
Segunda divisão já
tem seus finalistas
e aguarda decisões
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Wilson garante ouro no judô
,

Wilson Salves trouxe todos os
. méritos para Jaraguá do Sul, du

rante a realização dos Joguinhos
.

Abertos de Santa Catarina: a úni
ca medalha de ouro conquistada
pela delegação. Para o atleta 'de
Judô, no entanto, a conquista não
é novidade. Afinal, Wilson já foi
campeão estadual da modalidade,
por dnco vezes, e conseguiu o

quinto lugar no Torneio Brasileiro
de Judô realizado em São Paulo;
em 1987. Estudante do primeiro
ano do segundo grau, no Colégio
São Luiz, Wilson Salves, 16 anos,
treina duas vezes por semana no

Clube Atlético Báependí, Neste
curto período de treinamentos, ele
já arrebatou nada menos do que
30 medalhas, em Judô.

Principais· ruas do centro

mudam visual com decoração
•

o prefeito Ivo Konell
e os representantes lojistas
devem acionar toda a deco
ração das ruas centrais de
Jaraguá do Sul no dia 1� de
dezembro, marcando a

abertura das festas natalinas

na cidade. Para confeccio
nar a ornamentação foram
utilizadas 16.500 lâmpadas e

mais de 180 enfeites alusivos
ao Natal, entre eles, alguns
pinheiros.
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As lojas Hermes Macedo deci4iramfazer uma decoração à parte, no centro

o asfaltamento dõ techo São Bento do Sul/Corupá signif!ca total incremento ao corredor de exp/,rtação de se
..

Ligação entre Corupá
e São Bento iniciada

Todos os prefeitos da
região do Vale do Itapocu
e do Norte do Estado presti
giaram a inauguração das
obras de asfaltamento da ro

dovia BR-280, ligando os

municípios de-São Bento do
Sul e Corupá, mas com re

sultados positivos até mes-
.

mo no Estado do Paraná, de
onde vem diversos produtos
para serem embarcados nos

portos de São Francisco do
Sul e Illijaí. Com a conclu
são do�40,9 quilômetros a

serem pavimentados, na

BR-280, os perímetros ur

banos de municípios como

São Bento do Sul e até de
Jaraguá do Sul sofrerão
grande aumento do fluxo de
veículos pesados. O prefeito
Ivo Konell já sugeriu desvio
ao governador Pedro Ivo
Campos.
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Editorial

�. Administração do pé de meia

Calou profundamente na exercer tarefas regulares.
opinião pública a notícia de Se o Fundo de 'Garantia
que o Fundo de Garantia por por Tempo de Serviço foi um

Tempo de Serviço passa a ser avanço na área trabalhista e

administrado doravante pelos pouca gente, na época, chegou
trabalhadores e pelos empre- a acreditar na eficácia da nova

säríos. medida, que parecia castrar
Nada mais acertado do mais uma vez os direitos dos

que essa medida. De há muito trabalhadores e jogá-los na

se impunha uma tomada de rua da amargura, a verdade
posição frente a tais recolhi- é que ficou comprovado que,
mentos que asseguram aQS quando administrado com se

trabalhadores de todas as ca- riedade, ela é benéfico para
tegorias momentos de segu- o trabalhador.
rança quanto entram para o Apenas que sempre sur

período da compulsõrta, o gem os senões em tais casos

momento em que, vencendo e um deles foi confiar ao go
em anos as suas atividades Ia- verno a administração de tal
boriaís atinge,o momento em Fundo e não foram poucos os

que deve aposentar-se, quer reclamos que chegaram à opi
pela velhice, a doença ou o que, nião pública, de que teria sido
lhe diminui a capacidade de para fins alheios aos seus obje-

tivos ou, que tendo sido desti
nado a dar moradia aos traba
lhadores que não tem onde
morar, ou de morar decente
mente, os recursos foram ha
bilidosamente aplicados na

construção de moradias para
quem não esta assim tão ne

cessitado, o que agravou o

ainda terrível déficit habita
cional em nosso País.

Momento houve até em

que se pretendeu transformar
esse Fundo em Letras do Te
souro, ou de participação
acionária de empresas e coisas
que tais, o que, felizmente não
passou de uma noite de verão.

-De qualquer forma to
mou-se o caminho certo, ad
ministrado por quem de direi
to. Ainda bem!

Política de avanço para o Leste

Robert Gabor *

Bonn - Do outro lado da larga
fronteira.da Alemanha Ocidental

'

com a Europa Oriental estão ha
vendo mudanças importantes. Es
tas mudanças estão afetando a vi
da dos alemães e O impacto reper
cute na política, na economia e

na atitude Rública em relação com

Os "outros alemães, os que vivem
na Alemanha Oriental. A rápida

,

'erosão dos partidos comunistas na

< Polônia e na Hungria está deixan
do estes países isolados e rodeados
"elos alemães orientais da linha
'dura. Tanto na Alemanha Oci
dentral como na Oriental existe
o generalizado sentimento de que
a Guerra Fria terminou e que foi
consideraválmente reduzida a

ameaça soviética ao Ocidente.
Com a provável eleição, no próxi

,

mo ano, de úma eoalisão de socia-
listas e verdes, na Alemanha Oci
denta}, dirigida '@u dominada por
Oscar' Lafontaine , poder-se-á
montar o cenário para'C? mais espe
tacular golpe diplomãtico de Mik-

hai! Gorbqchev: ,a oferta de uma

Alemanha reunificada, a mudança
de garantia de neutralidade, a re

núncia às armas nucleares e a eva

cuação das tropas norte-america
nas da Alemanha, Np clima rei
nante, não é concebível que ne
nhum governo alemão possa recu

sar tal oferta.
É enorme o risco da retirada de

tropas norte-americanas. A Euro
pa, sem a influência estabilizadora
da presença dos EUA, poderia ser

arrastada por àntigas animosida
des e novas. rivalidades econômi
cas. Embora as pesquisas de opi
nião indiquem que a maioria dos
alemães ocidentais duvide da reu

nificação num futuro próximo" o

desejo emocional de alguma for
ma de unidade é geral. A cres

cente consciência de que a Alema
nha é parte do conceito de uma

Europa Central tem feito soar o

alarme na sede da Comunidade
Européia (CE) em Bruxelas. A
Alemanha Oriental, que diz ser

a reunificação uma ficção total,
tem tido outros tipos de preocu
pações em relação com 1992. Te
me que sua condição privilegiada
- como sócio.comercial da Ale
manha Ocidental, que não, paga

direitos alfandegários - seja mi
nada se for criado um só mercado '

europeu.

Sob os vigentes acordos entre
as duas Alemanhas, aprovados
por escrito no Tratado de Roma,
a maior parte do comércio entre
as duas Alemanhas está isento de
impostos, e a exportação de pro
dutos agrícolas da Alemanha
Oriental para a Alemanha Oci
dental é realizada abaixo dos pre
ços permitidos pela CE. As duas
Alemanhas querem que isto conti
nue, mas outros Estados da Euro
pa Ocidental manifestaram sua

preocupação de que o fluxo de
bens isentos de direitos de alfân
dega da Alemanha Oriental para
a CE, via Alemanha Ocidental,
aumente depois de 1992. O tema
tabu da Alemanha Oriental como

"membro secreto" da CE, terá -

mais cedo ou mais tarde - de ser
debatido pela Comunidade Euro
péia.

* Robert Gabor - é gerente
de redação da Interco Press e cola
borador daAgência Planalto.
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Anjo Oll demônio
Honório Tomelin *

São Paulo, (Ag. Planalto) -

Tenho discorrido dentro de uma'
dimensão dicotômica da nossa cul

. tura, que .muito me impressiona:
o seu caráter de oposição entre
o discurso da promessa e o discur
so das soluções. Tal espírito está
entranhado, fossilizado. E não
apenas no campo político, onde
a conjunção dos contrários se mos

tra mais evidente mas também no

âmago de nossas instituições, pas
sando pelo sistema judiciário, per
correndo nossas universidades e

escolas, em geral, as igrejas, a ins-
'

tituição familiar.
Fixando alguns exemplos, re

lativamente recentes: o PMDB
carreou de tal maneira a simpatia
popular que angariou inúmeros
adeptos, arrecadou votos de con

fiança e nas ruas. Hoje é um par
tido desacreditado, pois não ou

sou implementar suas próprias
propostas de reforma social. Pre
feriu locupletar-se do mando e de
suas benesses, no poder. Enquan
to os insatisfeitos, por este ou

aquele motivo, rompem com o

partido. Nesse campo não existe
a garra da torcida de um time de
futebol o.u de uma escola de sam

ba: os perdedores preferem eva

dir-se. Já vão longe os tempos do
PSD, da UDN ou do antigo PTB.
Hoje, partido político é produto
descartável. Por isso é que o PT,
de pro'posta mais consistente, po
rém ainda não testada, está em

ascensão.
O Plano Cruzado, outro

exemplo, � euforia popular, na

queles alucinantes tempos de pro
missão, atingiu níveis inauditos. O

presidente se tornou ídolo. Hoje"
o Plano Cruzado, de triste memõ
ria, é lembrado pelas suas vítimas
como. nefasto, funesto, nefando,
maldito, malsinado. E o presiden
te.de herói, passou a vilão. A Re
volução de 64 foi saudada em pra
ça pública, inclusive pela Igreja,
com .passeatas e ovaçoes. Muitos
que a apoiaram a consideraram,.
mais tarde, como deletéria. Lobos
para o governo revolucionário, de
então, estão hoje no poder, com

posições de cordeiros, aparente
mente inofensivos e mansos.

Algumas conquistas de cam

po se fazem lenta, pregressiva
mente. De repente um governan
te', via decreto-lei (será que foi
mesmo abolido, na sua essêncíat)
põe tudo abaixo. Ouvem-se v.ozes

Isoladas, logo sufocadas pelo. arbí
trio. Faz-se uma nova Constitui
ção, sem dúvida positivá em mui
tos pontos, e que custou uma for
tuna. Contudo, o que não convém
ao sistema não seja considerado
auto-aplicável e procrastina-se pa
ra regulamentação, "sine die". O
certo .é que faz parte da história
conviver com o bem e o mal, com'
o anjo e o cão. Mas, na linguagem
bíblica, uma vez crescidos trígoe
joio, urge erradicar este e bafejar
aquele, na alegria, na lisura, na

justiça. O que significa: o bem de-
'

ve ser feito; o mal, evitado. E os

artífices da corrupção, dos deman
dos, devem ser punidos, sejam
quais forem os criminosos, Será
,que isto é possível?

..
* Honório TQmelin é diretor execu

.
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<is prinCipais lideranças da região none estiveram presentes à solenidade, Obra será concluída em 1990

.
Governado[ inaugura obras
de asfaltamento na BR 280

o prefeitó de Corupä,
Ernesto Felipe Blunk, está
bastante desconfiado com o

início súbitodas obras de as
faltamento _de cinco .q}lilô
metros-e- sao 40,9 quííôrae
tros no total _'

, da rodovia
BR-280, ligando os municí
pios de São, Bento do Sul
e CQi�pá e que será de. fim
damenial importância para
o escoamento' da produção
do norte tio Estado, rumo

ao Pöitode São Francisco,
trazendo também uma séria
ampliação do fluxo de veícu
lospara a região central da
cidade de Jaraguá do Sul.
"Lagoa onde tem piranha,
[acaré nadá de costas", iro
nizou o prefeito, numa clara
alusão à ligação entre as

o�ras e a .eIeiç�o presiden
cial do ültímo dia 15.

Na segunda-feira, 13, o

governador Pedro Ivo Cam
QCs reuniu o seu secretaria-

do e ás principais lideranças
.estaduais do PMDB para
subir a serra: em direção a

São Bento do Sul, onde pra
ticamente todos os prefeitos
da região aguardavam a co

mitiva. A pavimentação as
fáltica de todo o trecho de
40,9 quilômetros de rodovia
-deve custar NCz$ 84,6 mi
lhões, sendo que já foram
investidos, até agora,
NCz$ 21,6 milhões _ des
ses, NCz$ 17,2 são recursos

do Governo do Estado e o

restante, do Governo Fede
ral, através do Ministério
dos Transportes. Em 17 qui
lômetros do trecho já foram
feitas as terraplenagens, fal
tando apenas a camada as

fältica.
Ernesto Blunk calcula

que dentro de 15 dias a pri
meira etapa das obras deva
estar concluída. Ele lembra
a importância do aS,falta-

mente da BR-280 :._ "será
a redenção para o progresso
definitivo do município de
Corupä e região, pela facili
dade de escoamento da I.>ro-
dução" _ e volta a fnzar
qué "ao menos o governa
dor Pedro Ivo garantiu que
as obras ficarão prontas até '

o final de seu mandato".
Principal corredor de expor
tação, que liga os municí
pios de Porto União _ divi
sa com o Paraná _ ao porto
de SãoFrancisco do Sul, a

BR-280 provocará intensos
movimentos de caminhões
em Jaraguá do Sul, a partir
do momento em que se

transformar em excelente
opção de tráfego. O prefeito
Ernesto Blunk calcula inclu
sive que sua conclusão pode
se dar dentro de um ano,
desde que os recursos do se

lo pedágio sejam canaliza
dos para aquelas obras.

l,ma_gelil's da TV Educativa '

serao captadas em breve

Toda a região do Vale do
Itapocu pode receber até o fi
nar do ano o sinal de transmis
são da Televisão Educativa,
conforme previsão do prefeito
Ivo Konell, que começou as

conversações com a direção da
Funtevê, no Rio de Janeiro,
em maio deste ano. Otimista,
o secretário de Administração
Finanças, Antenor Galvan, es

tima que dentro de 15 dias deve
ser assinada contrato com a

Empresa Brasileira da Teleco
municações (Embratel), em

.

Joinville. Os termos do futuro
convênio, inclusive, já estão
em suas mãos, até porque. a li
beração para instalação da re

petidora em Jaraguá do Sul, já
foi acertada em iulho deste

ano, JlO Rio de Janeiro.
A imagem da TVE serä 'Cc

transmitida via satélite, com

recepção através de uma ante
na parabólica, que será insta
lada no Pico Jaraguá � junta
mente com as antenas de todos'
os outros canais de televisão.
A instalação será feita com re

cursos próprios da Prefeitura
Municipal, que inclusive já se

dispôs a pagar a aquisição da
antena, com valer estimado em .

NCz$ 8 mil, segundo Antenor
Galvan. Para concluir todos os

trabalhos, el� avalia um custo
total de NCz$ 20 mil.' A íma
gem-serã captada por pratica
mente todos os aparelhos de.
TVs.do Vale. '.

'\

A criação de um Conselho .

Municipal de Educaçãpé um
dosJmportantfts pontqs
sugeridos pelos

.

"

educadores, para definiçãO .

de normas e diretrizes às 26
escolas municipais, ond,
estudam cercaße quatromil
alunos. Entre os principlos
a serem assegurados aos
educandos do pré-escolar e
do ensino de primeiro grau
estão "a igualdade de ,

c�ndiç6es para acesso ti!
permanênCia na escQ/a� .

garatla de ensino
fundamental, obrigatório e

gratuito na réde municipal e

ateI'J(limento educacional
especializado aos

portadores de deficiência
'ísica". A comissão que
elaborou as sugest6es
ainda deseja gue "o
municípiO aplIque
anualmente nunca menos
de 25% da receita resultante
de impostos,. ",a
manutenção e

.

deseovofvimento do ensino
público municipal."

Comissão faz. sugestões
à futura Lei O,rgânica'

o prefeito Ivo Konell devé
encaminhar na próxima
semana aos vereadores o

amplo relatório de
sugest6es feitas pela
Secretaria MuniCIpal de
Educação, diretores,
orientadores e professores
de escolas de Jaraguá do

.

Sul; e que podem ser
incluídas na futura Lei
Orgánica, em fase de
elaboraçãe. Baseado nas

Constltulç6es Federal,
Estadual, além de dados
sobre a educação ná
microrregiãO, o grupo vem
colhendo subsidios há
quatro meses, "cpm a

preocupação de t:epassar
documentos aos

vereadores, sob a

responsabilidade de
pessoas qlle atuam na

área", relata a secretária
municipal de Educação,
Rosemeire Vasel, que em
breve deve fazer uma

exposição sobre a� .

sugest6es, na Cámara de
Vereadores.

I

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

"TEST _ DRIVE" DEL'- REY' 90Com novo motor 1.8 e novo câmbio de 5 velocidades.
Venha sentir a emoção de dirigir o Del-Rey 1.8 na Moretti/Jordan e conc8rra

a um Vidéocassete Philco' Hitachi PVC 4000.

Marechal Deodoro,
158

Fone: 72-1777

Jaraguá do Sul, de 18 a 25/11/89
,
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COM. DE MAO. E FERRAMENTAS LTIIA.

MÁQUINAS -

OPERATRIZES.
&

FERRAMENTAS,
Fone (0473) 72-2877

\IIictor
Emmendoé
Neto, filho

-, promotor-

--Victor
Emmendoe

Filho,
recepciono

seus parentfts'
amiguinhos
com uma

grande festa,
para marcar o

importante
aconteciment

da sua

primeira
comunhão.
Parabéns ao

garoto Victor
por esta

significativa
- öomunhão.

Amoré

Vida

Vida é

Cor

Caré

Moda

Madaé

; N�el! dos �antos venceu o Concurso Garota Pepsi Com, realizado no I
ultimo dia 11, na Boate Caesar's Club, e representará Jaraguá do

Sul na final desta pron;oção a se realizar em 22 de dezembro na cidade
de Blumenau, nas dependências da discoteca Rivage. O ev:nto contou
com a participação de dez candidatas, sendo escolhidas ainda como primei
ra e segunda princesas Adriana Siqueira e Lilian Michalack, respectiva
mente. Além das etapas já ocorridas em Tubarão, Indaial, Rio do Sul
e Jaraguá, o "Garota Pepsi 89 Estadual" contará com mais sete elimina
tórias antes da _finalíssima, que serão realizadas nas cidades de Ittijai.,·Blumenau, Brusque, Balneário Camboriú, Criciüma, Florianópolis e Ioin
ville.

A Academia Stretch Escola de Formação de Manequins e Modelos
u sua primeira turma de 18 alunos no último dia 12, no Grêmio

rtivo Juventus. Este curso infantil, realizado de abril a novembro,
---- -----.------IIIi"istrado pela professora Mara Elisabeth Keil. .

o Circo Real estréia nesta
sexta-feira (17/11), em

Joinville , onde
permanecerá por dez dias

, t

,('AMISÃO

ÓTICA
HERTEL

* Laboratório ótico
, especializado.
* Há mals de 50 anos atendendo
voei.
* Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889

o Café das Primas da
última semana foi
reálizado na residência da
senhora Vera Marquardt
Haake . aniversário da "Mutti"

As gêmeas Tanin; e Ticiani Lima completam 15 anos neste domingo
(19111). Mas a mãe das meninas - senhora Vali - preparou umafesta
para que as filhas recebam seus amigos no sábtulo (18111). está de aniversário na

a segunda-feira, dia
novembro, é a
ra Olga Henschel
e, viúva de Bruno

Oscar Mahrike.
ela data ela completa

us 80 anos, quando
rã receber os
timentos de suas filhas
ilde e Relinde, seus

os, netos e bisnetos. A
mostra um instante, em
, que reuniu a

cidade inteira está
< reparada para curtiro
5 estivai de Bandas e

Fanfarra�, que se realiza
neste domingo, com

participação de
representantes do
Paraná, São Paulo e Mato

. Grosso. A promoção é da
Assessoria de Cultura,
Esporte e Turismo da
Fundação Cultural.

o casal Eugênio e Lúcia Steinmacher
comemoraram 30 anos de casados no
último dia 14.
Já Valdemiro e Margarida Wittkoeft,
farão uma festa em comemoração a suas

.
bodas de prata neste sábado (18/11), no
Vieirense.

'

irmandade ainda viva: da
esquerda palia a direita
àparecem Ema Henschel

. Wíelke, Hilda Henschel
Brunner, Gustavo
Henschel, a aniversariante

'

OLGA HENSCHEL
MAHNKE e Hertha
Henschel Marquardt. A
"Mutti" (mãezinha), assim
carinhosamente chamada
por todos, os cumprimentos
desta folha, pedindo a Deus
que a conserve por muitos
anos ainda entre nós!

Os irmãos Fabiano e Fabrício Oliveira Goulárt. Presenç« dos dois

jovens empresários no Concurso G�otti Pepsi C�'1t!, na Boote Caes!,r's
Club. Em breve, eles abrirão uma lOJa, em Guaram,"m: a Malhas Fahzano
Goulart Ltda.

'

.A bonita SILVANA LEIER, da sociedade Jaraguaense, filha do casal
Silvino/Jeanete Leier, comemora hoje (18111) seu aniversário

MENEGOTTI VEÍCULOS, através do seu

AGerente de Assistência Téçnica Charles
.

Menegotti Rocha, participou em Ilhéus-Bahia, de
7 a 10 de novembro, de um curso (Menagement
Game) promovido pela Volkswagen do Brasil.
O curso tratou de assuntos ligados ãadministração,

'produção e marketing, em forma de jogo. c.0'!tf}u
com a particiação de 40pessoas, que foram divididas
em 8 equipes.

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

mais para presentes na

Relojoaria
Avenida

Marechal Deodom 443 e

Getúlio Vargas n� 9
,

I'

II

II

Loja
II

'II

Mamãe Coruja
A melhor opção em

I'

artifs infanto-juvents,I'

II ebê e gestante.
Rua Barão do Rio

'

Branco,168
Fone '12-1788 - Jaraguá li .

do Sul-Se. I'

..,

I'
.uma jóia ninguém

II li
esquece

S�
Jóias, relógios,
óculos de sol' e

presentes .

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

-v�
O algodão looga-vida. ��,� .

c. )
FORMAMOS NOSSA REPUTAÇÃO

� .

_.�

FABRICANDO' ÓTIMAS MALHAS
.»

A ROUPA INFANTil
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gamentos. Mas Antenor Gal
van garante que "a Prefeitura
não vai precisar pedir dinheiro
emprestado, porque pode con
tar com suas reservas financei-

--. ,·_�.......... E........co--no-mia.....·---CORREIO--
.:> c:> � c:> " c:>

Atacado e var�jo
Aconstrutora Mama foi a ven.çedora da

conoorrência pública:para a construção de nova

ponte'"sobre o rio Jataguä, estimada a um ousto total
de NCz$ 3,2 milh.ões, a preços de hoje. As obras
devem iniciar em janeiro de 1990, ficando a
construtora no compromisso de concluir a ponte no

prazo de 15 dias. Com 90 metros de comprimento,
11,9 metros de largura (são 7,2m d� pista e. 1,9m de
passeio), a nova ponte sobre o rio Jaraguä vai ligar
os bairros Jaraguä Esquerdo com Vila Nova -

continuação da Rua João Planinscheck, cõ� Walter
Marquardt.

Qsecretârio estadual da
Fazenda, Paulo Afq,lisO

Evangelista Vieira,
assegurou nesta semana,
durante a inauguração das
obras de ligação São Bento
do Sul/Corupá, que já está
em fase de licitação a

.ampliação do prédio da
Exatoria Estadual, em

Jaraguá do Sul. Esta

ampliação é uma

reivindicação bastante

antiga do município,
finalmente atendida.

AAssociaÇão Comercial e

Industrial de Iaraguã do
Sul (ACIJS) deverá indicar
nos próximos dias um

representante que irá
acompanhar e dar sugestões
na elaboração da Lei

Orgânica do Município. O

pedido partiu da Comissão
Organizante, presidida pela
vereado.ra Marilze
Dornbusch Mqrquardt, que
tenha mobilizar os diversos
segmentos da sociedade

jaraguaense na

concretização da Constituinte
da cidade.

QSENAI - Serviço
Nacional de

Aprendizagem Industrial -

de Jaraguá do Sul recebeu
no último dia I? de
novembro a Unidade Móvel
de Comandos Hidráulicos,
que permanecerá na cidade
até fevereiro do próximo ano

para atender a grande
demanda de cursos. São.
vários cursos sobre
hidráulica básica a

desenvolverem-se até o âia.
27 deste mês, com umà
duração de 60 horas. Há um

limite de 12 vagaspara cada
uma das quatro turmas.

. Ence"a no prõximo dia 25
o Curso Básico de .

Administração 4e Salários,
promovido pela Associação
Iaraguaense de Recursos
Humanos, no auditório da
ACIJS. O curso, ,q&e iniciou
em 10 de novembro, visa
transmitir informações
técnicas e metodológicas
necessárias à atuação dos
profissionais. Ministrado
pelo consultor em

Administração de Salários e

Recursos Humanos da
Federação das Indú�trias de
São Paulo, professor Luiz
Paschoal, o curso conta com

uma carga horária de 48
horas/aula.

SEM·ASTER
·ALARMES PREDIAIS

Os usuários de nossos sistemas já comprovaram: somos uma
empresa de segurança que se preocupa com você.
Peça uma visita para consultoria técnica gratuita de sua segurança,
pelo fone: 72·1339 (Dia e Noite).
Jamguá do Sul/R. Reinoldo Rau; n: 460

.

Diplomata.O poder em suas mäOS.

90, A MCADA ÇHEVROtET·
• <

A SUA MELHOR MARCA.

o secretário Antenor Galvan terá de recorrer às reservas da Prefeitura para pagar o funcionalismo

, Prefeitura'vai desembolsar
Ncz$ 5 milhões com a Folha

Os mais de 1.100 servido
res do município de Jaraguá do
Sul receberam 40% de reajuste
ROS salários, no mês de novem
bro. Para o dia 15 de dezem
bro, o secretário da Adminis
tração e Finanças, Antenor
Galvan, espera concretizar o

pagamento do 13� salário e, no

dia 22, pretende acertar o pa
gamento do abono de férias e

do próprio salário do mês de
'dezembro. "Estamos vendo
esta possibilidade, já que os
funcionários entram em férias
coletivas justamente no dia 22,
mas, se não for possível, eles
devem receber até o dia 3 de
janeiro de 1990", adianta o se

cretário.
Para cumprir todos estes

compromissos salariais extras,
a Prefeitura Municipal deverá
desembolsar cerca de NCz$ 5
milhões com a folha de paga
mento, neste final de ano,'
comprometendo nada menos

do que 50� �a .arrecadaçã? to
tal ao munterpro. Atual�nte
o quadro de pessoal consome
32% da receita, com um total
de NCz$ 2.200,00 mil, em pa-

ras próprias". De qualquer for
ma, Q seqetário realmente está
preocupado porque "há muito
tempo, a arrecadação não está
acompanhando a inflação".

Decoração natalina está pronta
Já está tudo pronto para a

Instalação definitiva da
decoração natalina de 1989.
Serão mals de 16.500
luminárias e cerca de 180
enfeites, .que serão colocados
em zlg-zag, na Marechal
Deodoro, até o contorno com
a Procópio Gomes e em toda

. a extensão da Reinaldo Rau. A
solenidade de acionamento do
sistema que vai embelezar o
centro da cidade e,
principalmente, tentar atrair o
consumidor jaraguaense, para
que faça suas compras na
cidade, e não em Jolnvllie ou

Blumenau, está prevista para.

às 20 horas do dia 1: de
l1ezembro, pelo prefeito Ivo
'froneIl e todos os

•

representantes lojistas de
Jaraguá do Sul, defronte à
fJraça da Prefeitura.
O vIce-presidente do Clube dos
Diretores Lojistas, Sérgio
Zonta, revela que a decoração
terá o mesmo estilo do ano

passado, com novidades de
Instalação de pequenos
pinheiros em alguns pontos,
como em frente aos Colégios
Divina Provld�ncla e São Luiz, .

além de outros trechos das
avenidas. "Vamos deixar a
cidade bonita para atrair a
comunidade e para que o
consumidorpermaneça em
nossa cidade", espera Sérgio
Zontlt. A decoração deverá
ficar exposta e ligada até a

primeira quinzena de janeiro.

EIMfNlIDsfER VEíCUIDS
i!'
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Neste final de semana

.

acontecem os primeiros
jog9s da segunda fase "

turno - do 7? Campeonato
Municipal de Futebol de
Salão ("Peladão/89"), no

Ginásio Arthur Müller.
Dos 36 clubes que
iniciaram a competição,
restaram apenas seis -

duas equipes em cada uma

das chaves.

Eseorte CORREIO.;.. ..._...;;;;.....---.........--------...-- .....!AIo----...........a••-....-....--1[> c:> IF» <>" <>.----

Amizade tenta dois títulos
simultâneos neste domingo

Guaramirim será palco de
duas grandes decisões pela Li
ga Jaraguaense de Futebol,
neste domingo (19/11), com A
Sociedade Esportiva Recreati
va Amizade tendo a chance de
conquistar mais dois títulos.
Pelo campeonato da 2� Divi
são, o clube guaramirense en

frenta a partir das 16 horas Q

Paraná, com quem empatou
sem gols no último dia 12. Caso,
haja empate no tempo normal
de jogo, o regulamento prevê
uma prorrogação. Persistindo
a igualdade no marcador, ha
verá cobrança de pênaltis.

A mesma situação se

apresenta na final da categoria
Aspirantes, marcada para ini
ciar às 14 horas, entre as equi
pes do Amizade e do João Pes
soa, que também empataram"
mas em 1 a 1,rno primeiro en
contro nesta 'melhor de três
pontos. O goleador desta com

petição, com 13 gols, é o joga
dor Chico, do João Pessoa,
que, embora sendo derrotado
no último dia 5, consegiu sua

classificação porque o adversá
rio - Floresta - perdeu cinco

pontos ao utilizar um jogador
irregular: Eugênio atuou com
a carteirinha de Nilo, falsifi
cando sua assinatura. O amiza-

Judô jaraguaense traz

medalha dos Joguinhos

O atleta Wilson Salves foi
o grande destaque de Jaraguá
do Sul nos Joguinhos Abertos
de Santa Catarina, realizados
entre os dias 7 e 12 deste mês,
no município de Lages. Wilson
garantiu uma Medalha de Ou
ro na competição de Judô -

a única medalha conseguida
pela delegação -, fruto dos
treinamentos diários realiza
dos no Clube Atlético Baepen
dí. Para o técnico e coordena
dor da delegação de 45 pes
soas, que retornaram domingo

<à cidade Jean CarIo Leut
precht, a participação de Jara
guá do Sul "foi acima do espe
rado, principalmente pelo ex

celente nível técnico da compe
tição", considerada por ele
mesmo "superior aos JASC".

Para se ter uma idéia do
aprimoramento técnico dos Jo
guinhos, foram batidos dois re

cordes na Natação, consegui
dos justamente nos JASC, em

Joaçaba. Motivado, Jean pre
tende no mínimo "triplicar" a

participação de atletas jara
guàenses nos próximos Jogui
nhos '- a serem realizados na

cidade de Tubarão, em perío
do ainda indefinido' - e, para
isso, já convoca as empresas lo
cais para que intensifiquem os

patrocínios aos futuros grandes
atletas brasileiros.
Os jogos - Jaraguá do Sul
ficou entre os 15 primeiros co-

, locados nestes Joguinhos, ob
tendo o quatro lugar no Vôlei
Feminino - "a VItória da He
ring era esperada, assim como

a segunda colocação da Sa
dia", avalia Jean - e na Nata
ção Feminina. No Judô Mascu
lino, conseguiu a boa coloca
ção de quinto lugar, enquanto
no Atletismo Feminino e na

Natação Masculina, chegou ao

sétimo lugar. "Em 88 fomos
somente com o Vôlei e nem

conseguimos pontuação; neste
ano, Já chegamos lá; para 90
as perspectivas são muito
boas", finaliza o coordenador
da delegação jaraguaense.

RUA JOINVILLE, 1839,
JARAGUÁ DO SUL - SC

FONE: 72-3097

de, que tem o goleiro Sandro
como o menos vazado, com

apenas três gols.conseguiu sua

vaga ao vencer por 2 a O o Pi
nheiros. '

Já na segundona, o arti
lheiro com 14 gols é Júnior, do
Amizade, que chegou à deci
são depois de empatar com o

Asa Branca em zero a zero.
Com 11 gols sofridos, estão
empatados os goleiros Osval
do, da equipe de Guaramirim,
e Dentinho, do Paraná, que
conseguiu se classificar para es

ta final ao vencer o João Pessoa
por 2 a O. A direção do Ami
zade está esperando um grande
público para estas decisões ten
do, inclusive a preocupação de
pedir reforço para a Polícia Mi
litar da região.

Bola na trave .'

A Sociedade Esportiva e Recreativa Amizade recebe
"",o pró�/m,? dia 26 no estádio "!lenrlque Berna.rdl",
em Guaramlrlm, a excelente e.qu.pe do Aval Futebol
Clube, Campeão Catarlnense de Futebol de 198$. O
amistoso esperado há bastante tempo pelos despor
tistas de Guaramlrlm, marca a solenidade de entrega
das tal1as de Campeão Municipal de Futebol Varzeanó
'do Municlplo, em sua primeira �ição. O Aval estará
representado por todos .os se,us titulares, coml$são
téCnica é diretoria. "

Hoje à noite acontece no

Parque Mallt/ee a reunião de
avaliação do VI Campeonato
S�/brasileiro de Bicicross, Além
da comissQ9 organizadora do
eVento, também deverão estar

presentes ao encontro todos os

dirigentes e pais de pilgtos que
colabof'!lram para a realiZàÇ®
do Campeonato que teve uma

organização exemplar. Na
J14Uta, novos estudos para a

realização de futuros eventos a

nível interestadual, em Jaraguá
do S,ul.

li

Malwee investe nas pistas de bicicross
Neste domingo os aficcio

nados pelo Bicicross inaugu
ram em Pomerode a mais nova

pista de provas de Santa Cata
rina. Não-oficial, mas com um

traçado excelente para o de
sempenho dos pilotos, a pista
foi baricada financeiramente
pela Malwee Malhas, que já
programou a construção de ou

tra, em Blumenau, com pro
jeto a cargo do piloto Valmir
Garcia - o, mesmo que proje
tou a tão-elogiada pista de Ja
raguá do Sul. Durante as sole
nidades de inauguração deste

mais novo espaço esportivo do
Estado, acontece também a

"Prova de Bicicross Cidade de
Pomerode", posterior à entre

ga da premiação final dos ven

cedores do Campeonato Cata
rinense de Bicicross/89.

Nada menos do que 2L
campeões de Santa Catarina na

modalidade estarão em Pome
rode para esta festa que marca

a última competição de bici
cross no ano de 1989. Entre as

feras, estarão o campeão brasi
leiro, categoria infantil "A"',

Rodrigo WeIter, de Brusque,
e seu colega de cidade, Fabrí
cio, Coelho, campeão catari
nense e sulbrasileiro, categoria
juvenil "D", Fabrício Coelho,
além da campeã do sulbrasilei
ro, categoria Feminino "E",
Salete Moretti. A equipe Mal
wée, está levando para a "fes
tá" todos os seus pilotos. O
Departamento de Bicicross da
Federação Catarinense de Ci
clismo e os dirigentes da Equi
pe Malwee de Bicicross são os

organizadores da PIçva Cida
de de Pomerode.

Santa Luziae Figueirensejogam título
Santa Luzia e Figueirense dis- gues, acredita que os clubes vence

putam no próximo dia 26 o título -dorés possam receber os prêmios
de Campeão Municipal de Fute- antes do dia 15. O 7� Campeonato
bol Varzeano de 1989, no estádio Municipal de Futebol Varzeano
do Grêmio Esportivo Juventus. iniciou no dia 18 de junho, com
Para definirem a terceira e quarta a participação-de 20 equipes.
colocações se defrontam, na mes-, Mas restaram as quatro me

ma tarde, as equipes da Arsepum lhores, que estão gastando todas
e Cohab. A premiação deverá as energias neste final de certame.
acontecer no mês de -dezembro, No último domingo (5 de novem
embora ainda não tenha uma data bro), as partidas foram emocio
precisa. O diretor da Divisão Mu-

-.

nantes, No primeiro jogo 9 Figuei
nicipal de Esportes, Raul Rodri- " rense empatou com a Arsepum

em Ö x O, no tempo normal e na

prorrogação, definindo sua classi
ficação para a final através de pê
naltis, com' o resultado de 4 x 3.

No segundo jogo, às 15h30min,
Santa- Luzia e Cohab empataram
em três gols, no tempo normal -

sãt)'35 minutos para cada.lado. Na
, prorrogação, o Santa Luzia conse

guiu furar a zaga do adversário.
Para, os jogos finais, o tempo será
de 45 minutos para cada lado .

. "

ri1[PERF�ExlSantana Quantun Prata • • • • • • • • • • • • • • 86
Caravan Oiplomata- Preto • • • • • • • • • • • •.• 86
Parati LS Cinza •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 86
Chevette Hatch Bege • • • • • • • • • • • • • • • .. 87
Passat Villag� Bege • • • • • • • • • • • ;'. • • •• 86
Carcel II Prata •••••••••••••

'

•• ;0' • " • i • 86 '

Moto RO-3SO CC' •••••••••• � • • • • • • •• 81,
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-__� Geral

Anmerkungen
Não tem motorista que

não tenha notado a recupe
ração das crateras da Rua
18, nominada de Quintino
J!!!caiÚva. Ficou muito bom
e à'pr-eh�itura é credora de
todos os seus-usuários pelo
"pronto" atendimento. Os
"pintacudas" já não preci- -

sam arriscar a vida naquele
trecho. Muito bom! Quanto
à placa no prédio da Secr.
do Bem-estar Social, qual
quer dia um gari lá compa
recerá com uma escada e

pano úmido e passe na face
da mesma, afim-de-que vol
te a visibilidade que a ofus
ca, para gáudio dos turistas

que nos visitam.
O aniversário do prin

cipal clube social da cida
de, sábado passado, não
teve a comparência deseja
da dos associados, embora
muito divulgada em todos
os órgãos de comunicação
local e regional. Também
foi muito reduzido o núme
ro de ex-presidentes, ainda
vivos, que na ocasião fo
ram homenageados. Os
próprios responsáveis pela
promoção de eventos mar

cantes do mesmo lamenta
ram tal fato. Alguma coisa
não deve estarfuncionando
bem naquela "empresa".
Antes que se alastre a au

sência, uma pesquisa da
causa seria de todo reco

mendada. Deve haver um

chamamento geral!
Por falar em comemo

ração, faltou dar o devido
realce à Sociedade Atira
dores Jaraguá que foi a

causa dessa comemoração
novembrina. Fundado em

06-03-1906, os anos terrí
veis da II Guerra sufocaram
o seu regularfuncionamen
to, mas a sua continuidade
se deu pelo Clube Iara
guaense que assumiu o ativo
e passivo e lhe deu o nome

de Baependt, o Esporte Clu
be Brasil, o ex-Clube Ay
moré que foi incorporado,
o Reinaldo Rau.que lhe deu
uma sede condigna para a

época, etc. etc. -- O culto

.

aos antepassados, tão em

voga nos dias atuais com o

Schützenfest, parece que
ficou de lado. Uma pena!
O Baependi tem duas mar

cas - as duas faces de sua

bandeira. Assim teria 50
anos de Baependi e 83 anos

de Schützenverein. Mas va

leu a intenção!
Os moradores do lado

oeste da cidade não se can

sam de louvar a construção
da nova ponte que é para
lela da Maria Moser Grub
ba, a pênsil que encurta dis
tâncias. O lado direito está
uma beleza, tanto em lar
gura como em conserva

ção. No lado esquerdo a

Rua 97, nominada de Rio
de Janeiro, está dando pro
blemas. O terreno sede

.

com facilidade e há que se
.

refazer o calçamento, ain
da por muitas vezes. Uma
pena que ela é tão estreita,
estreita demais para uma

ponte tão importante. Será

que não daria para desa
propriar alguns metros de
seus lindeiros, mesmo sa

crificando algum correle
gionârio? Em nome do
progresso se justifica!

Vale a pena o registro
do 1� Centenário da Primei
ra Câmara Republicana no

Brasil, quando se comemo

ra o Centenário de nossa

República. Itaperuna, 'cida
de no noroeste fluminense
teve o privilégio de consti
tuir em plena Monarquia,
em 10 de maio de 1889, a

primeira Câmara Republi
cana para o regime republi
cano que só viria em

15-11-1889. Isto é acreditar
na democracia! A Revista
DM - Municípios em Des

taque, n: 35 -Edição Espe
cial, documentou o fato, .

realçando com orgulho o tí
tulo: "Itaperuna a exceção
República". Parabéns aos

itaperunenses, ao seu pre
feito Péricles Ferreira Oli
vier de Paula e à advogada
ejornalista, dra. Zilá Rodri
gues Leite pelo envio de tão

importante peça histórica.

CAI'BSASSE
A ESSÊNCIA DA PUREZA

•
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Prefeito inaugura slsíema
para ,abastecimento de água

Mais de 100 residências,
abrangendo 50 famílias, deve
rão ser atendidas pelo sistema
de abastecimento de água da
comunidade Nossa Senhora do
Caravággio, na Ilha da Figuei
ra. O serviço foi inaugurado na

segunda semana do mês de no

vembro, pelo prefeito Ivo Ko
nelI, em conjunto com os dire
tores da Fundação SESP -

Leonildo Kalinke - e da SA
MAE, Valnei Beckhauser.

Com um custo total das
obras avaliado em NCz$ 50
mil, os moradores da localida
de. não pagarão taxa alguma
pelo sistema implantado. A

Sindicato
da

Alimentação
fecha acordo

O Sindicato dos Trabalha
dores na Indústria da Alimen
tação conseguiu fechar o acor- >

do coletivo c<?m os pat�õ�s, no

dia 9 deste mes, após vanas ro

dadas de negociações, onde a

classe exigia, inclusive, o paga
mento quinzenal de salários,
proposta intransigentemente
rejeitada. "Conseguimos o

melhor acordo obtido até ago
ra, entre todas as categorias
profissionais de Jaraguá do
Sul", festejou o presidente do
Sindicato, Antônio Rossi, que
dirige mais de três mil SÓCIOS
- entre os cinco mil empre
gados da alimentação espalha
dos pelos municípios de Jara

guá do Sul, Guaramirim e Mas-
saranduba. .

Entre os pontos conquis
tados pelos empregados do se

tor, estão a garantia "dos 100
por cento do IPC acumulado
de novembro do ano passado
até outubro de 1989; 11 por
cento de aumento real; seis por
cento de antecipação a ser des
contada somente em novem

bro de 1990; prêmio anuidade'
para funcionários que não tive
ram faltas durante os 12 meses

(35 por cento do 13� salário),
e piso mínimo de NCz$ 850,00
para a categoria". Todas estas

conquistas têm vigência a par
tir de 1� de novembro deste
ano, perdurando até o dia 31
de outubro de 1990. Mesmo
não tendo conseguido o paga
mento quinzenal para os traba
lhadores no setor de alimen
tação, o presidente do Sindi
cato ressalta que os patrões
concordaram com o pagamen
to do salário "até o dia cinco
de cada mês, "o que já é uma

vitória", na sua opinião.

captação da água será realiza
da da nascente do morro e con

duzida por 1.600 metros de tu
bos até um reservatório com

capacidade para 20 metros cú
bicos. O diretor da Fundação
SESP, Kalinke, garantiu que a

casa de química responsável
pela desinfecção da água atin
ge padrões bem superiores do .

.que é exigido pela Organização
Mundial da Saúde.

Já o prefeito Konell sa

lientou sua proposição de fazer
com que Jaraguá tenha o me

lhor sistema de abastecimento
de água de Santa Catarina, tan
to em qualidade como em nú-

mero de atendimentos, enfati
zando que "a obra não foi um
favor prestado à comunidade,
mas o cumprimento da obriga
ção de administrador público".
Para o diretor da SAMAE,
Valnei Beckhauser, é funda
mental que as bacias dos rios
sejam preservadas. Ele expli- .

cou que este sistema utilizado
em Nossa Senhora do Caraväg
*io usará apenas flúor e cloro;
'Isto proporcionará uma eco-

nomia de ener�a elétrica, de
sulfato de alunilnie e cal, em

pregados em sistemas nor

mais", avaliou Beckhauser.

Sportchopfest terá
.

bandas, retretas e

concurso de rainha

Jaraguá dó Sul, de 18 a 25/11/89

I,

A Sportchopfest teve um

custo orçado em NCz$ 70
mil entre impressos,
bandas, retratas,
divu/�ação e clubes
conVIdados, Informou o

presidente da Liga
Jaraguaense de Futebol,
Ralf Manke. Ele explicou
que ainda não é posslvel
pr�lsaruma
arrecadação neste .

ltrento, pols os preços do
chope deverão ser outros
na época de sua

realização, de 7 a 10 de
dezembro, no Grêmio
Esportivo Juventus.
Oferecendo Ingressos a

preços populares - -

ainda não há previsão do
valor - a direção da
entidade promotora da
S�rtchopfest espera um

público aproximado de 7
mil pessoas por noite. E
para atrair estas pessoas,
a programação da festa
prevécomo atração
principal uma partida
amistosa entre as

equipes do Joinvllle e..do
Blumenau, a se realizar
com portões abertos aos

torcedores, a partir das 15
horas do dia 9 de
dezembro.
Além disso, estarão
presentes bandas que se

apresentaram nà
SchiJtzenfest e na

.

Oktoberfest, ,muito
chope, comidas tlplcas e

a escolha da Rainha da
Sportchopfest. Doze
clubes estarão

representados neste
concurso: Asa Branca,
Amizade, Cruz de Malta,
Plnheirosj Aliança,
Francisco de Paula,
Malvlce, Paraná,
Garibaldi, Comerciai,
Alvorada e Juventus. A
candidata vencedora será
aquela que cons8flulr
vender o maior numero
de votos, a NCz$1,00
cada, sendo que 2004 do
total das vendas ficará
para a concorrente e o
restante para o clube que
ela repre.senta.
Na véspera do
encerramento, está
prevista a entrega de
faixas aos jogadores do
Botafogo, que
conquIStou o titulo de

tricam�o da Primeira
Divisa0. Já no dia da

.

abertura, serão
homenageados como
patronos da festa e .

desportistas do ano de
1989 o prefeito Iv,o Konell,
o empresário Wander
Weege e o I?_resldente da

. Federação Catarlnense
de futebol, Delfin de
Pádua Peixoto Filho. O
presidente da Liga, Ralf
Manke disse que "a
necessidade de se criar
este evento - que reunirá
seus 24 fllhados nas três
divisões - é para
propórc/onar maior
mtegração entre
dirigentes, jogadores e
torcedores de Jaraguá do
Sul.

li

•

----�-�--
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Posto de Veadas MarcaHo
I,

'Chapéus, bonés, viseiras, éanitsas, shorts,
benpuc:las �'corifhs . .' ' ,

Em frente à f�brlca,' - :i\mplJ ,staçlo�amento�

� ..... '

1

\ .... - .• "�.' 1".'
�'1 :-

"

"

EprçÄO t,rl.'',3�S66 �Aa�GUÁ Dó SUL, Oll: �5/11 A' 01/12/1989
--���--��----��--------------------��-------------

"

Ivo Konell estima que
ainda haja .muíta gente'

.fora de suas casas ,e ga·
rante : qUe .a Prefeitura
"vem fazendo das tripas,

'@ , coração", para resolver
..

os problemas que ele
considera "catastróficos".
Pontilhões - A maior
preocupação do secreta
rio Afonso Píazera é
conter a estrutura do
pontilhão de concreto, na

-Ilha da Figueira,· que
ameaça, romper.

.

Além
disso, ele teme que o

asfalto, da rua Joínvílle
possa também romper,
nas' imediações da' Re'
creativa l'4arisol, por on

de passa uma tubulação
subterrânea, até agora
entupida pelos entulhos.
Somente na quinta-íeíra

,: 'Enxurrada inoo'da a, cidade, e "'causa '���fe�t��: os ����:;�i�a�!
imensos. prejUízos a varios bairros,

.

���o�2:�;:2� i
, pavimentação de

. estra- f
O secretário municipal tura , já começavam a de moradores' da Rua das, já qua o trabalho arr

de Obras e Viação, Afonso traballar .na remoção do Amazonas (Jaraguá' Es· tertor se resumiu no au
Píazera.. calcula que barro, enquanto 0,& alu- querdo), Rua Joinville, xílío aos moradores "ilha-
50%, dos trabalhos. de nos ,do .Colégíó são Lu' . Vila Baepéndí, Beira dos" pelas águas.limpeza e recuperação ís erem dispensados das Rio, Barão. do Rio Bran- Reclamações - Mas o
dos estra.gos provoca- aulas naquela manhã: De- co, Campo Alegre (1- morador da Rua Carlos'
dos pelas últimas fortes fronte às· lojas, coube lha . da Figueira, e tan- Níels, Joel Mendes, con-
chuvas na .. cídede já fo- aos funcionários � la.p:' tos' 'outros .

chegavam id bl d. St era qpe o pro 'ema . o
'rarn -, executados. Na noi- car-mão .de mangueiras constantementa à corpo" bairro não foi resolvido
te de segunda-feira 20, e vassouras pará; varrer ração, HA .gente sempre ainda porque ali "não
Jaraguá do Sul foi atín- as ,sujeiras trazidas pé- tenta fazer alguma coí- vai turista para verífí-
gída por uma' enxurrada lo "dilúvio" da noite sa para auxiliar, o pes- . car a aparência da cida
de água, que provocou anterior. O já precário -soal, mas desta vez Ii- . de".: Ele garante queI -entupimentos . de canos,' sistema de canaliza- C01,1 difícil. Estava tu- os moradores da rua já
bocas de lobo, soter-

.

ções . do município -ficou do interditado", relata foram diversas vezes à
rando carros sobre a Ia- "sufocado" pela encheu- o

. plantonista. Prefeitura, solicitando
"

a
ma que desceu dos mor- te súbita. colocação de manilhas
r-os '" inundando casas Bairros - Mas os -mais . Os bombeiros se li- 1 t b'"

. maís argas - os u os
-ínteiras.. Enhi3 as :20'11,. atingidos foram os mo- mítaram

•

a resgatar 'TIl'Ó- .'

60
.

..

,
' .

_t:
.. atuais .são ,de . cenh-'

::''Omin., 'e - 23h.30mih., ,ca radores ,dos'· bairros da veis e Objetos, dos es- "metTos -i pare evitar' que
íu "a pior chuva em to- cidade, especialmente combros, sem condi-, a águá desça direto do.
da a história, da cidade", as populações daVila ções d� transportä-los morro para dentro das
segundo' avaliação do Nova, Vila Lenzí, NÚ'Vél' para .Iugeres maís se-

casas. "É coisa simples,
prefeito Ivo Konell, que Brasília ,� nha da Figuei' guros. Felizmente 'não basta' estruturar novo
coordenou pessoahnen- ra. Às' 21 h.30min.:. do houve' feridos em (wnse-

Si sterna de boeiros", rü'
t� o inIcio dos resgates' dia 20 o Corpo de Borp- qüênda da enxurrada, mas

gere.
aos móveis e" objetos beiros reeebeu 'p., pri' o ,prefeito Ivo Konen ainda
dos moradores dos bair- méiio chamado de' so' . não tem levantamento

. ros,. na illa.drugadà ele corro ---- ..
'

"na ,'hera' ql:\e dos grandes prejuízos ----------_--------------

terça-feira. . com'eçöu a chuva' gros' causados pelas chuva·s.

sã", lembra' o plantonis- Mais de ] 50 homens da
QUando amanhe- ta Elemair Eiwald �, Prefeitura I�stão envolvi·

ceu, o dia, o centro. da, para,
.

solucionar OS pro- dos. nos trabalhos de
cidade estava intransi-. blemas em uma barr.ei- recuperq,ção dos esüagcs
táv31, , dev�dö" à lama ra ,que calu, na Vila No� - são seis carre,gadeiras,
que desceu dos mOrD::; va, (a mais, atingida): Daí sete patrolas,

,

tratoP?$
com· a água. Tratores e para a 'frente, .os apelos e, :sete retroescavadeira<)
escavadeiras .da Prefel- Se acumularam: pedidos' utilizadas diariamente,

,.

Prefeito'
anulará;
se'o'voll

PÁGINA.3

c
24.111.89 - ,SJ3X'l'.t\,
20:15 hrs. )o- DOIpA DE
MAIS· (18 ,ANOS)' cl . VE
RA, FISCHER
2J.:00 hrs.. �. JULIE SEXO
A VONTADB (18' ANOS)
25.11.89 - SÁBADO -

20: 15 hrs. - DOIpA DE
MAIS (18 ANOS) cl-. VE
RA F:r;:SCHER.

.

2'2:00 hrs. - JULIE SEXO'
A VONTADE (18 ANOS)
26.1-1.89 - DOMINGO -

20:15 hrs. - DOIDA DE
MAIS (18 ANOS) 'cl yE.
RA .F�SCHER
22:00' hlrs.· - ·JULIE SEXO
A VONTADE' (18 ANOS)
28.11.89 - TERÇA

,20:15 hrs. - DOIDA DE·
MAIS, (18 ANOS) cl vE
RA 'FISCHER""
29.1t:89 - QUARTA-
2(h 1-5·" lírs. DELÍCIAS DO
AMOR LIvRE (18 ANOS)
30.11.89 - QUINTA __.:

20:15 lus.. bEUCIAS DO
AMOR,' L�VRE (18 ANOS)
..........�......-

,

'T�éncedor ,de qua-
tro ,Igrandes' prêmios no

179 � Festival de Cinema
.

da.
, Gramado, o . filme

"Doídla Demais", :estJi>3'
Iädo] pOP Vera Fischer,

i é sem . duvida uma exe-

'lentei novidade dentro
de 'Ç.ma. programação de
cinema. quase sempre
restríea .

à pornografia,
no ,.eine . Jaraguá.: Me'
lhor Ator ,coadjuvante
(pasa [Itala,: Rossi),

" Me
lho'r 1 Música

, Original
: (pata David Tygel), Me-

.

Ihor direção de Arte

(para/Clóvis Bueno) e Mo?

lhor, Som: (para . Juarez

Da.gob'el'to) foram, ..
os

pjêmios: '. conquistad0s por
'''J)c:iida ;Demais", . neste
ano. V1t�e a p:ma confe
rir.
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, Fle.shs
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.

!
,

�.

da ekle" -_ xrvu' �'.....

«OPI . - SIEBERT)} J - - arlllea ii . f.rro e� . .JJJJQ�. ,

E. V. Schmõckel
.

Tenho u�a ve- }�gar e �a liber�� - qJl� tinhaDl. �I�-
_ "!" Hans Mé>ller, dírígído por Richard ROO"

lha aPli�de com
I

am, enta�,c�rt�,.;�����dcros a ��r...-:" �'J .:�' r1;f;stja� foi .�A;.,���:"��,:no.i��.,� Nor
o entrevístado e Rorque os problemas sociaiS e econôDiicQS. t. .a�êhti! o pastor de Pomellod,,! atendía
a, lembFa.n.ça· ;fOi ,:. ,aqu! .eram ledife.I�ntes....

,.
�UiJ.- cliziam..

. .......... a' r�gião. ; � " ." '" "" "

.../ ....-1
•.

'

P'
. .voce ,.�,� vantar

: 'b""r" . ..4
. _ evívada -"ne !éif: c.'�, .'t. ,�, ."""'.,.,. a/•.�'� que q"gser ,

. que M:aJwe!�, , 'num- __
. e dormir qu.'é\nd.Q�_be.m te ;'élPT.'()�vex:, .:.N.a .ve_r-_. _ _. FE"PS" _, Quantos filhos teve?

..

� casual. encontro _

dade nem sempre.era assim. Em casa des .� -·HêfWärth, cás. 'com .Paulína (WIen"
com o, �indicalis',: ":.JI).euS pais a. gente colhia cana, de manhã dorff: &lIa, solteira; Artur; câs. com' Gi-

,
, ta. Lauro 'Siebert, . e cozirihava;Jmelado e açÚcar mascavo. '.� , �la, Fischer; Ingo, cas. com Ruth. Volk-

/
.

.

.' seu parente .. ,·En":
" t!3,rde. A mãe d�'Ehie$tina" .não .se ,élCOS��,,: .. : ma�.

'

.. �.::té?hp·.�4.' '.,netos. -,
_'.;.

:. , q:u.:�n�p me encarnínhc pela . f�ixa ,asfáltica-: c. m9U
. n� )Brasil .

ê ��r'eteÍldia voltar, sem ti . CP - Qual tua �Íi 'Íão?_'., , .

. a�e. ��Q. Cerrp. I�1 comparo. a- Vl?a. �ej "Opa". J 'c.Qnsegwr, /p'or falt�:: de 'recursos... ' ijstar� . ,. . ES .-< Sou - E-�ang.élicog, .d .Óv Co f' -

S�eQ�rt com o. que ascreveu o lßgle� H. W;, ecostumada a uma .vlda melhor na. Europa, , ... ·.l;.uteräna, Fui to OUJ::'f
'

Ö �
n isseo

.,l.ongf!�Jlow (1807 • 1882), um.beUSSÍI,no.tia." :'aQ contrário d�'S' dé�aiS: .. '

,i -,
,; •. ,:.::.' iareia. .. ! ·1I.ê{jst·.,.....�o' :�I;a!�'F", , .. enos,. na

balho intitulado "O ferreiro da Ideia". .

.
,.. �.

•.
, , -Ó, '

" ••
• .'

J
, .0 Dl _. S ()x • .,. _ 'C .....

l�duiidp peiO' Pe. Raulillo Bus�reI1ôa'e qüe·\·.: :. CP :.:..... c,Qmo. dlegou: q\ : ...«»""; .''ia''" .". :':F', � �i ·,�tà. :tie:: )�OU�iC� '.:.' r'

fO). dado ci publícídada no JÖi'nal'NOVA GIf ..,_
.1

"planldet, ". . '.

_
..L "".... _

.,' �" '. -

. �� não-voto' malS;'.
·

...Meus votos

RAÇÄO, CqJatina, Estado do �píritQ'<San�' .

'bS""--" �&pai:v'endeu .�prQpriedade .�� sempte'- ��nharam,
..

·mas -nunca 'me· -metí

to. Ant�ipo minha curiosidade, repetindo .c-ra Ottö Börchardt,: O· 'grand.e•. PQfque � �Ul política .... '"
. .: - \.

Ó poeta:
'

"Sob a cepa da frondosa' jomeleí- via dois do mesmo ,noII\e. póJo 1 conto e_�.�, ,CP..� Part1ci�ou: de Vldà' sodal e de
rä / Ergue-s� a ferraria da aldeia; O fer�' mil r�is, e çomprou .� 1.907�' de .' ,çr��., .. , .' :

�

·�sp:otté.S'-·
",. '.. '

,
.

.

.'

rE!iro. fQrte; hömem ele é. De' mãos cale: Keiser, .

esta' colôpiã onQe _.. mOfO, por. __ .2. � ,

ES ,-"- Fui' âtitador··da:· Sociedade Ali
jad.ás e largas; E os músculOs dé s�(Is bra"

-
.. contos e 30(), mH Téi�, COm �

u.m pequen� 'atiça, que fiCavGi.' tia "fr�nte t;io Röeder e

ços robustos, São como tenazes de ferro" .. '. rancl),o cObéTtó �dxn telhas de �adeira:.Jª" ., )lr�sidi Q
. ��ube por 11 ,aners; , desàe' 1929,

Numa longa mesa e. bancos qu� aconipa' -lhada. DeixQ�)�;·>'.também" um guar,<la, ;' ,nó, ,t�!ripo-,de Hän�' �ÖH.er.", trambém' sou

nham, o
_
conteúdo de .uma cozinha' . bem d' .roupa que pesava- nn'S' :zoç�e.' qUe <� irq\):, � �ÓCio .

'dó' Alvóradà'- é 'eto' 'I]ei:lt(i): - Brasi- "

cuidada, '. converso sopre .'sua, vid.a: xe" cârr,egad�r 'às 'cóstaS' poT dUas \pesio�l .. Jeirh�'
-

Ái�db: jogö Skat 'e "meus ·pa·rceiros,
.p<;>r caminhos; iIictíyéis. Talvez por issà 'P, .' ptef'êTidô'S Heinrich Fische':r� --AlfFed Ehlert,
deixou porq�e IJj.[o convii1�a UlJl n�vo,�' Bettoldo.; Volk�ann e \Valter Grützmacher.

Cri�ício. Vou tE! mostroiLr a' peçq q�e ,ain�i _ �.: .

CP ,�. �tá �aposentado? ,

e�ta em pe.�.feito ��tadQ. Em 1914 fOi 'cont
. ES:- Pelo' .LNPS, COfie ilUX�UO idoso,

truída ,esta, casal com tijolos' de Albert � qUe�" é pouco mas sempre' s=rve.

dünz, 'da' Aurora e mais tarde coberta:cóm
' Cp . -' Prestou 'serviço militar?

telhas de Jöínvi;!ll=.. ;',
., -- .. 'ES 1<- Naquele' tempo os jovens eram

.

;,'
,
..

'

� .sptt;�aäo$: 'e' -eu não, fUi, :emb.óra. KquilSesse
,CP _,_ 9nde fréqüent�u a escoJ.af �,

.

servir' para. melhorar o . português. ,

ES' - Em H __ 04.1909, fui ..apr�lrc;le(, çp ':-""' AIgum.à, coisa.a acresrenlar télin-
com o Prof. Albért Rahn, na escQla da, çõ- '"

. daJ .

.

)I1unidade àté' '1914"'ludó �9m':> al��ão,.·��'-� ," éS' kL_. Hoje o.··· físico nãlQ ,ajuda' mais.
tarde, já casado. fr.eqüenteFaulas 4e : P9f� � Dö�í íneus imóveis com \).sofruto vitalício.'
tuguês com o Prof. Pàul Müller.'

.

'Oepd&$' Orand� parté dó serviço agríc<i>la era fei-
de confirmado pelo pastor 'Bürger fui l>rp'� t,O com trenó (Schlitten) pelo terreno aci·

apI1endizado: Era o 'àno de 1919 tra�lh�t dentado. :Mais ·tecuadamente 13mbr(). que
cqm Hitz 'Neitzer, .3 a�os e 2 .. mesest pri: na' j planície existia um grande .banhado,
meilo não ganhava napa. :c:l�pois 5,miI�; qYe. as pessoas do lugar chamavaql' de
is e depois '30.' Um Ó'Íä OftoVolkmànn.· dé ''Stmlpfioc'h'', áí 'perto .do Maas ,�ra o ver'

pomerqde me pro�u.r�u. Ganharia 50. t�. dadeird éÚoleüro de' :veícü�os' nos te,rnpos
.'fiquei 3 meses. Albert Weege tinha con� chuVosos. Recordo-me' do 'tempo '.,de Felip"
truído ·um. salão e o ferreiro Neitzer tinha� .pa Frenzel quando' constmiu a estrada'
se mudado. Na f-esta os amigos da red0lÍ:f' 'que' ligava Jaraguá·�a Pomérode e BÍume- .

deza pediram que me estabeleçesse e� aS"
.

nau. Trabalho duro e difícil que foi ven'
/'

'Sim com meu' irinão Alfred' iniciamos a f�f;.�· cidO pelo homem. Hans Möller foi caix'2'i'
raria, atendendo todo Rio Cerrp, Ria" ctt· fO. Q.e Wilhelm Weege, pai do já. falecido
Luz, Massaranduba, ItouPa,va Rega'-'de 19-2� '. :W:{)lfg�'qg e neto de· Wander Weege, Mais
a 1975. Hoje o Herwaith ,continua no ramo, .' tarde durante a II 'Guerra MundiaL aque"

las.. c()ristruções passaram para os Roo'
,

.

Cp � Quando casoll?! . 4:ßlj... Naquela região ':;ostava planificada
ES - Casei em 12:11.1921: com Paulh- uma,cidade, com ;planta demarcatÓria e

na Grützmacher, _filha de Albert O. GrilM.. , '( tu.,ç!,(;i� lri�elizmente não
.

vingou e fOi ].)equ�·
pa,- ,

. macher' e Hedwig Günther/ civil no VenâÍ1'""
. 'tid.a, ,novamente' •.

'

pelos, moradores, situa

cio da Silva Porto e. ° té1lgioSo na Igrejá'" '. da' 'entre os Rio Cena e. Aurora. Wilhelm

'centrq de Jaragllá, levados na, camioneta' Weege doou a área ondé se localiza o

pavão de Álb2-rt WéegE!..e. 1 Ford bigôde,"" 'atual cemitério., .

,".
o ,

CP ...,- Qpal o seu nome, onde nasçeu
e quem são seUs pais? .'

ES
.

-,. Meu nOme é Erich Siebert; �IiaS"
Ci no dia 20.04.1900, no divi,Sor dE! águas,
do Morro dó Cerro, divisa então com

Blumenau; uriI póuco abaixo' do . marco ali
existente, filho de Karl Siebert e .Anna P'rié
deI. 'Fui batizado 'pelo Pastor Runter,' . d�'

,

POmetode...
.

'. ," 'I

CP __.. 1':nha irmãos?
ES � Éramqs em cinco:

. . Emma; Tekla" e
' Lina. .. "

.

Eu, (')' Alfred,

CP - Como era a terra de seus, paiS?
ES .

...,- Meu& pais eompral"am uIl!a. Co".
lônia naquele lugar, área muit() . grande
E! onde se vê ainda aquela grande pedfeira,'

,

nas terras <de Ste4nert. Para, chegar. até
lá de Testo Rega foi muito difícil, nem po",
dia-Se chamar de caminho, . Os mQrador.es
poucos e espalhados.' Plantava-se'/ milho,

aipim, batata, feijão, uma criação . de por
cos Ie gado para o leit�. Davà pra viver.

CP ...,- Quem eram seus avós?
ES -:- Meus avÓs paternos ér�m' o Au"

gust Siebert e Ernestína Bo.rchardt·.e
-

os

maternos, Wilhelm: Friedel e Johánna Rez.

Haviam-se estabele'cido em 'Testo Rega, e

,g6stayam do. lugar.
-

'CP ...,- Porque QS p0meranos' vIeram
ra o Itrasa? /

ES - Muitos anos' antes outros' po·.
meranos vieram à 'Blumenau. Go:;taram do

'. �EGIS,T.RO,·�.D� FIRMAS -;- XEROX
, 0r," ','. ,

Rua Co�ond. P.J.ocópíoGomes�deOliveir�;:��. fone72;.Q09{
. JARAGuA' DO SUL - SANTA ,C�TAlUN,A.' . ",

CONTABILIDADE ,ESÇRITA
"'.

FISCAL·
,T ,.:�,. ..... C" 'i".. \\�

J • ,

,
.

, , "

,:.

iaião do Rio Branco, sala 4
FONE:72.2607
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Clube d_ Canaagell garante
boas., posições em liui/RS

Os canoistas jaragua- a segunda colocação.
enses eonquístaram im- sendo vencido apenas pe
portantes colocações du- lo gaúcho Eni'o Wílker,'
.rante a 7� Etapa do 59 de Estr'ela _ (RS). . Júlio
Campeonato Gaúcho de Rodrigues, também
Velocidade, ocorrida nos membro do Clube de
dias 11 e 12 de novem-

.

Canoagew Kentucky, de
bro, no munícípio de Jaraguá da Sul, obteve, a

Ijuí (RS), onde disputa- quinta posição nesta pro_'
ram nomes de destaque va. Ruy Dorval Lessmann
no cenário até mundial também garantiu o se

de Canoagem, como o 29 gundo 'lugar na prova
colocado no Campeonato ,"Turismo Master" - 5
Brasileiro e 4<? lugar no . mil metros -, que foi
mundial, Carlos Ouadrí, vencida pelo gaúcho
e Eniü Wíllcer. que parti- Nestor Lessmann-. de
cipou recentemente do Iiuí, - 39 colocado no

mundial, na . Suíça. Os cimpeonato) Gaúcho.
representantes de Jara- Júlio Rodrigues e

-

Sadi
guá do Sul participaram 'Carlos 'Lessmann

.

foram
com patrocínio assegu- os outros [araguaenses
rado pelas tÜJja.s, Koe- / que /participaram da
rícn, com apoio da

_

pu�- promooão.
feitura Municipal, atra-
vés da Assessorin de
!.:ulhua, Esport� � Turis-

·mo.
Na prova "Turismo"
S mil metros -, o [ara
guaense Theodoro- "Ne'

ny" �smann conseguiu

DME pro love.

calpeo,galt
A Divisão Municipal de

Bsportes, através da Li-

ga de Voleibol e Bas-

quete promove a partir
de terça-feira (28), até o

dia 9 de dezembro, um

Torneío Feminino de
Voleibol Adulto, com .a

participaqão -já confir
mada de oito equi.pes. As
chaves inClusive .. já es

tão compostas e defini
das pelo presidénte - ,da

Liga, Jean CarIo Leut-

precht, _ ficand() assim
determinadas: Chqve "A"

(AABB -;- urbanitos -, .

Clube das 12, Seifert e

Maba Tintas; Chave "B'�,
- AGV, San Remo, KLC
Art Fibra e Colégio São
Luiz. Os jogos serão nos

ginásios da AABB e' Ar

thur Müller. .

CORREIO 00 POVO
HA 70 ANOS ESCRE

VENDO E REGISTRAN-
1)0 A' HISTÓRIA DE
JARAGUA 00 SUL E

DE SANTA CATARINA.
(FONE 12-0091)

pAGINA 05.

o estádio do GrêmiQ E's
portívo Juventus deve ter
um bom público para pres
tigiar .

a decisão do 19
Campeonato Municipal ele
Futeb€SÍ Varzeano, fies'

. te domingo (26), entre
as equipes do Santa Lu
zia e Fígueírense. Inicia-
dó no día 11 de .1 ulho
deste ano, o Campeonato

(

chegou à. semííínal com

quatro clubes na disputa:
Figueirense venceu ao

Arsepum. por pênaltis"
garantindo - a vaga pa- '."
ra .a final, enquanto o

'ti,.;.. '--__� _

Santa Luzia derrotou a

Cohab na prorrogação.
O tempo de jogo, domín-

-

go, será de 40 minutos
para cada lado.

VarzeaDD /89
vive- . decisão

ESTADO, DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNIClPJ).L DE JA

RAGUA DO SUL

ClII-detxar de fumar em 7 dias
'�ç�éva para a Rua Araujo Figueired() n? 15.

�p�o. 404, CEP 88.010 - Florianópol{'s, SC.. enví
ando um envelope no tamanho. Oí14 x 0117 ems....

subscrito com _o seu nome e endereço, devídamen-
- te selado, e receba GRATUITAMENTE, o método
pata deixar de fumar.

-

-o MOINHO
.

JARAGUÂ comunica aos,

cli'eP-tes, que mudou seu.' Posto de Vendas de
ra�es e derivados de milho, do n9 129 - para
o ir? 86, da Rua Felipe Schmídt.

\1'�;; 'J-'

D
-

E C R E T O N� 2.005/89
Suplemente dotações do Or.çamento·

. vigente.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA

DO SUL, no uso das atribuíções. que lhe
são conferidas e com base na Lei Municipal
N9 1.233/88, de 08 de novembo de 1988;

DE c R E T�A

Art. 19 - Fica aberto um crédito suplemen
tar . no valor de NCz$400.000.00

.

(qüatrocen-
tos mil cruzados novos) para reforço

-

dos ' o

programas e verbas abaixo
-

díscrímínados, -;:,:

constantes . do Orçamento vigente, a saber:'
0601 - DIvISÃO DE EDUCAÇÃQ
0601.08421881.004 - 'Construção e Ampliação

de Unidades Escolares. .

.

601.01 - 4.1.1.0 - Obras -e instalações ... - ...

.. , ' .. " ..
'

' 'NCz$ 50.000.-00
0701 - DIVISA0 DE OBRAS
0701.16915751.010 - Construção de Pontes
701.11 - 4.1.1.0 --- Obras e Instalações .....

. . . .
. . . . . . . .

. . . . . . . .
. . . .

. . NCz$ 345.000,00
080:;' - bIVISAO DE AGROPECUÁRIA'
0803.04150882.058 - Manutenç:ão das atividá-

des da- pecuana .

803.19 - 3.1.2.0 - Material de consumo .....

.................. , .
. .

. . . . . . NCz.$ 5.000,00
TOT A L NCz$ 4OO.000,'J>O

Art. 29 - Ö recurSo para abertura do. pre
sente crédito suplementar, correrá ,por _conta.
do "Excesso de arrecadação" verificado. no

decorrer do mês de novembro de 1989.
Art. 39 - Este decreto entra em .vi,gor

na data de sua publicação, revogadas as 'diSpo
slçoes em ccntrário.

Jaraguá do Sul, 14 de novembrö de 1989.
IVO KONELL .

Prefeito Munkipar
ANTENOR GAl.VAN

Secretário de Admini$tr.ação e Finanças):

��tende também pelo fone 72-3775.,

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

Jepny Mahlke Reif
,

Faleceu nesta cidade, às 1 :;'h30min. de
19 do corrente, na resídêncía de

.

sua filha, a

estimada Senhora Jenny Mahnke Reif, viuva
de Alfredo Reif. Nascida aos 30' de novembro

.

de 1904, ein Blumenau, filha de Luiz Mahnke
e Augusta Herbst, desaparece aos 84 anos, 11

mêses. e 19 díss, deixando as filhas Waltraud,
casada com Willy Faller, res. em Rio do Sul e

.

Hi1íraud, viúva de Lauro Franz, res, nesta cida
de," 7 netos, 11 bisnetos e dem:ais famílíeres.
A'- extinta viveu murtos 'anos em Braço do
Trombudo, Agrolêndía e nos últimos anos, em

Jarag'.uá do Sul, no bairro de Ilha da Figueír
ra.

.

O seu corpo foi velado na Igreja Evangé
lica Luterana, centro e o sepultamento deu
se para 'o Cemitério Municipal, com pala"

-

v ras, de conforto espiritual do' Pastor Guen-
-

ther Rücken. Aos enlutados as condolências des-
"ta' folha.

. -

IRM_.it MARTHA MAGDALENA RUBINI
.'

Nas;éeu em 05.07.191'8 - Jara2uá do Sul - SC
Morreu em 18.1 1,1989 - Curitiba - PR

ncowö meu pai me ama, assim também eu vos

amo.
- -, -

Perseverai no meu amor. . Disse-vos el?tas coi
sa� para que .a minha alegria 'esteja em vós e

a vç)ssa alegria seja completa".
-

Irmã Martha realizou sua missãQ como farma-
cêutica, nos hospi'tais:

'

,26 de Outubro - de Ponta Grossa;
Sêtfita Casa de M'Ísericórdii, - de Curitiba,

.

du
rahte 20 anos; na Santa Casa de Misericórdia:
........ de Ponta Grossa, durante 27 anos.
Na farmácia era muitö resp()nsável. toda de"

dicada. -na atenção aos outros. Procurava remé
dioSi amostras grátis" para ajudar Os pobfles.

lrínã Martba Magdalena Rubini nasceu no dia
05 de julho de 1918, em' Jaraguá do _Sul - SC.
Era. filha de Angelo Rubini e de Marietta SaUer
Rubini, família :prolundamente religiosa, qu�
a educou' na fé e no amor de Deus.

. Em 1936. sentiu o. cham.ado do Senhor e Im

dou sua caminhada na vtda Religiosa, no Con
vento São José, aqui no Cajuru.

JARAGlJA DO SUL, DE 25/11 A 01/12/89.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cobras' & Lagarios (Ferdlnand& Piske)
o

'

deputado Adernar: D.uwê pro" .

êebo a rabo na compOSIçao
.

da -díví

põe' uma solução no mínimo ínsôlíta dae. naalocação d,a: própria. O relato
para o pagamento da dívida externa

."

da ',��ltigante matéria chama-se . Fer·

brasíleíra. Considera. ele o pagamen- nando Henrique" .Cardoso, senador

to dê ' "fundamental importância ' pa· (PSDB __;_ SP). Ai quenr. ínteressar pos-
ra a. própria soberaníà nacíonal", Ei

.

sa", ;: _. ..

em seguida propõem Ei "negccíação
-- --I:htél!essante; . .alguém :

ouviu {ou
· da Amazônia pelo GOverno Brasíleí- - -Leu), 'o senador 'fa�I' disso -nesta cam

ro com a intervenção da ONU, 'ex· panha eleítoralt .Ou o. candidata; do

cluíndo as riquezas do subsolo". Ora, PSbB, . :rvráriú ·çovas?, Ou. os .outros
,

.antes dê' maís fiada o que � de :funda:: parlamentares; :candidatos'., a .. 'presi·
.mental 'importâ:Acia

.

para a" sobera- >dehle? ': ,

'nlã naeíonal, . .e o terrítórío brasü-eii'o,' -- !' )

aí .incluída a -Amezóma 'Brasíletra ..
:- -É

,,�. -_ .-:_h" -

.... -��� -.
-

.

"--

ponto pacífico, jamais poderá ser neo E depois de : tanta, .. medíocridade,

gociado ou vendido
.

a quem ,quer de. tanta mentíra.: e tanta enganação,
que seja. Ademais, como iríamos' .de-tento palpite errado, com que os

-explorar o subsolo, sé, por uma des- presídenciáveís .):10S encheram noS

sas coisas loucas que acontecem aI· últimos, ssssenta. dias; nada
.
melhor

·

guma àutorídáds cometesse
.

o crime --'citle 'urá' teatrinho da- vida: ,

"ÔJe .lesa � pátria alienar' perta do .

' -,

nosso sagrado chão, estivesse '�lIi' .;:;- Aquele,' sujeíto- finalmenre con-

mãos de . estrangeiros? seguiu dobrar. aquela' linda gatinha,
que concordou-em fazer um 'progra·

A dívida existe e terá de ser pa- ma. com ele. "Mas sem camisinha,
- ga. Isso de' "impagável' 'soa .muíto nada feito, querido". Isso foi um pro'
bem na boca dos demagogos em cam- blema.. Extrema-mente--tímido, o cara

,

,panha,s eleitorais.' Um governo orgéf -- pas..sQ;ll defronte. da. farmácia . segui·
nízàdc, probo, sério, com respaldo. das . vezes e sempre tocava em fren
do .povo. terá .de negociar. esse pa- te, ppjs 6 estabelecimento estava ehe'

·

gamento
.

de Iorma a não preju.di,car. Ao de g�nte. Mas, de repente,
.

não
.o nosso desenvolvimento. E iSto. po-..... t!.Ph&:.:ninguém. Parou o .carro, e apreso
de ,s�r Jeito, desde que. tenhamos jlli-' �Q��&'� em entrar. Para mal . dos pe
zQ ,e elegermp,s pr'esidente um ho�. ®-'do.s' dele, '; quem veio atendê·lo foi,

·

mem que encontre receptividad�" já. nQ.d�, mais) nél,d'a menos, qUe a jovem
fora, junto aos noSSOs credores.-Já ima· .e:, bela mulher d.o farmacêutico. En·

,

ginaram um Lufa, discutindp o. ma.gn:o . tãq!, . �le 'peqiu dois envelopes d� aspi·
probLema, acoletado pela caterva es· .' rina,., '.puXol). uma nota para pagar, a

querdista e socializante, falando
.

em ' donac foi" ao caixa, conk�riu e lascou

distribuiçã� de lucros das empresas esta s,entença e.xtremainente constran'
aos operários,' na estatizaÇião da e· gedora para a _nOSsa élmizade: "NI)o}
conomia brasileira, n� sim.pl�s ·aresto tenho tröco suficiente; O senhor Ie·
da . propriedade particula.r .

para' divi� .

var�a:. dua.s' . camisinhas' de vênus?
dí-la cQm quem mora

. 'embaixo da Pano rapidíssimamente ...

ponte ou·. simplesmente não tem on·

de·
.

morar senão nas milhares de fa·
velas que brotam como cqgumelos
pelo pais afora? Não durarfa cinco

minutos, tal reunião ...

........ \- -I'

F.alando·se em dívida externa,
�lhem só ci qu� çlisse Joelmir Betfng
dia. destes em sua apreciada coluna:
"

...A auditoria (da dívida) já foi feio
ta pelo. Congresso

.

uma devass.a· de

"Hai'. procon acá?". No último·
dia 4.11

.

.saJmQs de. casa à· cata de
frútas. E surpresa! : ..Numa· v�rdurei·
ra a uva Itália estava cotada a NCz$
40',09;; ,o qUilo 'e, o .limão .a NCz$30.00.
No '. entantq, noutra verdureira, o li·

IIliãp custava ap�naS' NCz$22.40 e a u·
,

va Itália' Nez$ 24,00, Pode?.. E de·

pois xingam o pobre. MaHson da No·

br-ega. porf causa da inflação. Pois qu�� ...

Tudo
.

para seu escritório, inclusive, sup,rlmentos para' computad9res.
Rua Venancio da Silva Porto, 353" Fones; 72·1492 e 72·3868

PÁGINA '06

-Ecke« »

LEITWORT: WIR SCHREIBEN EIN WENI G IN
DEUTSCH DAMIT DIE :.BR:éRBTE MUTTERSPRA
CHE' NICHT IN VERGESSENHBIT GERAETI"

- - - Dm REDAKTION
.

SCHLACHTEN MIT IHIINDERNISSEN
In den kleineren Ortschaíten . "anta Catarina

is es so Sitte, dass einmal in der Woche; mei'SJt frei·
tags,

.

ein. alter Ochs VOm Metzger' gekauft> gesch·
lachttet.. und als frisches Rindfleisch verkauft· Wird.
Der "veterínârío" muss es erst untersuchen, ob es
auch gesund iSt.,··

.

rl

So'�,eschah es auch in einem Ort: Der Metzger hat
geschielt un� d�r, der .den Ochsen hielt, hat" gestot- .

tert. Als der Metzger mit dein grossen Hammer
ausgeholt hatte, da sagte der der den Ochsen hielt:
"Ha, .

,?alt, ,�au, .haust Du. auch hin, Wo du iü, hííngu
ckst? - Nu ial" Dann stell' ich' mich lieber. hin,
wo der- Ochs steht!"

Da,s Rindvieh wurde aber dann, doch geschlachtet.
Bel der Kontrolle vom "veterinário" wurde der

O�,hs als krank und untauglich zum Verbrauch er..

k�art.'Selle 'boi' ísch kondeniert (condenado), darf
nicht ver�auft w�rden.:' Doch 'ein Unglück kommt
selten allem. Der dono I von dem Vieh war der "de
le�ado" des Orte�. Der hat den 'veterinário';. ausges
chímprt, dass klein Hund mehr ein Stück Brot .von
Ihm genommen hätte. "Ich werd' eine neue "cade-
ia" . bauelasse und du kommst als Erster rín. 'du

schlechter Hund, elendiger .. du!"
Eduard Lemínskí , 'S: Paulo

Tubos Santa He]ena Ltda.
Tubos de PVC (eletrodutosl, TubOs de Concreto,

. Tubos de PolIetileno (mangueira preta).
Fábricõ.:: Rua JölnviIle, 1016 � Fone 72-1101

Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99
J

Ff''ile
.

72-0066 -\ Jaraguá do Sul _ SC

I IInglês ;para quem
não lem lempl

'a perder.'
FALE INGL:ES EM 24- HORAS

WIZ,ARD
.

CONV:E;RSATION , '

..
* Finalmente no Brasil, �lli método revolucioná·' .

.

�io 'para você falar inglês em apenas 24 h/aula.
'"

,
Método desenvolvido no maior instituto de

linguística do mundo (Brigham Young University
- USA).

.
. '.

,

* Aprendizad_o 100%' garantido. Milhares de
alunos satisfeitos em todo o Brasil.
* Solicite uma aula demonstrativa gratuita.
* Método especial para crianças.

:
* Estamos lançando no mesmo método, Alemão,
Italiano e Francês.

.

.' ,

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

JARAGUA DO SUL, DE 25/11 A 01112/89.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ivo Konel 'decide anular o seu voto'
.

.

.
.

no 2:, turno' da, .eleição pres,idencial
Pela primeira vez

na vida 9 prefeito' Ivo
Konell vai anular o seu

voto em uma eleição.
"Estou sendo forçado a

isso. Collor é o oposto
da minha ideologia. Ele

representa tudo o que
,combatemos na política

em todos esses anos: a

,- continuidade de toda a

sujeira que. se vê por aí.
É o candidato do Go
verno, qUe defende o

mesmo sistema e jogo
de interesses oportu
nistas, e o povão é quem
se lasca. Não': tenho
nada contra o P'T a ní
vel nacional, muito me

nos contra o Lula, mas

sim contra os 'represen·
,

tantes do Partido em

Jaraguã do SlJ,l,' que con-

'duzem .

a política· com

vandalísmos, pichações
e radicalismos:

Decidido, Ivo' Ko
nell considera que "os

. petístas de Jaraguá do
Sul são pessoas que não
têm como tocar o parti
do pra frente". Nö pró-

,

xímo
, dia 17 de dezerrr

bro, 'durante a realiza

ção do '

segundo turno

das eleições presiden
CIaiS, o prefeito irá 'à

sua seção 'eleitoral jus
tamente para dar um soal - "preciso manter
"mal ..exemplo" à demo- minha neutralidade", re·

craCia, .embora não acon- 'força, mas. que ,na pró
seIhe "nenhum militan- xima., reu[lião do' 'PMDB
te do PMDB a fazer o

- na terça - feira (28)
mesmo". Konell

.

faz - vai "liberar o pessoal
questão de salientar que 'para' que faça a sua pró
�ESÇl é sua "posição pes-' pria opção política".

Clínica Veterinária
. SCHWElTZER

Dr. WALDEMAR SCHWEITZER
Clínica de pequenos e grandes animais, cirúrgias, vacinações

" ,

raio x, internamentos, boutique
Rua. Joínvílle, n9 1.178 (em frente ao Supermercado -Breíthaupt]

Fone 72-3268 Jaraguä do Sul - Santa Catarina

CORREiO DO POVO'

Assinaturas
e

Publicidades

. Pone: 72-0091

i.

spézia & . eia.' Lida.
"

SERRARIA E SEEVIÇOS DE TRATOR
Madeiras para construção e serviços de trstor,
com profissionais altamente especializados.
Rua., !oão' Január:o Ayroso, 772 -:-,-Ja_r.aguá Es

querdo � Fone 72;:...0300 � J aragU? dó 51011.':-::; sc.
-- A'r=n ,:ca

, Rua 7 de Setembro, 525-l:one' (0473) 22 5475
Blumenau SC .
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o. Quatro-Meia'-
Cinco'.::��.�"�, �

l!' '. �
- ,

..
" ,-

.�

. '.

"Desfrute Rolary"

lt.c... FLORIANÚPOLIS - ESTREITO
Ye��rano clube presidido pelo comp, Hoch

leiitn�rt teve proveitoso desenvolvimento na reu·

níão. de 13;11.89, com ()
,

conhecimento ao pie·
na.x:i<�" da 'assinatura da renovação de um' como

da!ó. de terra com o D E R, por 12 anos, compre
eri<:fé�do retificação ,e relocelização, situado ao "

lado dél Casa da Amizade, no Êstreitô, onde a .

Co�unidàde Ibcal e o Rotary Club' - Floríenó
polIs :_ Estreito pretendem realizar a urbanizá·
çãp daquela. área, concorrendo para um novo

.

visB'iill daquela parte 'Continental da Capital Ou-"
trossím, foi . passado pela mesa um

-

cartão postal
do

-

comp, Michel JeaIí,
.

Diamantopõ}ulOS e sua

esposa, que estiveram recentemente na Grécia,
e� ,

visita à terra natal.
_

'

"

-

F,�,IÍtÁ' DA. ;ESPERA�ÇA
O� clubes da Capital particíparan; atívamen

te da Feira da Esperança,
.

que se realizou de 9,
a "12 do corrente na Capital, propiciando a ar-:

reC4l(lação de recursos para a APAE. Parabéns
aos

.
clubes do Estreito, Leste, Trindade; da As

S,oc ..' de
.

senhoras de Rotarianas da Grande - FIo·

ríanôpolls e Rotareet. C'

:f!.C., FLORIANOpOLlS' - LESTE

��uni_ão concorrida do dia 14.11, qus contou,
entre outros. de palestra dos Eng. Agrônomos
J9ª0 Zanini Neto e Paulo Sergio Tagliarí, da

EMpASC, COm exíbícão de filme adequado impor
tante entidade do Esta"do.

l{;C: JARAGUA DO SUL
A -reuníão contou com a presença do Pres.:

do . Re Cuaramírim, Constâncio Albuquerque,
que ali foí pedir a colaboração do clube' padri-

,

nho, no desenvolvimento de um importante pro
jeto comunítãrto na divisa dos dois municípios,
ria' construção do Centro Comunitário e Cre

ch�,. da Vila Nova.

'R�ÚNIÃÔ INTERCLUBES NA GRANDE FLO·
RIÀNOPOLIS

'

.

�,,,,

No dia 26 - 11, - amanhã, domingo ,- rea
lizar-s-e-á, em Santo' Antonio 'de, Lisboa, na Ilha,
lima interessante reunião dos clubes ela Grande

Florianópolis, reunindo' rotarianos e Iamilia
J�es fui-

.

,
Sede' da Associação RecreaÚva BHSCR�.

Uma exelente oportunidade pera confraterni-
zar!

:(DA 'COMISSÄO ,DE RELAÇÖES PÚBLI·
CAS DO DISTRITO 465, ANO 1989/90)

, . �.
' -".

�'}err,o,' .', Velhn ,Mare'chal
,�. '

DE -E�GELMANN & CIA. LTDA.

-Comércio -de' veículos usados.
_ Peças' para veículos

.

- ,Compramos automóveis. acidentados

.Rua COQrad Riegel, 162,- Fone 72-0874
Jaraguá do Sul -. SC -

"

JARAGUA no SUL, DE 25/11 .A. 01/12/89.
j"'� """!:'�""

:r.��)_'.��� �

.. ,;� ,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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:I����I-n-d-·i��_.··�_'d-o-·r-'·�Profissional
EMERGÊNCIA

pronto Socorro 72-1977

Bombeiro ... .- . ., 193

Drogaria' Cato 72'0636

Hosp. Mat. Jguá 72-1300

Polícia 190

II,.1

II
Rádio Jaraguá 12-01.59

• Escritas fiscais e

contábeis

• Registros de firmas

• Contratos

• Seg.uros'

• Xerox

• Rua Ce.I. Procópio
Gomes de Oliveira,'
ri" 290

I -

• Fone: 72-Q091

• Jaraguá do ser-so

Farmá;cia
do

Sesi
Agora _ em instalações
ampliadas e com La'
boratórto de Análi
ses Clinicas anexo,
para melhor- .. atendi
mente-

.

"

Av. Mal. Deodoro
- 507 . /

(defronte o Colégio
São Luís)" '

Fone: 72-0561

PÁGINA 04

IJ

I,

; .�. "" .,. ,

Dr. WaUe,r Vázq'uez Clavera
CIRURGIÃO DENTISTA

.

Dr.; Edu;ardo, Yázquet Clavera
.

.

'

CIRl1RGI..�O DENTISTA

CONSULTÓRIO:
Av;. M.à.l. Deodoro' dai' Fonseca, 97

.
Edi-fício Diener -, Saía 03 - Jaraguá do Sul
Fone: (0473) 7.2��75.4 ...-.' Santa Catarina

I,

ADVOGADOS
.' Rua João Ma-rcatto n? 13, 2,9 andar - sala 206,

Edif.íció� DOfO�ngós Chiodíni. InfOl'Ilia seu povo
teíetone . aos c�ientes e .: amigos: ].2-3956. '

WaUer LU1il" Ribeiro..

Oro. COBtábil
"

.. ,

Aléx.l�ie Delauintina Barbasa
uI COle'rela·ln

'_ S/C lld,a.

ß'r�. lU,iz ,Fernando
-

·Gonçalves
'

Espéclali�téi. pela A. M. B.
....... GINECOLOGIA .-:- OBSTETRICIA .......

,giqecologia endóc,rina e in'fertilidade
, Atende Untmed

Av. Getúlío Vargas, 49 � Salá 105 - Fone 72-3763'
,

Jataguá do Sul - SC

,Orlop__,dia e�: Traumatologia
DR: lWARCOS F. SUBTIL

Urgências' _ consultas _ ortopedia ínían,
til e adulto. Membro o títular da Soc. Brasileí,
ra de, Ottop�aia � Tral:lInatologia.

A�. Merecbal DeodorO. 'i.sn _ Fone 72.2218

SÄVlO' MURILO 'IÜ_A DE AZEVEDO

MWn.._O ,BARRsrO; DE "AZEVEDO

.� .. ADVDGADOS
, - Direito CiVil ..;. crlinlnaí ....... Comerclé�i --

....,� Trabalhlsta'· .....;' Esportivo .......

Av. 'Marechal Deodor6 da Fonseca, _ 97 - Sala 1

P?ne 12-01�8 .,;.._ :Jaraguá do' Sul - SC �

ESCRITóRIO:
Rua Barão do Rio Branco, 227 - Cx- Postal 12,

Fone: (0473) 72-0244 - Jaraguá do Su-VSC·

'ADVOGADOS
FRIEDEL SCHACHT

MARIO C. FEUPPI

CLÄBSIO BARATT<>

LABORATÓRIO DE :MICROBIOLOGIA
E .ANÁLISES CLINICAS

Flemínq
.

Rua Reínoldo Rau, 576
Fone: ,7,2-2755

,Jal'aguá do Sul - SC

José, Alberto Barbosa
,

....... DEFESAS CIVEIS E CRIMINAIS -

"':"ADVOCACIA EM GERAL':"" '

Rua João Marcatto n.? 13' - 2.9 andar
.

sala 204 - telefone: 72-1869
Jaraguá do Sul - SC

.

I .

Aurilene M. Buzzi

Leonel Pradi Floriani

Advogados .(

.Rua Reínoldo Rau, 86 • sala 4 - Fone 72-271 r.

Agência de Cargas e passagens.

Rua Procópio G de Oliveira, 246 Fone: 12-0363

VARtG �GB CinZEIRO

ENCADERNADORA

.L1VROS .• REVISTAS. NÔTAS FISCAIS.
�' • TRABALHQS ESGOLARES. .. (

CAR.o�PIOS. E OUTROS

RUA SÃO PAUL,O, 114 (Pl'6x. a a.ntiga Cyru$)" .

� JARAGUÁ DO SUL.· SC

JARAGUÃ DO SUL, DI; 25/H, A. 01/12/89.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,E,dital 16.961 de
'

14.11-.89
Auréll9 João Busnardo
e RQseclér Sueli Lado'
ruckt
E'le, brasíleíro- solteiro,
eletrícísta, natural de
Joínvílle, heste . Estado,'
domiciliado e residente
na Rua' .A,bdo:n Sena, 203,
em Joínvílle, neste Es

tado, filho de l'vt;a;r:ciÜo
'.

Busnarde e 'Raínílde
Battístí Busnardo

Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escrítórío,
naturet de JO<invilloe,
neste Estado, dqmlcilia
da e residente na Rua
Emilio Píazera, 52, nes

ta cidade, filha d:! Leo

poldo Ladorucki e Ira
cema Soares Ladoruckí

Edital 16.962 de 14.1.1.89

Pedro José Forte, e Te·

resinha Ignácio
Ele, brastíetro- solteiro,
índustriério, natural de
Barra Velha,' neste Es-

. tado dQmiciliado e resi
dente na Rua Paraíba,
166, em Vila L€nzi. nes'

·

ta cidade, filho de José
Ono'fre FQrte e Learti·,
na Forte
Ela, brasileira, solteira,
professora, natural de
Guaramirim neste Esta

do, domiciliada ,e resi
dente na Rua José The
odQro Ribeiro, 108, :O:es

ta cidad.e, filha: de Pe
dro Julião Ignácio Jú'
nior 'e Hilária Schmitz

Ignácio
Edital 16.963 ode 14.11.89
Fernando 'Carlos Dorte

. e Roseli Bassani'

Ele, brasileiro, solteiro,
industriário, natural de
Santo André, Säo Pàulo,
domiciliado .o:! residen
te na Rua João, januá· .

rio Ayroso, 1.807, em Ja'

raguá'Esquerdo, neste

-'distrito, filho de' ,Anto
nio. Darte Filho' e Fran

cisc.a Rosa Preste�

Ela, brasileira, soUeira,
industriáría, naturtll de

Jaraguá do Sul, domi.'ciJia"
da e residente na Rua

João Sarni Tavar�s, Wl,
· nesta cidade, filha de

Alvaro Bassani e Inês
Bassani
Edital 16.964 de L1.11:U:J
HamiltOn Vogel � Naira

Adriana Tecilla
Ele, brasileiro, �olteiro,
industriário, natura 1 de
Jaraguá do -Sul, donúCi',
1iado e residente na Rua
Emílio Stein, 321, nesta

cidade, filho de Bruno
Vogel e Annita Lessmann
pÁGINA 09

Proclamas de Casamentos
MÁR�T AOBUA' QRU�8A +E�MAN�� ,

Oficiei dô Jeat.tt,,· eiv"
do 1� D1ªtr,tto da. CQ�arca �e JarâglJa_ '40 Sul� Elfta;dQ cle"Säntjt Catârbla;
Brasil, faz saber que comporeceram e., C:artóJ1� ex1li1nClq QS, dQCUJnen
tos. e�igidQs. pela �ei, a. Um de �. �abllltaJ:em para c�i, ·Ps. �gu'ln,tes:

Vogel. .cídade, fi�,ha de, Felix tôr1Q, dé Francisco
Ela, brasíleíra, solteira, Jank()vsky e Tereza Jan- flió - Paraná.

.

professora, natural de kovsky -

.
.

Märto Bécl1er e Maria
Jataguá do Sul domícilia- Edital 16.Q-68 de 14.11.89 ele_ Lllrdes' Dias
da e . resi��nte n� �ua Ademar Zll$.e e N�ml Ele.

o'
brasíleíro, solteiro,

Padrs AlolSl<O. Boeíng-
. Fernandes d� Jesus, tecelãQi naturál de San�

359, nesta, cidade, filha EJe, bzasíleíro, solteiro, ta l�àbel do Oeste. Pa
de AdriraFlo Tecllla e 11- índustrtärío, natural de raná, domiciliado e re

s'a Vieira Tecilla Schroeder, nêste : Estado, si,4�t� na Rua Ang,élo
Edital 16.965 de 14.11.8� domiciliado e resídente Rubi�ii:, nesta cidade. fi·
João Herculano Andre na Rll<t_ José Menegotti. 1h,Q dê JQão Becher e

e Angela Maria Vieira 35, nesta cidade, filho Maria CeolIh Becher
EIe, brasíleíro, solteiro, de Albert Zílse e e Wal- Ela, brasileira, �olteira
tecelão, natural de Itu- trud alert. Zílse s-- costureira; natural d'�

. poranga, neste Estado, Ela. brastleíra, solteira, Galvãe. neste Estado
domâciliado e. residente i'ndust-riá�ià, naturet. de dOPl,t�il�ada" e residente
na, Rua A�olfo Fie�ler, Palmas�, -Paraná, domící- na �u� -, A.�elo, :p.ub�ni,
146, rre�s�a Cidade, Iilho líada e residente na nesta cidade, filha d�

de, Abílio Herculano An' Rua Hermann Schulz, dscar ,Dias e.. Noemia
dre e Ondina MachadO 205, eín. Vila Lenzi, nes' Dias."'"
André tª" cid.a,de, fiUía de Jor- Edital 16.972 de 16.Ít.89
Ela· brasileira, solteira, ão IMa1'�a de Jesus e Es- Ideràlao Raas,ch, e 'Imci
costureira, natural de ter- Fernandes .de Jesus ,_ Pacl{er,
Cruzália, São Paulo, do- Edital 16:969 de .4.11.89
miciliada e residente Vils;�� Marq_uardt e Mar·
na Rua - Adolfo Fiedler, Iene $ant��na\
l46, n.esta cidade, filha ,E!ê, bra5il�iro, solteiro,
de Pedro Vi'eira e 1s8:u" proj_etis,ta,_ natural d�
ra Soares Vieira Jaraguá do Sul, qQmiti·

.. Edital ,16.966 de M.11.89 liado e, residente na Rua
Jean CarIo Leutprecht e, Friedrich

I

WiU��lm Son
Sandra iIelena Abreu nenhohl, nesta . :cidade,
Ele, brasileiro, solteiro, filho de Geraldo Mar;

professor, natural de Cu- quaFdt 'e AnUa V. Mar
ritiba, Paraná, domici' quardt�·'
liado e residente na Rua Ela, brasileira, solteira,
Antonio Carlos Ferreira, do lar, natural de Lon'
68, nesta cidade, filho tras, neste Estado, do·
de Elis�ldo ,L€utprecht ,� miciliqda e residente na

Marcy Mara de Carvalho Rua' Friedrich Wilhelm
Leutprecht � SOllnenhohl, nestâ tida'

Ela, brasHeira, solteira, de, filha de Emilio Sant·

professora, natural de Àna _
e Ol-indina Sanil:A�

Criciúma, neste Estàdo, na �

domiciliada -e r'�sidente na Edita'} 16.9-70- de i.4.11.89
Rua. Eduardo Krei,sch, José Rndis:val . ScabnTi
37, em ,Ãguá Verde, nes' e Aldamir da Silva

te dis.trito, filha de Mi- Ele, brasileiÍ:'ó, solteito,
guel Abreu Filho e H�le- auxtHat administrativo.
na Ponato Abreu - natural d�

.
Massaré\ndu

Edital 16.967 de 14.11.89 ba,' i1�ste Estado, do·
Gedoni Redivo Ie IShena :rniciliado" e residente na

Jankovsky PU<:t B�rnardina Müllpt
Ele brasileirö, solteiro, 191, n.,,,ta· cidáde, fi1h�
op�ráriO nat�Tal de' Tu" rl� Paulo Scaburi e HU"
barão, neste Estado,. do- Oi'!, Srabuti -

.

miciliado,� resident'2' ElH. brasileira, �oltpjra.
'na Rua Joinville, 107, auxili.àr administrativa,
nesta cidade, filha de natural de Bela Vi'Sti� dö
Sebastião Redivo ,e Ivo'

.

Sul, Mafra, neste asta
ni Delta Giustina Redi- do, domiciliadâ e fesi'

vo
- dente na Rua �atlo� Eg·

Ela, brasileira,' solteira, gert, 194, nesta cidade,
digitadora, natural 'de filha de 'Affonso da Sil·

Jaragu.' do Sul, ·domicili· va e Estacilià da Silva ---"

ada e r'2sidente na Rua Edital 16.911 'de 16.11.89
Fritz Bartei, 566, nesta Cóplà, recebida' do alr'

J ,_

Ele, '. brásileiro, solteiro,
oper4rio, natural de Ja
ragu;l do SQl, domici'
liadg e resid.ente em Es·
trad'á Nova nest:; distri
to, filho. de Geraldo E. Ra-'
asch. e Maria!!le Lour
des

-

Raasch"..-
Ela, .brasile-ira, solteira,
oper4ria, natural de ja·
raguá do Sul, domicilia·
da e' residente '�m Estra"

.

"

da Nova, neste diStrito,
. fi]Jla de Faustino Pa"
cher 'o:! Donaria da Silva

. Pacher
'Edital 16.993 ,de 16.11.89
Volnei Marhlho Stin°
ghen e Juraci Parma
Ele, brasil�iro, solteiro, .

bpérário,' natural de Jo

invHlé, no:!ste Estado
domiclliéldo e residente
na �ua Elmo Janssen,
69, � Jaraguá � Es·

querdó, n�ste distrito,
filho " de MariRo Stin"'

ghen e Emilia Hintz

Stingllen ...:...

Eia, prasileira, sblteifd.
costureira, ,natural de
Jara�liã dõ Sul, dómi'
ciliadà e residente na

Rua Elmo Janss-en, 136,
em.. l�raguá - EsquerdO,
neste distrito fUha de

SebasUão Parma e Teresi'
hha -�olla'uf Pâ-t� �

....,...

EdUal: 1(;.974 á�'*,�-lJh1 1'.89
Moaclr Beat

. �{!r�,í(!a-
d,erhage ': f"",i.,j·.·

"

Ele, brasileirQi',' ;spit�li-o,
-auxiliar de vendas;'hatu-
Tal de Dez 'de Novem·

. JARAGUA DO SUL,

bro. Fraiburgo, nesta li:'s
tadc, dcmícítíado e re

sídente em Estra4a' No
va, nesta distrito, filh�
d:e� A.lyino Beal e jloJ.an·
da Denke Beal:_

.

Ela_,; brasileira,' solteira,
auxilÍé�I de escrítóno,

Bel-
natural de jaraguá do Sul,

.

domiciliada e residente
na Rua Luís Bõitóli:ni,
239, fern Jaraguã - Esw
querdo, neste dístrítoi
filha de EWaldOi Wacker'
hage e 'E:di

'.

Winkier
Wg,Çklerijage -

.. ,

Edital 16.9'15 de 17.11.89
f;õpia recebida" do Car.
tÓl10 . de TllbarãQ, .neste
Estad.o.

-

Luis Fernando Marcel
la ,e Andréa Fogaça de
Oliveira

. Ele, brasileiro, natural
da ,laraguª, do Sul, do'
míeilíado e residente
nesta cidade, filho de
Raul Marcolla e Genira
Ropelato Marêolla "'

Ela, brasileira, natural
deste Estado, domicilia"
da e resido:!nte em Tu·
barão, neste Estado, fi
lha de Nabôr de Olivei'
ra fo:!' Alza Maria Foga'
ça de. Oliveira -

Edital 16.976 de 17.11.89
Roland Liesenberg e An

geltta Bruone:r
Ele, brasileii-o, solteiro,
operador de máquina,
natural de Massarandú'
ba, neste Estado, domi·
ciliado e

.

resident� em
.

Ilha dá Figueira, neste
distrito, filho de H�r'
mann Liesenberg e Re
nata Reck U�senberg -

Ela, brasileira, solteira,
costureira, 'natural de
Luís Alves, neste ESlta'

do, domiciliada e r'2si"'
dente em Ilha da Figuei'
ra, 'neste distrito, filha

de Salano Brunner e
Maria Cristina Brunner -

Edital 16.971 de 11.11.89
Vilmar Miodutzkl e

Zulmiré! Fatima des
Santos
Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural ce

Jara�á do Sül, domici·
liado Je residente na

Rua 331, em Jaraguá"Es"
querdo, neste distrito,
Iilho de João Miodutz
ki e Julieta Lopes Mio'
dutzki -:-

'.

Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural ile
Rio dos Cedros, Thrs�'e
Estado, domiciliado e

Conclusão página 10
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Seguros .1.
B-ua Exp'ed'icionário Gumercindo da Silva n9 90, 1.,9 andar, 'sala 2
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residente- na .Rua- 33-1, Juarez.,M.�ure� e RQsita. '-' _ClJJ,.'fO�:. ,N:�te.,sá!:>adQ, às 19:00h, na Vila Lenzi;
em Jaraguá � Esquerdo, -Dalíla Danlel� " ,":,'. " .,n .: n�stÉt domingo,' às, 8:'OOh; 'em' Jc>ãê':.FeSsoa; às 8:30h,
neste, distrito- ,filha, clB' Ele;" biasireir�, -solteiro,:" n�:·VÜa' Nova'; :às:' 9:00hi, no- Centro e, " ,ãs 9:30h. em

, José' Barbosa dos 5an- opetárÍb, 'näturál � de Lur� �'. �'ânta J:.uzia:.. ' _.

"

--

A _

"tos 'e Alexandrína. .. Sí- Alves, nesta -Estado, do= BODAS DF""PRATA:, Recebem- a bellÇ;-aQ .pelos seus
,- queira,' de Jesus --:- . -- "rrííciliado

<. t;e : "resídénte '2,5' anos de casemento. rieste dia 25, às20:00h,�, . na
,Edital 16.918 de 20.U.89 na

.

Rua G6iâ"s: - 65,' '�c' em
"

Igreja dó-Centro, Nelsor, 1!ribess; e Silvia Kuchenbec-
, Luiz .Le.vando':Vski", e

.

vus Lenzt, 'fiesta : Cidade, ker Tribess.',
,. .

_

�. Darei Aparecída "Henc- filha de ':Jöãä--Dom' Bosto ,':"ENCONT'Rt:)' OE- IDOSOS:,. Neste sábado, ..día. ,,,45, às
kemaíer .Meurer e Maria Írmrt +e- 15:ÓOh,'--r�únei:n-se OSi idosos de )oão Pe.$O;Çl; , ���é
Ele, '"brasil�iro, solteiro,' try Meurer'-:- "', domingo, dia 2-6,- às' 1-5:00h_, reúnem-se .os idosos ,�e
operário, natural de" 1· � Ela,

.

.brasíreíre; ;' solteira. r, Três' Rio.s' do" Norte; nesta terça-feira, día '28, .,: as
'taiópolis, Jae�te .Estado,' inçlustriária,'�-niÚutal'., .:

: de ': '15:0Qh, -réúnem-se os '. ido�os da .Rua, J?,iny-iUe 'ei, nes�dorrH.ciliad.o '. e - residente Joínvílle, neste "<Elsta:çlo, ta quarta-feira, dra 29, reúnem-se os idosos do 9,ru
.

na, Rua, Eurico Gaspar: domícílíada 'e residente ,'pó '''Raio de �I", no Centr0., " ,- .,.",'..
,

Dutra, '273, em Itaiópo' na Rua Ma�thl!' ,Rtchti. 'BAZAR/CAFÉ BENEFICENTE:, O Gru,po, ?� QAS�
lis, .: neste.. ' ,.r-stado" filho' 391, em Jotnville" 'i:I�ste (Ordem' Auxiliadora de Se�horas �vangehca�sL ,CO�Vl'
'ue. Thómaz ,'Levandow-" Estado, filha d.ê Rudolf "da todos para o Bazar/Cafê. Beneficente .a r'�ahzar�se
skí e Helena .Broagel Daniel e Catarina 'Kiiat-

. no �'dio 30, nesta quínta-feira, no Centro, .

i.. Leva.ndowski. .":7 �. :kosky Daniel '-,-
, L�A DA SEMANA: "Cingid�s e's��jam QS ,vossos

Bla,. <brasíleíra, solteira, :Editár 16.981- de �t�U.89, corpos e acesas as vossas c�ndelas. Lucas 12,;35.
'comerciária, 'natural de 'CôPla. reeebída do," oertö-: MENSAGEM :.E, LEITURA DIARI>A: '

..
i.Lages" neste Estado, do' 'rto de 'Maassaränduba,', DIA 27 - Onde, o Es,pírito' Santo. 'atua, _não se pode

:

, .micilíada e residente ne
'

neste Estado .

cqntinuar', Vivendo a :v�lha "ida. (Jere.mi'as ,4,1-3)
na Rua Pastor' Alberto 'Paulinho da Rosa' e Mâu" DIA. 20 _;_'O Espírito Santo é a presença .atuants de
Schneider, :73, nesta. ci' 'ria'Aparecida Háfemanh .Jesus Cristo: (João 14,26)

,dade, filha de Vilarino Efe;' brâS'il�íro,'" sq[têiro,
,

']jIA 29,_ A -Palavra de Deus tem que ser o . único
He,�ckmaier ,e Sani H€l'ic' ,operá:rio, natural ; de, " pat;trão;' O ,E§lpírito Santo o único guia de J'esus" o

kmai,er -
,

_ Massaranduba, 'nel'?te 'Es"'" úilico Sennar. (Salmo' 105,7 e 28) . .

tado, domiciliado Eil' resl" , : DIA :30 �'sàntiHc-aÇloo não é, algo. partic,tJ,la,r ( ,pelo
Edital 16.919 ,de 20.11.89 dente nesta .cidact'e,." f�-· qual conseguimos ,chegar :s:ozirihos à· vida et@,rna.

,Paulo RohedQ Zip,i oe' 1h:6' de Juvenal d,a 'tRosa San,tificação é 'serviçO fiO Reino de- Deus, (Isaías 52,11)
,', Leniria de qssia Menel e :Jagni'zéka Sober;;>ins' DIA 0-1}12 - k terra era sem forma e vazia. E'ia fi·

'Ele,. brasileiFa,
. sobeiro,' ki' da<I�,oS'a' ,.;_

içÓu d'i:rerente quando 'DelaS falou. Ö homem é "por
programador' ,de ,c9mpu' Ela, brasileira, ,solteira,,· nàtureza, sem' forma' e Vazio; Ele fica' diferente qlaan'
tadar: natural de Blume- inqustri;rla, natural �e' ", d,a Deus, PQde t;a_lar: :com ele, (Gênesis 1 e 2),
nau, neste Ês:tado,' 'do- Massaranduba, nestf' Es' DIA 02 -=- Quala' razão de nossà vida? A. Fazão da,m{ciÚado e r.esidente tado, dorriiciliadà e

,
IS' vida ;de- JeSus eta ãmar e salvar, (Ato.s 10,�'8)

',119-
.

Rua .José Erhmendo- sidente em Massatandu, DIA 03 � Abrigàd'ö� completamente ahr.igado " estou
,erfer, 39, nesta ddaCb-=, ba, neste Estado,'filha de ,na. mão de Deus, porque tudo haie' e amanhã des

, .filho de Luiz Zipf e ,Mar- Sig'IDund Hafemantl e; Lu-' 'cànsa em sua m3.o. (Deuteronômio 33,21·29)
.

Jene· ,Leite ZiPf -, cia Kasinirski Haferriann .

'

,Ela, brasileira" f?olteira, -"';:"-_':_-'-""..",-'-�����-----------'--'--,

auxiliÇlr de escritório, na' E para que chegUe' ao,

. ,tumI de Jaraguá lio: Sul, "

. conheéime�to de,,' ,todos, ;.

,do�nàcilíada e l1esidente 'mandei" pas�:ar· o'· presente
lIa Rua José Menegotti.

. Edital,,·, qu.e será' ,publica,
, 71. nesta cidade, filha de do pela, imp,rensa e ein'
-: ;oolcídio 'Menel e Tereza CartóJljo,. onde, será afi-

,Gonçalves Mel):el - xado durante 15 dia$. ' ,

Edita}, �6.980 de. 21.��.89

Um 'presente de,' Natal .. ;

'Nã,o, perca . esta oportunidade·
,

Em 'de:lembro a PAPELARI.A GRAFlpEL est,á"
. 'rá oferecendo os melhores fançamentos em li,

vros, com cerca de 3D%�, de d�ç-onto,
.

Como
,i '\Í'ocê' säbe; gente inteligente dá um livr9 de ,pr.e·

'sente ...

�',:'. �

.

, :

Moda Infanto"jm enil para real�r. a

elegancHI de seus �llhos. UJIl c�o ...
,

. 'especial para (I seú bom gÖ8to� ,>' I,

Na M'arechalDeodoro, 819 _la'raguá do' Sul;":' SC.
li

�.'==_.==�'�L='=."�'�'
"

;> i'

! .'r .> " ',�

'
..

� .

�

nos

Garcia
,

-,>'

f.

Luiz Carlos
�

Buzàna
'Presidente ,.,

, )

...
_ •..�

i

,Convocaç,ãQ'
.'

.-
.

.. ".
.

Pelo presente �di�al
ficam convocado t9�
dos . os associados
do- SINljICATO__

DOS
TR A'B A ,L H A D ,07
R $ S, _

NAS INDÚ�
TRIAS METALÚRGI'

.. ,OAS MECANtCAS E
,

DO. MATERIAL
.

'ELE'
TRICO Dp.·JA�GVA
SUL, para

. 'reunirem:
: se em _

Assembléia
Geral Ordinária no
próximo dia. 28

,

.

dé
novembro de . 1989,

. à� 18,00 horas, ,em

prímeira chamada eu

uma horà após ,c, no

mesmo -dia, na sede
social à Rua: , JQão
Planínseheck- ,157,
em Jaraguá do Sul,
para tomàrem ce>nhe
cimento e delibera'
rim sobre a seguim,te
ordem do, dia:

- LeituréL, discus�
,

. ,são e votação
'Por escriltíniQ

, secreto da PRO·
POSTA ORÇA·
MBNTÁIÜÁ, :p�'

-

ra ,o 12�ercíc,iö
de 1989.

'

. Jarq_guá do Sul,
.

:23. de " no;vembrp
de 1�89,

,� Para anunciar ou. fi,lzer
assinahlÍ'a; basta.,ugar:' pa'
ra '0 12·0091. Estamos as

ordens.

.
r .�. ',', � ;'

"
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o relatório elaborado
pela diretoria de- _ Con
trole dos Municípios a>

ponta uma série de ír

regularidades nas con

tas de 87 .como á aber
tura de créditos adicio
nais sem autorização le-

gíslatíva,
.

despesas &errl

Iicltação e despesas de-
correntes

.

de processos
ücítatónos com' restrições.
A Preíeítura de Catandu
vas ainda aplicou ã me

nor os recursos destina
dos a gastos com a ma"

nutenção e desenvolvi
mento do ensino, con

trariando o. que estabe
Ieee a Emenda Constitu
cional n9 24, de 01 de
dezembro de !983; além
disso, as restrições apon-"
tadas no relatório do

Grupo Especial de A-

companhamento de Pro

jetos 'e: Obress referente
à inspeção "in loco" na

á.rea. de abras e equipa
mentos, também moti
véúám a decis3o. dO' Tri
bunal de Contas do Es

tad().
Em seu relatório, o

GEAPO registra aincLi

compras d� material de
· construção em excesso,

ausência de comprovan
tes de pagamentos efe

tuados, recibos falsifica
dos, além de contrato de

empreitada que não re

gistra a assinatura do
contratado: Grande J:)drte
das inspeções realizadas
nas: prefeituras pelo TeE'
resultam na reJeição" das
contas.

Barão de Itapocu

.. � ....
..'.

MOMFOBT
íícar . só na saudade".

UA 'História de nossa giente não p'ode

o pa$Séldo só ê bnpg�nte

. tempo foi bem emprqado.
. . . HA 70 ANOS

o "Tribunal de Contas
: do :�tadQ quer agora
a rejeição das. Contas de
1 �87 da Preíeítura . de
Catanduvas. A decisão

I

foi tomada durante as-
·

sembléía �rdinária do dla
19 de novembro, quan
do ó" parecer final foi
tncísívo:

.

"A decisão só
· detxarä de prevalecer
por deéi�ão de d��s ter

'ços da Câmara Municipal,
como determine o artigo
11 'J - paragrãío '].9

d�, Constituição
. Esfadu-

al", O prjonunc!íamento I. "O Correio do Povo" informava em suas
.

pá-
da Câmara deve ser f�i-· ,

gmas que 'a gaveta de nossa meza de trabalho en-
to no prazo máximo de cheu-se com reclamações "contra o Agente do Correio
90 días,

.

J
'

"

de gua. Uns reclamam centra a má sxpedíção das ma-
las, outros contra a péssima dístríbuição. E é verda
de. O serviço, entregue a" um "rapazola". filho do A

gente, faz bem o '. que entende",

TCE rejeila conlas
de' 'Calandavas

·

PÁGINA 01

- A ARENA registrava candidatos a Prefeito,
vice e vereadores. Entre os últimos," constava o no-

.

me de OctacÚiü Pedro Ramos, preso do Diretório da
.ARENA e preso da' Câmara de Vereadores. Mesmo

Em 1949, a imprensa jereguaense comentava não tendo havido impugnação, 'ele próprio tomava I'o aparecimento de um jornal de 200 páginas,- fato a Iniciativa, de dirígtr petição ao Juiz Heliodoro

invulgar para 40 atrás. O "Correio do Povo" co- Prensóí. da 17\1- Zona solicítando não considerar válida

mentava: "fomos ímíormados que dentro de poucos a sua Inscnção, pelo fato de se considerar impedi
dias saúá a lume o. "Anuário Itajaí", ínteressante do, pelq. fato' de ter assumido a prefeitura de 16-07

trabalho publicado .pelos 'jornalistas Silveira Júnior - a .15-(')9·69, como Presidente da Câmara, Iace do-

e Marcos Konder, com maís de 200 páginas, o qual ença do prefeito Víctor Bauer. O "Juiz deferiu o pe

está sendo esperado ansiosamente pelo público . de dido e "foi registrado outro candidato. "Uma atitude

Itajaí e demals cidades catarínenses. que; define um homem", dizia a imprensa.

- Em 1919, o Congresso do Estado de Santa Ca
tarina autorizava. o governo Po díspender a quantia de
30.000$000 para o. alastramento por areia da estra
da que ia do morro 'do Rio Serro até- a estrada Jara-
gut

. .

--: Comentava-se ainda o aparecimento do, JAR.-\
._;UA .... ZEITUNG, "Por estarmos fazendo uma reforma
em nossa officina este semanérío SÓ será publicado
nos sábados, pelo que pedimos aos nossos assígnan
tes revelar-nos' este íncoveníente. Esta reforma é

devido a querer augmentar'mos os formatos de am

bos os jornaes".

se o seu
INSTRV"'ENTOS DE

MEDIÇÃO -

e COMPONENTES
INDUSTRIAIS

cer na �ra d.a votação, entrega de terrenos em tro
ca de favores futuros e por aí afóra.· Lembravam-se
episó�,os da não instalação, aquí, da Porcelana
Schmldt Votaram 'pela instalação- da nove indústria,
'com re�uardo dos Interesses do município , depois
de efa)llinados memoriais, plantas e atos constituti
vos os ª�guintes vereadores: Vítörío Lazzaris; Leo
nídas J-{erbster, JuUo. Ramos, Erich Baptista, JOj§.o
Hermílío "CardOSO, Alvaro Severino Píazere. Murila
Barreto de Azevedo e !E'ugênio Victor Schmöckel.
Quando se exigiram garantias de sua instalação a

empresa deu pra trás e. acabou' não se instalando,
ela que já não ia bem das pernas na cidade praiana.
Bem fiteram, os vereadores. que bancaram São Tho- .

mé: ver pera crer. E nem por isso a cidade ficou
menos favorecida pelp. índustrialização, hoje o ter

ceíro . parque industrial díversíficado do' E'stado.

... HÁ. 20 ANOS

- Antonio Tomelin mudava·se deste distrito
para Rodeío, munícípío de Blumenau, colocando-se
à disposição de quantos tivessem algum assunto a

tratar naquela localidade ..

.' HA 40 ANOS

'-- Quando da passagem do centenário de. nasci

mento de Rui Barbosa, a cidade festejou brilhante

mente a efeméride, usando da palavra os srs.. Dr.

I'ríamo Ferreira do. Amaral ,� Silva, Promotor Pú

bliço e o Dr. Luiz _ de Souza, Presidente da Câmara

Muriicipal de Ver,eadores.

- A partir de' 19 de novembro/49 tinha lugar u·

ma' Exposição de Flores e Arte Domiciliar" na :Far-
mácia Lyra, '�m Joinville. ./

'. HA 30 ANOS

'Em 1959, andava acesa uma 'discussão
.

em

torno da instalação, e.ntre nós da TEG�LAGEM ITA
JAl S.A. - Tecita" que queria· isenção de' impostos
e döação de terreno, além de outras mordomias,' fa·

lava-se das reuniões no gabinete do prefeito, de ve

readores que t�:[jàm recebido' propinas para amole-

,..._.. Em 1969, o cidadão Aldo Odorico Ferreira, re

queriâ ao Cons. Reg. de Engenharia,' Arquitetura e

�gronörpia da 10\1- Regiã(); registro a título precário,
como 'I'OPOGRAFq, para o Município de Jaraguá
do Sul.

... H..\ 10 ANOS

EÍn 1979, a Companhia Melhoramentos de Ja

raguá do Sul, proprietária do' Hotel e Restaurante I

taj�ra iniciava a construção de nQvo bloco com. 55

novos apartamentos,.51 normais e 4 suítes. Pedido de

financiàmeIitö era encaminhado ao BRDE - Banco

Reg.iona.}. -de· De,se_nvolvimento do Extremo Sul e

apoio do FUNGETQR -:Fundo Geral para Turismo,

tudo no valor de 1'2 milhões de cruzeiros, obra eri

gida pelá Construtora. Eichstaedt, de Blumeilau, pas

sando de 2 pata j'estrelas,. O .' 'Correio do Povo", pr'3-

oçupado llit pr·e.para(j:ão dos JA�C, demonstrava com'
os

.

demitis seguimentos da sociedade. sua preocupa
ção na conclusão das obras, para mostrar aos . foras

teiros o que se pode fazer no -campo da hotelaria
em Jaraguá do

.
Sul. E' tudo. saiu a pleno contento, êl.i

vulgando' a cidade, além fronteiras

r!:;__
_ .�-

JARAGuA DO SUL. DE 25/11 A 01/12/89.
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Funilaria Jaraguá Ltqa.
-

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, 279 • Fone 72-0448-;

IRiversarilltesmO�ElA'ÃOJURH 25 de Novembro
Sra. Hermínía espo-

sa -do Sr. Santos Toma
s.elli;·' Catarina'

'

Scheu
er; Alessandro Alcides
Gonzaga;

.

Sra. Catarina
W. Kítzberger: SI:a. Ca
tarina Holler dos San
tos; Alessandra Cristina
dos Sant-os

26 de Novembro
-

Sr. Osmar, Duarte
(Joínvílle] ; Sra. Berta
Lessmann;· Maria Irma
Tomelín: Sr. Geraldo

. Werninghaus; Prof. H9'"
r lando Marcelino Gon

çalves
27

.

de Novembro
Sr. Julio Ferreira Fi

lho; Sr. Artur Porath;
Ise Norna J. Teresínha
Glowatzkí: Sr. Georg

- Hermann (COFUpá); Clau-
dia Mehler: Fernando·
Bhlert . Fernandes; Sra.
Mairian Víergutz Stín
ghen

28 de Novembfo
Agenor Manes; Nil-

son Líppínskí: Sr. Er
wíno Siefert; Sra. Alba
Piske esposa, do Pastor
lugo Piske- Deyví _

Ivan
Schiochet (Joinville]: Ieda
Maria da Costa.

29 de Novembro
Florentíno Tomesellí:

Sra. Maria Corres Fa
gundes de Oliveira: Dr.

� Clayton Karan (Curítl
'.- ba]: Sra. Guísela Lange

Friedel; Sra. Ernestina
Outra -Fernandes; Luis
Carlos Kamchem: Vanes-
sa Cristina - iEggert

30
.

de Novembrs
Sr. Venâncio Nicoluzzi;

Sr. Dalmarí Bona; Sr.
André Fodi; Aracy Ma
ria da Cunha; Lorí Hof
'frnann: Sonia Maria Sehre
eder (Rio Negro);' Sra.

_
Elsa Lange; Sra. Maria
Madatena Morbis Krau
se; Sra. Neldi Maria
Pscheidt.

Pabricação de modelos p/fundição em geral,
- madeíra.: alumínio, araldíte, etc ."

Servíço 'de colocação de canais ,e modelos
.' '�elli placa.

'

Rua Prof. Antonio Ayroso, 419 - Bairro Nova
. ; '�)BraSllia - Fone; 72-3991 - Jaraguá do Sul- SC.

...

",.V-

nefenda' o seu patrimônio contra slQJstros, pra
ven.ndo-sé.' Estamos as' su.as ordensl

"

Ex I i n b r ás
Comérélo e recarga de extintores em geral

Rua Joinville n.9 2.176 - Fone 72-1826
.

Jaraguã do Sul/SC.

AS MELlIORES OpÇÖES' J>A�A. P.RESENTl!AR
ESTÄO NA ',"

'

Lanznaster .

,"

A .. IITElIMOYEIS
.. D Intermediária di

Imóveis Lida.

[
Jóias, semi-jóias -e- relógios cõm: o carinho "da "

LANZNA'STE'R
.

Marechal Deodoro; 391· Foné 72·1267, ,em Jarag.uá

R. João Píccolí, tO" - fone 12-2111- Jaraguá do Sul
_ eRBeI 6"3"J!
APARTAMENTO HO Ed. GARDENIA
19 andar com. 95m2, contendo 2 dormítóríos, 1

-banheíro social, sala copa cozinha, lavanderia
-e garagem. .

APARTAMENTO no Ed. ANA pAULA
�ç andar com 188,OOm2, contendo 3dormitórios,
sendo 1 suíte. 1 banheiro social, sala, copa, co

zinha, dependência de empregada, lavanderia e

garagem.

•
EN�f!EC R. Exp. Antonio C. Ferreira, n� 68

- -TERRENOS: Terreno cl 1.480,00m2 - Rua
.João Pícolí s/n9 - entre as Ruas Av. Mal. Deo'
doro e Reínotdo Rau - Centro., Terreno com

99.000,00 m2 - Fundes lot. Emil Behling.,·
COBERTURA: com 228,00 m2 na Av. Mal. Deo
doro (aceita-se apartamento menor ou casa

como parte do pagamento.)
- CASAS: Casa em Alvenaria com 311,00 mZ
2 suítes, 2 quartos, 3 salas, salão de festas, cozi
nha, 'lavanderia, garagem p/ 4 carros, I?isci
na. - Rua João Januárío Ayroso - Jaragua Es
querdo. Casa em Alvenaria cl 110,00 m2 em

TERRENO de 1.100,00 m2 - Rua João Januãrio
Ayroso ,_ Jaraguá Esquerdo., Casa em Alvenaria
com 93;00 m2 em TERRENO de 754,.00 ,m2 �

Rua. é'nrich Sprum __ o Água Verde.

CO�RTURA nova EdiL Schiochet - centro.

Imobiliária . EnDelec
CRECI-934-1 - FONE 72-0313

,

- ,A LUG À -,

SALA',COML. Edit. Domingos schiodini 19 Andar.

JARAGUÃ DO

01 de Dezembro'
Sr. Alexandre

.

Haake;
Sr. Heins Moel1er; Sr.
Padre Theodoro Becket:
Elcina Baumann. Sra. A
.mantina Neckel Mahnke;
Jaime José Felipe; Karo'
lina, filha do Dr. Paulo
Roberto (Maria de

_

Fáti
ma) Bauer (Fpolis); Wí
Ihams Robet, filho de
Antonio Carlos

-

(Marcy
Olga) Oliveira.'

Chal'é',
IMOBWAlUA.E
REPRESENTAÇOES

.

�TDA�
Rua Reínoldo Rau 61 - Fones 72-1390 e' 92-1500

GALPÄo·n\mUSTRlAL - com área de 2.íOOin2:,
ed.Iícado num terreno de '.500m2, sito a li\k

,

ral de SC-301, rodovia Jaraguã cenfro a Nereu '

Ramos: TERRENO COMl�RCIAI. - com área de

1.050, sito a, Rua: Francisco Fischer "ao lado
do Sindicato, do Vestuário";' TERRENO RESI
DENCIAL ..:..::. com área de �'43,OOm2 (com funda-

.

ção) em Lot. Itapocuzínho em Schroeder: TERRll�
NO RESIDENCIAL :..... com área de 453m2 sito
no Jguá Esquerdo prece, Estofados IJardim. TER
RENO - com área de 80.447 m,2, sito Estrada
Três Rios aprox. 3.000 metros do centro. TERRE
NO - MATO, - com área de 1.200.000m2 com

muito mato, muita madeíra de diversas qualida
des.

_ 1 '- ;)�i

SUL. DE 25/11 A 01112/89.

Empreendimentos Im'obiliários
Marcatto Lida. CRECI 09.3

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

- TERRENO esquina na Reínoldo Rau c/ 500,00
m2 e casa de Alvenaria., - TERR!ENO Ana Pau
la I - Aceita carro ou moto na troca., L� no

loteamento Ana Paula II., LOTES no loteamento
Rodrígues., LOTES no loteamento SãO. Luíz Gon
zaga 12 x 38�, LOTE Vila Romana 14 x 36m.

.

"'\
-- CASAS: - Casa mista 100,00, m2 (Lot. R,@,ri:

.

gues (Vila Rau)., - Casa de alvenaríac/ t50,0?
m2, terreno 600,00m2 - Sito nél Iateral da Ro
berto Zíemann.;- Casa com ;)'5Q,OO:tn2 ..... QmtrCí,

'Casa de alvo no lot. São Luiz Gonzaga 100m2.
Casa de alv, Px. CoI. Cristina Marcatto 14,00m2.

TERRENO COMERCIAL: Terreno com 5.289,00
m2 sito a rua Joínvílls com frente para .o asfal-':
to., TERRENO cam 900,00m2 e Gal�o de 233,00
mZ na Rua Bernardo Dornbusch.

PÃGINA 08
. \..
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�;":;:'�/ 'c, ""', :,,�,

.:
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":
...,.,�

.'

"'" i';'·" <�'�;�" �,qV�

18111' ."; reglllil 'f.afia," ena " "'I"'•• '

'8:frJ(�CUr;so :1,le.m S8ig··
..

·.o.'�.r.a.;...

·

...lçâ�"n:o' :Irab'àl�.o, )� <

..

<;

.

Pt:Qgrame beln as .uas viagens de férias e'

",,�.i'b·��t��lé .p:c()y!v�t�� convênio entre' S�nqi!1;s� .�,SiCologia. e' Segurança recreaçãc. A IICnatlDho",. coloca à sua dís-

em março do, próximo . cola TéCtlica/ErnpI'i9Sas, da � .no 'trabalho. Prevençãp posiçio Os medernos e· coníortäveís ônibus da sua
. frota. Venha conversar conos.cQ .

. ano o Senaí, em .Jareguá . Região'. No iníciO do ano e Combate a Sinistros.
·Av. M81� Deodoro, 987 ., Fone 72';'1-422:

d���.$ul, :;;fpr�ça â,s e�'pre- a', -díreção da ETF/SC con- " Prevenção e ControL�··
.........

'

------_!II.--...--- --t
sá's�táa iJregiäo (i}; pmTnei: . seguiu ',à1iLlIlçJrização' para das. Perdas e' Produção. e

<.

ro Curso Técnico Espe- ; ii'mplemeliltar 'o curso ' a lrnJormatização são;' .

al
çiâl em Segurança .dd Tra- nívet de- iEstado, junto gumas das disciplinas

, :balh@," .O assunto fór mi-, ao -Conselho. Federal ' de ,(serãO- 20 no total] que
nucícsanreate '.. discutido Edu.cação. passando: a @S\tâo. incluídas. no pró
durante reuníãe extraor- adquírír- uma séril� de

.

e- grama básico I

do Curso

d'inári,a do Conselho Con- quipamentes e formar Têcnico Especial em Se
sultívo' Regional do $;?- "profíssíonaís de gaberí- gurança do 'l'rabalho. ,��

nar Corri o diretor no toT. conforme ,·garantiu pecíalmente destinado a

E'stadÖ, Célio Goulart; Alfeu Hermenegildo. Se alunes com formação no

e com o diretor da Escó- os futuros contatos Io-. 29' grau, e que terá um

Ia Técnica Federal r
'. de rem definidos. o mUnICI- total de 1.3:}'5 horas/aula

Santa Catarina."
.

Àlfeu pio de Jaraguá ido Sul:- �'ou a. duração máxima
'Hermenegildo. realizada senaí - funcionaria

.

COr de um ano. e meio. No
',

na :tardl� de quinta.-fcita .'

mo .uma extensão' do' eurrícàlo aiE.da estão pre:
(23). "E.sse acordo . vai 'Curso, desenvolvido ein Vistas às E!'filpr�sas, COm

redundar em fator' po- Florian,ópolis., posteríor relatório. pales-
sítívo para todo o Es-' tras com especíehstes e

tade", adiantou Alteu. Desenho Técnico, Ad-. aulas práticas. � Floria-
-' ministração � Legislação,

.

nópolis o teste seletivo
Em síntesé, . o Curso. Princípíos. da 'I'ecnolegia já iniciou .

..:_, deverão ser
Técnico será COlocado 'Industrial, Higiene' 2 . inscritos um número má-
em prática através' de Medicina do Trabalho, xímo de 35 alunos.

f.

_
-�.c

Confecções'. Sueli. Lida, .:

'ARTIGOS DE FABRIC,i\.ÇÁO PROPRIA,

,A PREÇOS' Dr .
CUSTO.

Postos de Vendas na'"l\'fa;reéhalo Deodoro,' 1.085. e ne

�ua Relnoldo' Rau�, 530 :-. Jaraguá do Sul sc

"

JfURGÖES CARGA. SJ!;CA� ISO'lBRMICOS, m.IGORlFlCOS
,

_
.

E �ARREJ'J\S DE' 1, 2 e 3 EIXOS
.

Jaraguá Es.querdo Rua Dr. Enrlco Ferritl, 11.3 Fone 72:1017·
.,

'
. .'

__....--

\
�

.i

i
:1

, ,-;..��,�:, _. ,
.

>to .-1,- i,-

• �. °1

1(' >,'

t·
��,

\�
:(1

�""",,;�,'.:,fAG��,,,:'l�: "��'" ,: "

" �
. _l,' :

l

�CO:MsCIO DE FRlJI'AS E VERDURAs,
. .

sm-iPRE FRESCAS E VERDES, .PÄO C;A.SEIRO "

'·E CUCAS. AM_PLO ESTACIONAMENTO.

Rua ea.:Procópio
. --- Jaraguá

Gomes de
do Sul

Oliveira. 1.160
SC
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II

. E':elro E'lelrô,oica Ja,rauuae:ftSe
DE AFONSO ßARBI" NETO

.. A$�istêncià 'especializada em consertos
de Aparelhos :Eletrodomésticos de todas
as marcas. .

,
AUfORIZADA C C E

Assistência Téénica 'em Aparelhos de Som

,� TV com, . garantia
Rua CeI. Procópi-o Gomes de Olíveíra, nl} 280·'

'laraguá do Sul Santa Catarína

E D I'T·A L
'.AUaEA MULLER GRUBBA, 'Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

S�:rita Catarína. na forma da Lei, 'etc:
'

Faz saber a todos quànto este edital virem:

que' se acham neste. Cartório para protesto os

títulos centra:

·DOENIRIA PEIXE -- ME: - Estrada' Alto Carlbaldi
sln .:....: NESTA

'
.'

.

SCHAlK COM E' REPRES. LTDA Av. Mal.
Deodoro dp, Fonseca 855. - NESTA

,.,",-

,: E, como os ditos devedores não foram ,elil
'(�.oßt:rados ou se' recusaram a élc-eitar a devida
'intimação, faz por illtermédio. do presente edÚaL
para.,q�e os mesmos compaJ;'eçam neste Cartório

'na R..u� Arthur �üller. 78, no prazo da lei. a fím
,d,e äquidar o s.eti débito. ou então dali' razão por
que não o fa�, sob a pena' dê serem 05 referidos
}i>rotElstados na forma da Lei. etc.

IH/Jaraguá d() .sul, 23 d;e ·novem.b�o de 1989.
/'

AUREA MOLL" SRUBBA • Tabeliã' e Oficia.! dp'
Protesto de TítuiQS; .,'

.

. .•. /*';

. ;JARAGqÁ: DO SUL, DE 25/11 A 01.[12/89.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




