," neste dif;trito. Conclusão Pági�a Ut

pÁGINA 09 JARAGUA DO SUL, DE 18 A 24/ufl.g8Q.
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de Luiz Cuílherma Tus- to e Maria Imaculada
set e lselia Cam2rini luso Guelere Gasparoto-
set - EditeI 16.954 de 10õ11.89

Pedro Isid-iOj Cunha e Edital 16.947 de
"

09.11.89
! Ela, brasileira, soltetra. Gerson Luiz' Darés e Eva'

Maria ConceiÇfão Cu" Rogerío D'amaceno e costureira, natural de nete da Maia
.

nha - Adriana Regilia Naizer Jeraguä do Sul, domící- Ele, brasileiro, solteiro

Ela,' brasileira; solteira, Ele, brasileiro, -solteiro !fada�· residente na Rua' operário." natural d�
operária, natural

.

de operário,' natural d� Angelo 'Í'p{rin�lli, 250, Corupá, neste lEstada,

Jaraguá do Sul, domícílí- Jaragué do Sul, 'domící- em Vila Nova, nesta domiciliado" e residente

ada ,e residente na Rua liado ,e residente na cidade, filha de Líno na Rua Walderaar Rau,

João Doubrawa, 467, nes- Rua Roberto Marquardt, Sbardelattí .�. Cecilia 390, nesta cidade, filho de

ta cidade, filha de: Ewal" 87, em Vila Lenzí, nesta Scheuer Sbardelatti -
.

Nacildo Darós e Silvia

do Bruns .'ê Maria Rei" cidade,· filho de Laude- �dital 16.951 de 10.11.89 Borges Darós _:_

nack Bruns - lino D'amaceno e Pauli� Nerí de Silva,
.

e Ivete Ela, brasileira, solteira,

Edital 16.944 de 09.11.89 na Rosa D'amaceno ,_ Terezinha nervig operária, natural de Jera-

Jair Luiz Dorígatsí e
Ela, brasileira, solteira, Ele, brasileiro. solteiro, guá do Sul, domiciliada

Marli. Correa do lar, natural de Jara"' industriärío, natural de e .resídente ma Rua

Ele, brasileiro, solteiro guá do Sul, domicÜia�' Mil'ri!pá, . Pelotäna, IBara;" Francisco Zacarias Len-

I
' da e residente na Rua ná, domiciliado e, rssí- zí. 543, em Vila Lenzí,

tece ão, natural de Rio' .

d t' A
dos Cedros, nesta Esta"' Roberto Marquardt, 87, en e na Rua ntonío nesta cidade, filha de

do, domiciliado. <ê resí-
em Vila Lenzi, nesta ci- Kochela. em, Ilha da' Fi- -Anesio da Maia e Linda"

dente na Rua Leandro
dade. filhà de Elíseu gueíra, neste distrito, Ii- mira da Maia -

Dorigattí, em Rio dos Ce� Naizer e Luíza Seitz : lho da Reinaldo da Silva Edit�l 16.955 de 10.11.89

Naitzer - e Ilse da Silva ,__ Heíns Zerbin e Sim,onedros, neste Estado, filho EIl
d V ld L Edital 16.948 d'e 091189

. Ia, . brasí eíra, 50 teíra, Vícenzí
e a ir uiz Dorigettí

.

'. . auxiliar de 'escritório, na" EI b
e Aldfna Cermeta Dori- Jad �a Silv,a je Elfi

' e, rasileíro, solteiro,
gatti _ Bachmann

tural de Mercedes, To" comerciérío, natural de

E Ele,.
ledo, Paraná, domlcilía- Schroeder, rieste EstadoIa, brasileira, solteira, brasileiro, solteiro, da e, residente na Rua domiciliado e

.

resídente'
i���s�l!�:.' ��\�ral Es)�a� ���::�i�, �::��:,l dO!� Ernesto, Lessmann, 523, na Rua Marechal Castelo,

. do, domiciliada e resí- ciliado e fesidente. na
em Vila Lalau. 'nesta cí- Branco, 3·048, em Schroe

dente na Rua Arduíno Rua Padre Alberto Ja"
dade, filhha de Norber- der nesta Estado, filho de

Pl 2
to Bervíg .e iRomilda Helmuth Zerbin e Erica

radi, nesta
.

Cidade, fi- cobs, 7., nesta cidade, B
.

Ih 1 C e
. filho d Af 1 ervig =-, Rahn Zerbín -

a de A geo orrea . e ansa da 'Si va Bd
-

Lydia Cordeiro Correa e Joaquina dos Santos
ital 16.952 de 10.11.89 Ela, brasileira, solteira,

EdUaJ., 16.945 de 09.1t.89 Silva _
Cópia recebida do carório do lar, natural de Taió,
de Guaramirim, neste Es-

Valmir Pedro Ranch e. Ela, brasil�ira, solteira,. tado.
. ,n�ste Estado, domiciliada

Denise Echel
.

d' lar t r I d J e residente em Tr.ês, Rl"OS
. o , na u a ,8 ara" João Adilson Pi.az e do Norte., neste dl'strl'to,Ele, brasileiro, .solteiro, guá do Sul, domiciliãda N IT h

vendedor, 'natural de e residente na Rua Pa"
aide '.lerezin a Sabino filha de Carm�lo Vicen"

Jaraguá do SuL domici" dre Alberto Jacobs, 172,
Ele,

a brasileirta' ISOdlteirJO' zi e Dirma Vicenzi -
oper no, na ura e a- Edl·tal l'6.956 de 13'.11.89

liado e residente e resi" nesta Cidade filha de ' I
.

I
. . ragua do Su, domici ia' Jull'o Padl'lha J'l

.

dente na Rua ROdolfo Arthur Bachmann � 01- e UCl ene
. do e residente na Rua Bucci'

Huffenuessler, 684, nesta ga Luiza Jaonna Larsen Sueli, 141, nesta cidade,
cidade, 'filho de Elias Bachmann -

filho de Artur Pia:z; e
Ele, brasileiro, solteiro,

,

Ranch e Rute' Müller Edital 16.949 de' 09.11.89 Ivone Maria Dias Piaz _
o.perário, natural de No"

Ranch -- Adilson José dos' Santos Ela," brasileira, solteira,
va Tebas, Pitanga, Para- ,

Ela, br.asileira, solteita, e Martnês Bender ná, q,omiciliado e resi-
. copeira, natural· de GUa7

operária, natural oe. Ele, brasileiro,' solteiro, rammm, neste Estado, dente em Braço Ribiei"
Massaranduba, n-este Es- estampador, natural de domi1ciliada e re:sfçiente

r,"'o Cavalo, neste di'stri"

tad<;>, domiciliada e re" JaragJá do Sul, . domici" 1 10, filho de José Padi"

sideilte na Rua Rui Bar- liado e flesidente na TIG·a Rua.Jr?invil et, 208E, etm lha e Nilze Taborda Po"
,uaraml 1m, n.es e s a- d'l.h _

. bosa, 400, em Guarami" Rua Walter Marquardt,
.

d Ih Ad
1 a

o, fi a de· arcino' 1�r '1 . '.'

.

rim, 'neste Estado, filha 1.264, nesta 'cicjade, filho Sabino e Donsilia Ribei"
� a,

, ?raSl ena, .

solteua,

d-2 Alésio Ech:el e Dor- de Adelino José dos, San" ro _.
operarIa, natural de

valinà Borinelli' Bchel - tos e Nair dos Santos - Joinville, neste Estado,
Ela, brasileira, solteira, Edital 16.953 de 10.11.89 domiciliada e l"esidente
bordadei'ra, natural de Marlldo Ribeiro e Luciva" na Rua 328, nl? 585, 'em

Mar'echal 'C.ândido
. Ron" ni Aparecida Gasparotto Jaraguá-Esquerdo, nes'

don, Paraná, domidliada Ele, brasiléiro, solteiro, te distrito, filha de Ada'ir

e 'residente na Rua Ana operador' de máqUina, Bucci e Naide Campe::;'
Karsten, nesta cidade fi" natural de Massarandu" +rini Bucci -

lha d� Seno Bender e' ba, Iéste 'Estado, domici" Pdital 16.957 de 13.11.89

Maria J'erezinha Ben liado e residente na Rua Cópia recebida do cartó�

der - Rui bOl'bosa, 29, em Vila rio de Curitiba, Paraná
Rau, n é' E, t ,,� dis- Mateus Arent e Luzia

-frito, filho de João Ribei" Romanoski

ro e Ana Löp�s Ribeiro - [;Ie, brasileiro, solteiro,
Ela, brasileira,' solteira, f·ncarregado de aJ1110Xa"

operária, natural de Cam" . rifado, ngtural de Warta,

pina da Lagoa, Paraná, Paraná, domiciliado e ,Te

domiciliada e residente !"idente nesat cidade,
na RUa Quilombo dos filho de Ladis1ao Ar'ent'
Palmares. 38, em Vila e Maria Filomena A-

Rau, neste di'strito, fi" 'rent

lha de Angelo Gosparat" Ela,

.doméstíca, natural de
Curitiba, Paraná, domí
cíliada e residente. na
Rua Nilo Peçanha.. 3.363,
em Curitiba, Paraná, n
lha' de Brunislau Roma"
noskí e Madalena - Jienta
ra Romanoski -.
Edital 16.958 de 13.11.89
Rudolfo Thomsen e Mau
rína Kreutzfeld
Ele, brasileiro, . solteiro}
metalúrgico, natural de
Jaraguá do Sul, domicilio
ado �. residente na Rua
Eduardo Kreisch, 119, em

Água Verde, nest,:' dis
trito, filho de Cuniberto
Thomsen e Tunila Manske
rrhomsen -

Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório,
natural de Salete, neste

Estado, domiciliada. e

residente na Rua 'Tarei
sio de Oliveira Motta, 38
nesta cidade, filha d�
Edegar Kreutzfeld 'e Elvira
Kreutzfeld -
Edital 16.959 de 13.11.89'
Márcio Antonio' Klein e

Erondina Leite
Ele,

,
brasileiro, solteiro,

índustrtãrío; natural d�
Jaraguá do Sul, domicilio
ado e residente na Rua

.

Irmão. Leandro, em 'Vila
tenzi, nesta cidad�, filho
de Gregorio Klein e Silé"
sia Freiberg'er Klein -

Ela, brasileira, solteira,
industriária, natural de
Rio dos Cedros, neste
Estado, domiciliada e

na Rua João Bertoli, 354,
'em Agua Verde, neste

distrito, filha de Auri
Leite e Aparecida Lei"

te -

Ed'ital 16.960 de 13.11.89
Eduardo José' Pereira Ju·
nior e Evenita Konell
Ele, brasileiro, solteiro,
industri'ário, natural de
Guaramírim, neste Esta"
do domiciliado e: resi"
dente na Rua Emil Bu"
row, 261, nesta . cidade,
filbo de Eduardo Jas·'?'
Pereira e Guida 'Luciani
Pereira -

,RIa, brasileira,. solteira.
V'.:.ndedora, níltunil dp

Jaraguá-do Sul, domie:'
Ifad� e residente r.a· R1Jê'l
é'mil Burow. 261, nesta

. \

cidade, filha de Rudolfo
Konell e G:org.ina Glatz
Konell
E para que chegue ao

. conhecimento de . tOdos,
mandei passar o presente
Edital, que será' publica·
do pela imprensa e em

Cartório, ondê . será afio

brasileira, solteira, xado, durante 15 dias.
JARAGUA DO' SUL, r.E 18 A. 24/11/1989.

.

�Cunclusão: rroclamas det,asillitas.

Edital 16.946 de 09.11.89
Marcos Erdmann e CI'is"
tina iKoepp
Ele, hrasileiro, solteiro,
operário , natural de Itou

pava, Blumenau, neste
Estado, domiciliado e re

sidente em Alto da' Set
ra, Pomerode, neste Es

tado, filho de fngo Erd
mann e Verõnie'a' Erd"

Edital 16.95Ô' de Ô9.U.89
Ivo Tusset e'Vatdete
Sbardelattt

. \ .

Ele,. brasileiro, sálteiro,
pedreiro, natural de Tticun"
duva, Rio Grande do
Sul, domicÜiado e 'resi
dente na Rua Arthur
Gufilz. 896, em Vila No

'va, nesta cidade,
.

Úlho

mann "-

Ela, brasileira. solteira,
costureira. natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em

Rio Cêrro II, neste dis
tri to, filha de Guido
f( r:enn fl Hilda KO!ePP
PAGINA 10 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTADO DE SANTA CATAiUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE.

JARAGUA DO, SÚL

EDITAL

A Prefeitura Municipal de Jaraguá
do: Sul, abre as inscrições para o 39 Concurso
Público para Ingresso na área do Magistério
Público, em conformidade com as Leis Munici

pais n? 1.123/88 e 1.243/88. As inscrições estarão

abertas na s,ecretaria Municipal da Educação
SEME - à av. Getúlio Vargas, 503, dias 19 a

15 de dezembro de 1989, nos horáríos das 8

�s 11h30min e das 14 às 17h.

ROSEMEIRE P., VASEL

Secretária. - SEME - PMJS

:�========�-==================�'
SINDICAto DOS TRABALHADORES NAS IN

DÚSTRIAS DO VESTUARIO DE JARAGuA
DO SUL

EDITAL DE. CONVOCAÇÄO
ASSEMBLi!IA GERAL

O Presidente, do Sindicato dos Trabalhadores

nas Indústrias do Vestuário de Jaragué . do: Sul,
convoca a todos os sindicalizados representados
pela entidade, para comparecerem às Assembléi

as Gerais, que, serão realizadas no dia 23 de no

vembro do corrente ano. na Sede Social do

Sindicato, situado à rua' Francisco Fischer, n?

60, nesta cidade de Jaragué do Sul,
.

estado de

Santa Catarina, para deliberarem,
.

pôr escrutí

nio secreto, sobre as seguintes Ordens do Dia:

ORDINÁRIA .- 17:00 horas
_ Leitura, dtscusão e' votação, da Previsão

Orçaraentéría para o exercício de '1990, com

o respectivo Parecer do Conselho Fiscal

EXTRAORDINARIA - 18:00 horas

1 - Leitura, discussão e votação, da suplemen

tacão orçamentária para o sxercício . de 1989,

com o respectivo Parecer do Conselho Fiscal.

2 - Discussão e votação, sobre autorização
para as empresas descontarem os vales da Ces

ta Básica, de ?eüs respectivos funcionários.
Não havendo quórum lsgal dr: comparecimento
em primeira convocação, aS' ,\s3e;.lblÉ'ias CHais

realízar-se-'o em' segunda ':.' ültinld convocaçã'j,
uma hora após, deliberando com qualquer nú

mero de associados presentes.

Jaraguá do Sul, 14 de novembro de 1989

LAURO SIEBERT
Presidente

.\Ioda tntanto-ju venll para realçar 6

elegância de seus filhos. Um carinho

especial para o seu bom gosto;
Na Marechal Deodoro. 819 _ Jaraguá do Sul - Sc.

spézia ,& Cia., l t�,iJ,.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TR.

"

,',.�.".
Madeiras para construção e sei:-viço�>

.

;tÚi.tor
com profissionais altamente especializados,
Rua JOdO Januário Ayroso, 772 - Jeraguá Es

"\lerdo -:- Fone 72-0300 - J ilraguá do Sul - SC.
.c

PÁGINA, 11

Nascimentos
25 de Outubro
Jair, filho de Albertino

(Maria) Bonfantí:
,

Cley
. to, filho de Odemir (Ede
nilda] Lescowícz

26 de Outubro "

Jefferson, filho de Ger'
son (Marcia) Bier; Tiago;
filho de Moacir (Idete)
Uber: Evandro, filho de
Ildemar (María; Denk

28 .de Outubro
'

Rícrado, filho de Eder
(Tânia) Laskoski; Francí
ele, filha ide Juarez (Sa-
1et'2)' Mílam.

29 de Outubro .

Jefferson, fiilho de Er
cio (Marinez) Machado.

0'1 de Novembro
Jaqueline, filha de

Ademir (Ivonete) Feder;
Ruth, filha de Célio (Re
nilda) Borba

02 de Novembro
Jonathan, filho de Gil

son (Rosemarü Klug.

03 de Novembro
Pritila, filha' de Walde

mar (Dolores); Jonathan,
filho de Dilson (Simone)
Ehlert.

ESTADO DE.' SANTA CATARINA
. P:k:EFEITURA MUNICIPAL DE'

JARAGUA DO SUL

LEI 'NI.' 1.335/89
.

Reajusta vencimentos do Funcío
.nalísmo Público Municipal Ativo e Inativo
e Servidores Municipais regidos pela CLT.

O PREFErrO MUNICIpAL DE JA
RAGUÃ DO 'SUL no uso de suas atríbuíções,

, "

FAZ SABER a todos os habitantes
deste Município que a Câmara de Veradores a

provou e ele sanciona a seguinte Lei:
'

.

Art. 1 fl - Fica "concedido um rea-'

juste. que terá efeito retroativo a partir de 01
de outubro de 1989, na ordem de 36% (trinta e

seis por cento) sobre os vencimentos do 'mês
.

de setembro de 1989, aos Funcíanãrtoe Públi
cos Munícípaís Ativos e Inativos e aos Servido-
res Municipais regidos pela CLT.

Art. 29 � A.s despesas decorrentes
da presente Lei, correrão por conta' de recur

sos próprios do Orçamento vigente.
,

Art. 39 - Esta Lei entra em vigor,.
com efeito retroativo, no dia 01 de outubro
de 1989, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguä do Sul, 08 de novembro de 1989.

IVO KONELL
Prereíto Munlcípal

. ANTENOR GALVAN
S�cretário de Admíntstração e Pínanças;

__ I
Tudo para seu escrltôrlo, inclusive suprimentos para computadores.
Rua Venâncio da Silva Porto, 353 Fones; 12-1492 e 72·3868

.

.

.

'

Para nós, segur.· não é só garantia de riscos

',Seg�uró
Prestaçã,o de

Consulte -

Seguros A.
Rua Expedicionário Gumercindo' da SiJva n9 90, 1.9 andar, sala 2.

Fone 72-188 - Jara guä do Sul - SC -

Serviços
nos,,"'

"

Garcia

JARAGuA DO SUL.' DE 18 A 24/11/1989 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Flashes d" adade _ XLVI

jolçs,
>

telhas .e tijolos' rétratárioß, Esta
atividade 'exerci. �oi 37 anos, desde 1937. :

CP -. Ouantos irmãos tinha •

RB -: ;E:ram�s �� 18: ida;' Clara, Ern
ma, Augusta, Wilhemíne, Anna, Bertha,
Hulda, Fri:eda Tekla, Amanda, Selma, Mar
tha, Hermann.

.

EmU, . Wilhelm, eu e o

Leopold.. Vivem ainda a Amanda e eu.
Cp Quandp casou .e quantos' fJlhQi

teve?
RB Casei-me em 03.10.1925 com Ida

Rahn , filha da protesso- Albert Rahn e

,e Bertha' Konell�..esta .é a terceira prima do

atual . prefei:to. dr. Iv� Konen. O reíígíoso
foi na ,Igreja de Rio Cerro,._perto do Roe
der, abençoado pelo pastor Langbein e o

civil foi em, Jaragué, na presença de
'Venâncio da. Silva Porto ê \l1cto� Rosen
berg. O" fotógrafo era WilheIm"Úfké,

.

ria
entrada da antiga sede dos Atiradores
Jaraguä e Hugo Braun, cunhado; de mi
nha mulher nos Levou de automóvel, Opa
Rahn era homem muito respeitado e. píe
doso, . fazia rezas, batizados de ,emergência,
sepultamentos e na falta. do Pastor. di_rig�a
cultos demíníeaís, Tive sete filhos: Renata,
Ilka, Islvira, Herbert, T1,lsneld�, .Híldegarrj e

··Ademar, 15 netos- e' 16 bísnetos...,
.

CP ...,.- <>t, que acha. da
.

politica?' ,

RB - Já não. voto mais, Pensando bem
perdi muito tempo com a'política. stiu
velho. republicano e. com essa convicção
vou morrer.

Cp ..:.... Qua�s os e�portes p:re�eridós?
RB - O meu forte. era o hipismo, eS"

.

porta .' caro, mas que compensava
.

a alter
náncína das carreiras ganhas e perdídas.
O cavalo "Reduto" era urna fera na raia.
Junto com Ernesto LeopoldO} Czerni:ewiá
ganhamos muitas carreiras contra a !lVi
trola" do Besecke e Friedrich :ê EdgÇlr BaJ,'g

.

e "Mim()sa" do BeSecke. Corríamos tam-
Mm 'êm JoinV1.11e. Todos os sábactes �u
costumâva pescar COm meu filho, Herbett,
'com Alfred Ja'nssen e Edmundo Splitet : e

seus filhos com peixes que vri-avam sop�s

, «dlI'l
-

C_CHI,MIO », UIß. Bürger que venceu _na vida
E. v, SehmÖQk�1

. Segunde-íeíra ce-
. do

.

-}el�fono para··
.

o Herbert, sogro.

de minha filha
Rosane, Quem a

tende' é a Anita,
a· qUem . consulto
sobre o- estado d�
saúde (1€' s!eu "so-
gto e combina

mos
.

um� entrevísta que aco-ntElce às 3 da
tarde. EnquantQ me 'encaminho para o lo
cal, passam na lembrança. alguns, momen
tos. na vida dos meus nétos Andreas .� ...Vir
-vían, bisnetos do entrevistado, aos quaís
eles costumam chamar de "Opa Cachimbo",
pelo uso constante do cachimbo e "Orna
Bombom", para dístínguír & bisavó' que
sempre' os presenteia com balas conféíta
das. Já 'me esperam na sala de visita e

é

lá que começa maís este flash da cídade:
.

Cp - "Opa Cachimbo" qual ° teu ver
dadeiro nome � onde nasceu?

RB .,-- Meu nome é Richard 'Bürger,
nasci em 03.01.1904, em Itoupava Rega, no
município. de Blumeneu. filho de Reinold
BÜrger e Bertha Klemz, fui' batizado c> pelo
Pastor Roesel e quem

.

me confirmou foi
.

.O Pastor Gabler.

Cp Os avós paternos eram alemães?

RB i- Meu pai nasceu na Garcia, em
Blumeneu. onde. ID�U avô, já. -nascido no

Brasil comprara urna colônia, situado no

local onde maís tarde se estabeleceria a

Empresa Garcia, atual AR'tEX. .

. Mamãe
era natural de Pomerânia, do. norte da
Alemanha.

'
.

.

,

Cp - Quando entrou para' ii, escola?
RB - Naquela época os ID:;US paiS me

puseram na Escola Particular ela Comunida-
de Evangélica, aos 9 anos e lá fiquei pbr
lim ano e lhe ensinarà,m a ler, ,escrever e'

contar. Aí .acQnteceu um acidente que ID=

marcou para toda a vida. As crianças aju
davam nOs afazeres da casa e fui encarr,=

gado de buscar os cavalos do pasto. Al

guns atenderam imediatamente. ,e apenas
um neI_ll se mexeu. Arranquei um pé de
cha;r:narita· e fui bater nó cavalo quando
este me deu coi'ce na cabeça. Ainda le
vantei e cai em seguida, meus irm.ãos gri
taram e' fiquei ttês dias sem sentido. Esta
va entre a vida 'e a motte, o médicl.?' eXt
traiu os ossos e Q jetto foi esperar u�a
reação. E reagi,. mas fiquei um anQ e meio
sem fr,eaüentar aula. Só depois retornei
à escola· PQr mais seis mesés" tendo CemJ1'

proféssora. a'Vva ....
Nicker ;@ o professor'

Albent Ziehlsdorff,· muito enérgico.' O res
to fuí aprender na 'escola da vida que me
.ensíncu 'muita- coísa.

Cp -- Ouando começou a . tr�balhar?
RB - Depois da- confirmação, meus

�.

.

pais me mandaram para aprender o ofício.
de . selaria, trabalhos em couro, essas coí-

,

sas. Fiquei três anos na s�laria de Erich
Bürger, em Timbó. sem qualquer remune
ração, só dormida, 'comida e bebia.a.· Tun
.to com o aprendizado trabalhava ainda'

.

na roça, plantando milho, aípím. cuidava
do gado de leite, dos cavalos e da criação
de porcos. Aos sábados distríbuía carne ver

de nas redondezas, do açougue de Heinrich
Heídrích, casado com a prima Olga Bürguer.
Depois voltei pra casa. Arrumar emprego
era difícil. A conselho de um sr. P,avlows
ki, de Blumeneu. fui trabalha- na

' selaria
de Richard Bernhord,' em Pouso Redondo,
qua ficava no tím-dosnundo. Lá rrabelheí
um ano e dois meses 'ganhando 75, mil
réis por mês. Achei de me estabelecer por
conta própria, lern Itoupava Rega, mas o

lugar ainda era muito pequeno. Vim, en

tão, para o Rio Cerro, na altura onde ho

je está a Sociedade Aliança, do outro la-

-do do río, onde construi uma pequena'
ofícína, por 2 anos. Com algumas econô
mias comprei urna propriedade em Ttopava,
Rega, com 60 margas, onde construi casa e

olariá. Cedo descobri que ainda era peque
no o lugar e o barro. não se prestava para
um empreendimento maior e acabei ven
dendo tudo para os irmãos Trapp. Retor
nei d Rio Cerro, passando a morar com o

sqgro Albert Rahn, por um ano. Ern 1929
mudamos para Jaraguä, .comprando um

terr:eno de 31 morgös, situado na Estrada.
Jeinyille que ia .. até as barrancas �o Rio
Itap6cu, höje quaSe tudo. ocupâdo pela
empresél Dalprá. O terreno pertencera
a Vva: Btank. Durante 6 anos carreguei
areia em carroça e puxava arroz de. Ro
deio pa.ra o engenho de Reinaldo �au, de
pqis (1e propriedade de Schinzel e,; final-

...

mente de Adolf0 Emmendoerfer. 'Em um

carroção' com duas parelhas .

de cavalos,
carregava SO sacos qUe r,endla 45 mil
réis de frete, um dia de ida, vazio outro,
de volta, carregade>. Olha:, n.ão dava pra
comer lingüiça. Só comia broa, para eco

nomizar. Quando m�us pais vieram morar

comígo achei que era- hOra de me estabe'
lecer. ComÇ) tinha crédito na praça, '=m

.p'Ies.tei. 3 cqntos de réis do velho Vailatti
para ,€onstruir uma olaria. JOsé M. Mül
ler construía as máquinas já pra funcio
nar a energia elétrica. Rodolfo Hufenues
·sler: vendeu-me 40 toras, de madeira por
preço de ocasião e comecei á produzir ti-

e frituras ..
CPC - Freqüentou sociedades?
RB -' Sim, a Socid. Atiradores

guá, o Vieirense e o Boa Esperança.
CP - F�z Serviço.Militar?
RB '- Eu me apresentei em ,Blume--

nau' e quis servir, mas não me aceitaram.
cp _. Já está aposentado?
RB Já, .pelo Fundo Rural.
Cp' -.:� Mais alguma c<11sa a açr-escent�r?
RB -c Desde os 18 anos fumo cachim-

bo. Hole, no anoitecer, sempre tomo a

mi'nha pillguJnha. Me faz bem.' Mas, a ida

de já está pesando. Até quandó SO Deus

sabe!
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