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'�-'FelizNatal e 'um- Próspero .Ano Novo
Uma verdadeira confraternização une a ci- páginas, onde o leitor, acima de tudo, poderá
dade no clima de/esta natalina. Nesta edição obter informações ..

estamos publicando um Suplemento Espe-
cial voltado à lembrança desta data. São 24 Especial de Natal'OSABORQUE

vocä MAIS GOSTA

ANO LXXI;_ Edição N� 3.570 - Jaraguá do Sul, de 23/12/89 a 12/01/90 NCz$ 5,00

Trilhos de Jaraguá vão
transportar .. progresso
Depois de seismeses de

desativação, as õperaçóes .

comerciais da Estação Fer
roviária de Jaraguã do Sul
serão reabertas nos pröxí
mos dias, graças a uma cam-

· panha desenvolvida pela
·

Associação. Comercial e In
dustrial. Durante encontro

· ocorrido no dia 19,0 supe-
·

rintendente re�ionâl da
RFFSA, em Curitiba, Jose

.

A equipe da Lulimar conseguiu vencer o Campeonato, disputado por mais (Je 30 times

Han�ldo Carneiro �o�o, ga-:
rantiu ao secretano dos
Transportes, Arnaldo Seve
rianö de Oliveira, a volta.do
transporte de cargas. (Pági-.
na 6) ..'

Peladãol89 dá
título ao time
da Lulimar

.

A Lulimar chegou ao título de-
pois de vencer o Santo André por
.21- x 0, em final realizada AO último
dia 15, no Ginásio de Esportes Ar-o

thur Müller. Com uma duração de
cincomeses, oVIICampeonatoMu
nicipal de Futebol de Salão - Pela
dão/89 - teve a Lanchonete Veneza
como terceira colocada, ficando na

quarta posiçãoa equipe do S�n!a Lu
zia. Na mesma noite da decisão, os
promotores do evento fizeram a en

trega das premiações, cabendo aos

dois:- primeiros colocados, além de
troféus e medalhas, dois suínos.

(P.ágina 7)

Schüzenfest deve repetir Sucesso em 1990

Comissão Central
já'trabalha para
2� Schützenfest

A Secretaria de Cultura Esporte e Turis
mo de Jaraguá do Sul já começou a preparar
a 2� Schützenfest. O primeiro encontro, reali
zado no último dia 15 de dezembro, na Pre
feitura Municipal, definiu o secretário Bal
duino Raulino como presidente da Comissão
Central Organizadora do evento, que é for
mada por mais sete pessoas. A próxima reu
nião já está marcada para o dia 1 � de feve-
reiro. (Página 8)

.

Collor de Mello
vencecom folga
em toda região
Página 3
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Ed'itoriali

Esta edição pretende ser

uma mensagem de Paz e Ale
gria. Quando o mundo cristão
comemora o nascimento de
CRISTO, no qual nos inseri
mos, os homens como que toca
dos de um sentimento fraterno,
reúnem-se com seus familiares
e amigos para trocar cumpri
mentos e brindes para simbo
lizar o acontecimento milenar.

Que bom seria se toda a
humanidade realizasse esse ges
to em todas as horas de todos
os dias do ano. Infelizmente, a
humanidade deixa-se levar 1,0r,

outros sentimentos, onde o ódio
e a inveja, assim como o vil me
tal passa a ser umconstante.

Mas, não obstante a ocor
rência de tantas mazelas que
conspurcam a s�blime cena que

,I
I
,I

FeliZ,Natal!
Serviu de inspiração aos no
mens de boa vontade há 1990
anos, vamos preservar.

Já temos um novo Presi
dente, em cujas mãos deposi
tamos as nossas esperanças de
melhores dias para o nosso
País. Sabemos os problemas
que deverá enfrentar para ven

cer as barreiras_para chegar ao
final do túnel. Qu'e não se con

firmem as desavenças depois da
refrega eleítoral, tão somente

pelo desejo de fazer oposição ao
'governo legitimamente con

quistado nas urnas.
Quem ganhou um régio

presente foi o povo - ganhou
a DEMOCRACIA tão decan
tada nos ealanques de propa
ganda polínca.

'

A ninguém é lícito extra-

vazar ressentimentos contra
quem subiu ao podium. Armal,

'

apenas um poderia chegar na
escolha entre dois candidatos.

-

Que os eflúvios da bonança
cubram de eaz os desespera
dos. Que se deixem de lado os

interesses personalistas para se
favorecer. Que se deixem de la
do os interesses personalístas
para se favorecer o interesse da
coletiva, do nosso País, tão ca
rente de soluções. Que a tris
teza seja substituída pela ale
gria. Que os homens se dêem
as mãos num profundo senti
mento de fraternidade.

Quando isto acontecer -
basta um simples gesto de es

tender a mão - aí, sim, tere
mos um FELIZ NATAL!

Alerta à Comissão de Trânsito

li
I·
I

A rua Venâncio da Silva
Porto, a rua da Weg I como
é conhecida, está sendo talvez
a rua que'mais está dando aci
dente em Jaraguá do Sul atual
mente. Acontece que o movi
mento nesta rua é grande em

virtude do aumento populacio
nal da região da Vila Lenzi,
Nova Brasília ,e a Weg insta
lada nesta mesma rua traz dia
riamente milhares de pessoas
até ela. Automaticamente tu
do transitando praticamente
na única via de acesso que é
a Rua Venâncio da SilvaPorto,
esta rua tem somente 08 me
tros de largura, e esta situação
como está não pode continuar,

os carros transitam em alta ve
locidade dias de sol e de chuva,
colocando em risco principal
mente os pedestres. Os ciclis
tas quando se dirige do centro
para a Vila Lenzi pela ciclovia
da Rua Venâncio da Silva Por
to, não tem como atravessar e
adeentrar à Rua João Planins
check, os caminhões estaciona
des em locais proibido também
contribui para congestiona
mento, etc ... Sugerimos que
além de um policiamento mais
efetivo no local, faça-se um es
tudo para implantação de 03
lombadas, sendo que uma no
nosso entender deve ficar pró
ximo à casa do Sr. Juarez Go-

mes, a outra defronte a Weg
e a outra esquina com a Rua
Lourenço Kanzler para daI
proteção ao pessoal que sal pe
lo portão lateral daWeg e para
as crianças que estudam no

Grupo Albano Kanzler. Sabe
mos que as lombadas são incô
modas, mas infelizmente é um
mal necessário. Foram 08 aci
dentes do dia 25 ao dia
30/11/89, somente nesta rua.

PAULO ADEMIR FLORIANI

Suplente de Vereador e Comer
ciante da
Rua Venâncio da Silva Porto.

Brincando com Fogo

Mas para focalizar o tema,
brinca com fogo quem se descui
da da satisfação que pede a maté
ria, e brincar mais ainda quem
passa por cima da vo,!- poderosa
de auto-consciência. E duro con-

, tratar no dia-a-dia que vivemos
Agora, necessidades espiri- o desrepeito tanto à matéria

tuais são algo bem diferente. E qua�to'�o <:sl;'írito. Não SÓ?s ma-fora de dúvida que elas existem, les inevitäveis da corrupção, da
porque satisfeitas todas as nossas limitação e da morte, mas a con-
necessidades corpóreas. Logo, vivência diária com situação de
aparecem tantas solicitações que menos vida. estão a ameaçar abrotam das nossas faculdades in- nossa frágil condição de homens.
telectivas e emotivas. São impli- _ '

cativas, às vezes construindo,às A livre escolha, por exem-
vezes destruindo pessoas e gru- pio, um grande atributo da espiri-
Jaraguá do Sul, de 23/12189 a 12/01/90

M. Lombardi

São Paulo (Ag. Planalto)
Talvez não precise ser filósofo
para dizer o que é bom para a

edificação humana. Boa alimen
tação, moradia, saúde e satisfa
ção profissional são desejadas
por todos. Em liguagem mais di
reta, todo mundo sabe o que é
bom.

II
,I

.,.......� '-.,.'
'." .'�.

pos de pessoas, como a estranha
necessidade espiritual do poder,
da afirmação pessoal absoluta,
da vanglória etc, contrabalança
pelas causas boas, que geralmen
te não têm a companhia da pro
paganda.

tualidade humana: Cabe lem
brarl que,a princípio, não somos

obrigados a praticar ato algum
que vá contra nosso modo de ver
as coisas. Parece o caso de apon
tar que a livre escolha teve seu
nível bastante rebaixado. Vive
mos todos, hoje, em um mundo
onde se pega o que vem, onde
não há mais espaço para deta
lhes. O livre escolher Igualado a

um detalhe, a um pedantismo.
Enfim, brincamos com fogo

dia-a-dia, violando as primeiras
realidade, o ser, o fazer, o esco

lher. Mas sempre - é tempo
para buscar o desejado acordo
entre o exterior e o interior na

unidade do nosso ser.

*M. Lombardi éprofessar de Filo
sofia e colaborador da Agência
Planalto.

CORREIO--
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NATAL- FELIZ NATAL!

Arnoldo Alexandre

MAIS UMA VEZ a humanidade se confraterniza na Sublime
Presença doMenino-Deus.' "

NATAL é a festa da comunidade cristã, a festa do AmorDivino!
O natal nos traz, sobretudo, uma mensagem de humildade.
JESUS escolheu, para nascer, a divina humildade de uma estre-

baria.
A HUMILDADE foi o permanecendo, a primeira grande lição

que o Filho de Maria pregou aos homens. A

AOS TROMBETAS' celestiais, como os .cANTICOS angeli
cais, proclamavam "glória a Deus nas alturas e Paz na terra aos
homens de boa vontade!"

,

MAS onde encontrar os homens de Boa Vontade? -

ONDE?
QUÃO BOM e suave seria se os Poderosos de hoje, olhassem

de cima para baixo, para contemplar o trágico destino do Universo,
no qual vivemos. '

_ QUAO BOM e suave seria se pudéssemos retomar àqueles
natais dos nossos avós, para proclamar:

, FELIZ NATAL - sem o vertiginoso aumento do Pão!
FELIZ NATAL - sem o astronômico aumento do Leite!
FELIZ NATAL - sem o desalentador aumento da Luz!
FELIZ NATAL - sem o monstruoso aumento do Transporte!
FELIZNATAL - sem o avassalador aumento do Aluguel!
FELIZ NATAL - se, realmente, pudéssemos gozar da felici-

dades de sermos Felizes! '
'

.FÉRIAS COLETIVAS
Os funcionáriosmunicipais de Jaraguá do Sul entraram emférias'
coletivas em 22 de dezembro. Apenas alguns serviços essenciaisficarão
emfunciona.mento, com poucos municipáljos de plantão-,
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Collormanteveliderança no Vale

_Vasel quer região uni�a_. _

em torno de seu nome

A microrregião do Vale Henrique dá SIlVeira à ree/e/·
do napocu pode ter um re- ção. ,Nesse caso, "estaria
presentante na Câmara Fe· descatarda a minha disputa
deral, se todos os prefeitos a Federal".

'

e vereadores dos muntct- Independente de todas
pios se unirem em torno de estas Incógnitas, o atualpre-
uma candidatura. Esta foi a sldente da Companhia de
cóndlção Imposta feio ex· Desenvolvimento do Estado
prefeito Durva Vasel de Santa Catarina (Codesc)
(PAtDB) para se lançar a De- assegura que qualquer csn-.
putado Federal às e/e/ç6es dldatura estará ligada ao ------------------

de outubro do próximo ano. PMDB. "Mudança de partido
Dezenas de veiculas já estãó Influi negativamente no ren· Em 1990 o PRN vai desenvolver uma ampla
circulando pela cidade há dlmento eleitoraldopolitico. campanha de Çiliaçao partidária, para aumentar
vários meses, com o slogan O partido é fundamental pa. JI

"Vase/90" e o próprio candl· ra a democracia", prega Dur· em muito-os restritos 350filiados até o momento,
datoacandldatoadmltesua val Vasel, reconhecendo em Jaraguá do Sul- "apenas a nata, porque
Indecisão: "Nem eu mesmo que somente os votos a se- lid d
tenho certeza se concorro a rem obtidos namicrorregião até agora nos preocupamos com a qua l a e e

,

Estadualou Federal". são limitados para uma e/e/· não com quantidade", conforme o presidente
O fto é que Durval Vasel �o de Deputado Federal - municipal do Partido, José Ramos de Carvalho.

já estabelec,u o prazo limite 'necessito de mals ou me· O vereador do PRN considerou que os jara-
para a sua definição. No dia nos 50 mil votos e nosso ' ,

5 de janeiro, ele promete di· eleitorado chega a '15mil, no guaenses escolheram Collor de Mello "por ser
vulgar o cargo ao qual con- total". De qualquer forma, um povo ordeiro e trabalhador, que votou cons-

corre, ,mas já adianta que ele reforça: 'Sempre depeno ciente esperando uma mudança que melhore o
"se for a Federal, automatI· demos politicamente de
camente estará habilitado a Jolnvllie. Estána hora de ter· futuro do Brasil".
disputar uma vaga na As· mos nosso representante Satisfeito com os votos obtidos em toda a
sembléla Legls/atfva". A sua em Brasil/a. Alguém que te-

região, Ramos acredta que à Iuturo presidentegrande dúv1da persiste no nha o compromisso de de· JI

possivellançamento da cano fendera região, Independen· da República "vai analisar o seu desempenho
..._d_'_d_a_tu_'_8_d_0_De....:...p_ut_8_d_0_L_u_'_z__te__d..e..;.p_a_rt_Id_O_'_'. ....

em cada um dosmunicípios, Estado por Estado,
para dar o retomó merecido a esse povo, com
quem se identifica". O representante do PRN

em Jaraguá do Sul também disse que o Partido

já tem àlguns nomes que podem concorrer a

Deputado Estadual, pela Região, em 90, mas '

preferiu não revelar detalhes, "Sãopessoas signi
ficativas, com respaldo político, mas seus nomes
somente serão divulgados após uma reunião com
o novo Presidente Collor deMello, com os repre
sentantes em Santa Catarina", finalizou.

o Brasil inteiro conheceu nas
primeiras horas dé terça-feira (19)
o mais novo presidente eleito do
País, nos últimos 29 anos. Fernan
do Collor de Mello, candidato do
Partido da ReconstruçãoNacional
(PRN), manteve as previsões e

deu um verdadeiro show sobre o
candidato da Frente Brasil Popu
lar, Luís Inäcio'Lula da Silvarem
toda a região do Vale do Itapocu.
A nível nacional a apuração so

mente começou a definir o Presi
dente após serem computados to
dos os votos das regiões sul e' su
deste, onde o desempenho de Lu
la não atingiu o rendimento espe
rado. Ao serem abertos os votos
finais das regiões Norte e Nordes
te, Fernando Collor assumiu a

dianteira do pleito e garantiu a

eleição no se-gundo turno, com
mais de 50% dos votos válidos
apurados. '

Por volta das 21 horas do dia
17, o juiz da 17� Zona Eleitoral,
Irineu Bianchi, dava por encerra
das as apurações dos municípios
de Jaraguá do Sul e Corupá, onde
estão cadastrados 51.624 eleitores
- 93,97% desse total compare
ceram às 182 seções espalhadas
nos dois municípios. Os 41.984
eleitores que votaram nas 156 se

ções de Jàraguã do Sul, deposi
taram nada menos do que 26.207
votos ao candidato do PRN, com
um total 62,42%. Ao candidato
da Frente Brasil Popular foram
contados 13.824 sufrágios _:_ ou

32,93% do total. No município,
apenas 417 pessoas votaram em

branco e 1.529 anularam o voto versário (25,3%). Em Massaran
(cerca de 3,5). duba, não fo] diferente: 4.780 (ou

Em Corupá a vitória de Fer- 67,24%) para Collor, contra
nandoCollorfoiesmagadora,com 26,53% para Lula. No município
73% do' total de votos válidos, de Guaramirim, a soma de Collor
contra apenas· 22,85% computa- novamente ultrapassou os 50%
dos a Luís Inácio Lula da Silva, dos votos válidos. Abaixo, publi
Os eleitores depositaram 4.547 vo- camos a tabela sobre o desem�
tos ao candidato do PRN, o que nho dos dois candidatos na Região
não chegou a surpreender o pre- do Vale da Itapocu:
feito Ernesto Felipe Blunk - eel- Resultados finais da Re-
Iondo que assumiu desde o primei- giio do Vale do ltapocu
ro turno da eleição presidencial. JaraguIÍ do Sul
"Nós já esperávamos esta vota- Lula: 13.824 votos

ção", disse Blunck, enquanto vi- Collor: 26.207 votos
brava com o sucesso eleitoral de Nulos: 1.529
seu candidato preferido. ' Brancos: 417 votos

. Collor venceu a Lula com Corupá
mais de 70% dos votos, em Sch- Lula: 1.423 votos

roeder, obtendo um total de 2,377 Collor: 4.547 votos

sufrágios, contra 851 votos do ad- Nulos: 189

PRN planeja
ampla campanha
para nova filiação

partidária

FELIZ NATAL E· PRÓSPERO

Brancos: 69 votos

Guaramlrlm
Lula: 2.929 votos
Collor: 5.919 votos
Nulos: 373
Brancos: 173 votos

Schroecler
Lula: 851 votos
Collor: 2.377 votos
Nulos: 108
Brancos: 29 votos

Massaranduba
Lula: 1.886
Collor: 4.780

PT' vai renovar seu
diretório municipal

'" .

para o proximo ano

Entrar em 1990 com uma renovação total
do diretório iniciando por um rigoroso trabalho
de filiação partidária, para definitivamente con
cretizar o Partido na região e principalmente
em Jaraguá do Sul, terceiro pólo industrial de
Santa Catarina. Está é a pretensão do presi
dente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Hirs
chen, que faz uma avaliação sincera dos resul
tados eleitorais na Região: "Não sonhávamos
com a vitória aqui. A derrota era esperada,
até pelas dificuldades de mobilização do pes
soal". Segundo "Luti" , "indústrias como a Reu
nidas, chegaram a demitir companheiros por
fazerem panfletagens, fora do horário de ser

viço".
Por tudo isso, o presidente do PT atribui

a derrota "ao controle que a burguesia exerce
sobre os trabalhadores, a igreja, uma repressão
ideológica que impossibilita a politização da
classe". Ele também cita a força da mídia eletrô
nica, desta vez fortemente representada pela
TV Globo, que "desde o início abraçou aberta
mente a candidatura de FernandoCollor". Des
ta forma, "o trabalhador não tem campo de

atuação, principalmente porque o quadro sindi
cal ainda é incipiente", avalia.

Marechal Deodoro,
158

Fone: 72·1777
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Chegamos ao final dé nos

sp primeiro ano de mandato.
E nora de prestarmos contas.
Tivemos um início de ano de
momentos difíceis em função
das finanças e de enchentes.
Ultrapassados esses obstácu
los, a partir de abril, consegui
mos realizar muita coisa, su

plantando até o nosso progra
ma de governo aprovado pela
maioria esmagadora da comu
nidade no ano passado durante
a eleição municipal. .

Os problemas, contudo,
são muitos. A cidade experi
menta um crescimento jamais
registrado e esse desenvolvi
mento nos cria deficiências, es
pecialmente de infra-estrutu
ra, gerando ainda casos de ocu
pação irregular do solo. Todos
esses problemas, todavia, es

tão sendo resolvidos da forma
mais democrática possível,
através da administração parti
cipativa que propomo:; desde
o início de nossa gestão.

Conselhos municipais de
Trânsito, Meio Ambiente, Ha
bitação, entre outros segmen
tos organizados da comunida
de têm sido procurados na bus
ca de soluções e questionamen
to de posições. Temos muitos

planos e a firme decisão de pro
mover um 'governo austero,
transparente, participativo, e

voltado aos interesses da maio-

,

ria. Estamos caminhando ru

mo ao ano 2 mil, projetando
e executando as ações do futu
ro. Contamos com o apoio e

a participação de todos. Agra-

decemos a participação popu
lar em nesse primeiro ano, de
sejando a todos um feliz Natal,
e um ano novo repleto de reali
zações.

Jaraguá do Sul:Comunida

A promessa de campanha e aprovadapela comunidade
era de pavimentar 8 mil metros quadrados de ruas, por
mês. A Secretaria de Obras e Viação no entanto, suplantou
essa meta, totalizando mais de 104 mil metros quadrados
no ano que passou, contra 96 mil metros quadrados proje
tados.

A terceira ponte sobre o rio Itacopu, entregue a população
no inicio do segundo semestre de 89 se constitui em um instru
mento de integração entre bairros e reduziu sensivelmente
o trajeto dos moradores das comunidades beneficiadas. Foi
paga' totalmetue com recursos do munictpio. Tem 103 metros.

J araguá do Sul não pára,
traöalha em três turnos.
As seis creches

Institucionais mantidas pela
prefeltur.!lJ, também: funcionam
entre 4h""mln e 22h30mln,
dando oportunidade para que
os pais frabalhem e os filhós
tenham onde ficar durante
esse período. São mantidas,
ainda, nove creches
dómlcillares. No total são 413
crianças de zero a seis com
futuro garantido. Esse número
deve chegar a mil no próximo
ano com a Implantação demals
três creches em fevereiro.
Objetivo é ter uma unidade em
cada bairro. A Secretaria de
Bem-estar Social ainda presta
servlços.a comunidade
carenles, Idosos e fornece
transporte para tratamentos de
saúde em outras cidades e
Estados. Nesse anoi segundoos dados, foram ma s de 20 mil
os atendimentos concluídos,
que vão desde fornecimento de
alimentos e rémedlos a doação
de agasalhos e consultas
médicas. O atendimento só se
concretizou após
levantamento
séclo-econômlco da famflla,
utilizando-se critérios
rigorosos.

-_

Melhoramentos, conservação e retificação de estradas do inte
rior é outro compromisso assumido, e cumprido. Milhares
de produtores foram beneficiados e podem escoar mais f�il
mente suas produções. Santa Luzia está recebendo 1200 me
tros quadrailos de pavimento, a paralelepipedos que dão novo
visual ao bairro.
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o novo quartel da Polícia Militar de Jaraguá do Sul é um claro

exemplo de graudes obras da administração municipal. São 1..500
metros quadrados de área construída e avaliado, hoje em mais

.
de Ncz$ 2 milhões. A Secretaria de Obras, nesse ano, ainda cons

truiu o pavilhão de exposições do Parque Agropecuário (2700
metros quadrados), escolas, creches, um estande de tiro, e ravimentou com recape asfáltico as ruas Remoido Rau (12,1 mi me-.
tros quadrados) e WalterMarquardt (13,4 mil metros quadrados),
tudo com recursospr6prios. \

Bem-estar
Social

A Secretaria de Administraçâo
e Finanças duplicou em 89 o

número de terminais e de
memória de trabalho do
sistema de informáJica da
prefeitura. No perlodo
concedeu reajustes além da

inflação registrada. Todos
passaram a receber
mensalmente um auxilio
a1.imentação. A Secretaria
ainda tratou da aquisição de
áreas, como a do Parque
Agropecuário (35 mil m2 com

wdaß infra.estr.utura
existente); outra para a

construção da nova rodoviária
(21,8 mil nr); do novo

cemitério (38,9 mil "r,) e para
a construção de escolas e

creches.

"
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I :A estrela indicou o caminho aos reis. '

Que a sua luz ilumine onosso caminho .

para que possamos construir uma
sociedade mais justa e fraterna.

, ,

" (I
"
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Muitos planos de Konell para 90
construir várias unidades sani
tárias e está decidido a intensi
ficar o seu Programa 'de Cre
ches Institucionais, com pro
posta de surgimento de uma

creche em cada bairro, no fu
turo.

escolas - todas com quatro sa

las de aula, nos bairros de Jara
guá 'Esquerdo (Comunidade
São Luiz), Loteamento He

nnamann, Vila Amizade e Tifa
Blaze.

Para transformar a 2�
Schützenfest em um dos gran
des empreendimentos cultu
rais e turísticos de Santa Cata
rina' a Prefeitura planeja a

construção de maís um pavi- . .Ivo Konell considera que
lhão de exposições, no Agro- a Prefeitura realizou "bem

pecuário, com 2.700 metros mais do que se propôs no seu

quadrados. Konen ainda quer programa, em 89". Ele avaliou

. O prefeito municipal Ivo
Konen tem muitos planos pata
19.90. Pontes, rodoviária, Cen
tro Administrativo, fazem par
te das possíveis obras a serem

executadas a partir de janeiro.
Tudo, é claro, dependendo da

. situação econômica de um País

que elegeu o seu futuro em dois
turnos. A Ponte Nova, que ser
virá de contorno para os moto
ristas que vêm de Corupá e São
Bento do Sul, desafogando a

conhecida Ponte do Vailati,
começa a ser construído no iní-

cio do ano, enquanto a Prefei
tura toma' fôlego para outros

·empreendimentos.
. Talvez o maior deles seja

a construção da Nova Rodo
viária. Nada menos do que 33
mil metros quadrados de pavi
mentação já estão licitados pa
ra 1990..0 projeto de- Konen
visa <lar destaque à pavimen
tação das ruas Roberto .Zie
mann - até Três Rios do Nor
te, com um total de três quilô
metros de extensão -, José
Bauer, além da construção de

que foi um ano de grandes rea
lizações: "Tivemos um início
'gifícil, até acertamos a situação
financeira, até pelas duas en

chentes que tivemos que en

frentar, nos primeiros meses".

Mas, "a partir de abril, conse
guimos realizar importantes
obras, chegando a pavimentar
108 mil metros quadrados de
ruas, quando o nosso compro
misso era chegar a 8 milmetros

.

quadrados de pavimentação,
por mês".

Avaliação

Que os elevados
sonhos dePaz se

anínhem no

coração dos
homens,

,

Votos sinceros de

Amoudaquela
vezcomose

fosse aúltima.
. .

Ao nascer, acordou estrelas,
reis, anjos e pastores .

. Foi o primeiro Natal.
Depois, deu de presente
a sua própria vida,
Nunca maís o Amor deu
prova maior de eternidade.
Nuncamaía '. -;7���

Mas deixou a semente da
.

paz, esperança e fraternidade.
Neste e em todos os natais
da nossa vida.

S BANCO 00 BRASIL
• I

Metalúrgica
Lombardi Ltda.

Caixa de'medidores e

distribuição, luminárias e

ferra�s:galvan/zadN·
Rua Horácio Rublni;56 ::C,

Fone:-'12..-t322
Jaraguá do Sul-SC

Boas FestaS'
Um 1990 de muita

felicidade e progresso.,/

'f.' ri'>
, ,
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Corupâ cria Area de Preservação
ou ainda ambas as penas cumu
lativamente - aos infratores.

a 45� equivalente a 100% ria
linha de maior declive; e nas

bordas de tabuleiros e chapa
das.

caça proibida ou exploração de

produtos florestais sem licen
ça; causar danos aos Parques
Nacionais, Estaduais, Munici
pais ou a reservar biológicas.

Corupá já conta com uma

proteção legal para suasmatas,
,

através da Lei Municipal N�

677/89, de 28 de novembro de Pela Lei Municipal são
1989, que declara de "preser- consideradas de Preservação
vação permanente as florestas Permanente as florestas ,e ve

existentes na cidade". Aprova- getação natural situadas ao

da pela Câmara e sancionada longo dos rios Ou outro curso

pelo prefeito Ernesto Felipe qualquer de água com largura
Blunk, a lei conta com 16 arti- de no mínimo 20 metros; ao

gos, prevendo penas de três redorde lagos, lagoas ou reser
meses a um ano de prisão sim- vatórios de água naturais ou ar
pies ou multade-üma a cem ti-ficiais; no topo de montes,
vezes o salário de referência do' morros, montanhas e serras;

.lugar ou data de infração - encostas co� declive superior

ros, gerentes, administrado
res, promitentes, compradores
ou proprietários das áreas flo
restais e autoridades que se

omitirem ou facilitarem, por
consentimento ilegal na prática

Além destes, mais sete itens in-
' do delito. Já o Artigo 12� deter

tegram o Artigo 9� que estipula mina em seu parágrafo único

as contravenções. que somente serão concedidos
alvarás de licença a novas ser

rarias que possuam todos os re

quisitos estabelecidos pelo CÓ- .'

digo Florestal, sendo cassados
os alvarás daquelas que trans-

'

gredirem esta lei.

As contravenções penais a
receberem as punições já men

cionadas, serão aplicadas a

quem destruir ou danificar flo
resta considerada de preserva
ção permanente; cortar árvo- No Artigo 11� estabelece
res deste lugar sem permissão 'que as' penalidades incidirão
da autoridade competente;" sobre os seguintes responsá
conduzir armas, substâncias ou veis: diretores de empresas, ar
instrumentos próprios para a rendatários, parceíros, possei-

.:
/ ('"

Rua Joinville, 2.287 - Fone 72-2622
Jaraguá do Sul� se

Nasceu um Salvador e com Ele
•

veio uma esperança nova, a

esperança de que cada dia uma

luz vai brilhar e ensinar aos
homens que O melhor' caminho

é o do amor.

"A todos 'os colaboradores,
amigos, fornecedores e clientes
nossos votos de esperança, paz
e fraternidade entre os homens",

METAlÚRGICA
///ILEITZKE lTOA.

1989: UMANODE LUTAS
O ano de 1989 foium ano de con- cada vez mais compromissada na defesa

quistas e independências para nós traba- dos nossos interesses coletivos.
lhadores brasileiros, Através de nossa Os governos que por aí passaram,
organização soubemos responder' aos, com suas políticas econômicas, situaram
ataques do governo e dos patrões com o povo brasileiro na miséria, com péssi
grandes mobilizações em todo o país, mas condições de vida. O desemprego,mostrando a capacidade de luta da cIasse os baixos salários, a falta de moradia
trabalhadora. Nossas conquistas vão e assistência aos trabalhadores têm sido
sendo implantadas à proporção das lutas ',a marca dos governos das elites domi-
travadas. Nada nos vem de graça. nantes nesse país.Muitos obstáculos têm sidocoloca- Vamos entrar em 1990 com um no-
dos por aqueles que não querem as me- vo governo, mas isso não deve ser mo
lhorias reclamadas pela grande maioria tivo para deixarmos de estarmobilizados
do povo. Isso requer de nös �ma postura para cobrar e garantir as nossas justas

,
reivindicações.

Cumpre-nos dizer ao governoe aos

patrões que a luta quenos trouxe até

aqui, não acabou. Que continuamos
atento� e unidos no mes�o_ propósito:
conquistar melhores condições de Vida

para todos e transformar essa sociedade
de grandes desigualdades, n�ma socie
dade de 'oportunidades Iguais e solida-

,
riedade.'

BO_AS FESTAS E MUITA 'DlS"
POSIÇAO DE LUTA PARA O PRÓ
'XIMOANO.

Sindicato dos Metalúrgicos de Jaraguá do Sul

Contribuindo na luta com os trabâlhadorespor uma sociedade
,

mais justa e igualitária. ,

,.

Neste momento em que colocamos uma trégua nos problemas diários, m-ovidos pela paz envolvente

que impregna'lodos os corações, desejamos a �odos Clientes, Amigos ê Fornecedores um Feliz

Natal e Prõspero Ano-Novo. Av. Marechal Deodoro'da FDnseca, 1309 - fundos Fone - 72-0601
" Jaraguá do sul-se

" OFICINAMECÂNICA'MARECHAL LTDA.

II

"
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Acijs atualiza dados da Telesc
A Acijs - Associação tiva para instalação de novas

Comercial e Industrial de Jara- linhas telefônicas em Jaraguá
guá do Sul-e-enviouna segun- até 1995, explicando que eram

da quinzena de dezembro uma baseados em dados populacio
correspondência ao presidente nais. Mas os empresários e po
da Telesc, Genir Testri, cons- líticos locais verificaram que as

tando informações atualizadas informações de posse da esta

sobre o município jaraguaen- tal e fornecidas pelo IBGE
se. À iniciativa da classe em- eram totalmente defasadas,
presarial da cidade através de prontificando-se a aproximar
sua entidade representadora se estes dados da realidade com

deve ao fato de que, em encon- o objetivo .de não prejudicar
tro no auditório da Associa- .

a comunidade jaraguaense.
ção, no último dia 27 de no- No documento, a Acijs in
vembro, Testri fez uma estima- forma à estatal que a popula-

ção de Jaraguá do Sul atual
mente é de 100 mil habitantes.
Para chegar a este número, a

Associação usou o seguinte ra
ciocínio: "contamos com 44
mil eleitores, além das 4 mil

pessoas que votaram em trân
sito no último dia 15 de novem

bro; possuímos 30 empregos
industriais e 5 mil comerciais;
contamos com 31.730 veículos
automotores licenciados e

16.783 alunos matriculados na

rede de ensino; assim, a estra

polação destes números nos

Engajados na luta cotidiana,' nem
sempre estivemos próximos da

perfeição e da bondade no ano que
passou. Mas aie é Natal, e uma imensa

felicidade. interior se afirma em nós
sobre os outros sentimentos. O sorriso

que não demos, apalavra q�e calamos,
,

o carinho que omitimos, tudo é
.

passado. Agora é hora de abrir os
nossos corações.

FELIZ NATAL, FELIZ ANO NOVO
São os desejos de

I
-

GUMZ IRMÃOS S/A -
INC.

COM. 'E AGRICULTURA

No momento em que da árvore do tempo
cai uma folha amarelecida e outra viridente
começa a nascer, qual esperança ou sonho

que a vida incessantemente renova,
desejamos aos nossoa amigos, clientes e

colaboradores um Natal de paz e negócios
ainda melhores para o Ano Novo.

dão' a certeza do que afirma
mos, o que projeta para quatro
a quantidade de termianais por
grupo de 1M habitantes, con
trapondo-se com a média cata

rinense de aproximadamente
sete terminais".

Apresentando na carta

mais dois argumentos que
atendem aos critérios técnico
econômicos dos planos de ex

pansão da rede da Telesc, aAs
sociação reivindica a reformu
lação do plano para Jaraguá do
Sul previsto para o biênio

1990/91 e liberação em 1992,
elevando o total de terminais

previstos de 6.512 para 8 mil ..
"

. \\Para o biênio 1993/94 e libera-

ção em 1995, os empres�ips
querem um número total de 14
mil terminais. Além disso,
querem também que seja alte
rada a relação 30/70 terminais
comerciais/residenciais, argu
mentando que o atual dé�cit
tem penalizado com maior 10-

tensidade as atividades econô
micas.

RAEDER PLÁSTICOS LTOA,
HEINZ EDGAR RAEDER

Vereador

Que ao regozijo das festas natalinas se sigam os
.

mais alvissareiros votos de sucesso em ...
.

todo o Novo Ano, como em 1990.
.

MOMFORT S. A .

Fabricante do gostoso "Choco-Leite", dos produtos da marca

"Sant'Ana", do iogurte "Meky" e da bebida láctea "DrinkSport"
em vários sabores.

•
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Weg conta.com novo prédio para Injeção de Alumínio
A Weg concluiu no início deste mês

seu novo prédio do departamento de In
jeção de Alumínio, que foi projetado pa
ra melhorar o ambiente de trabalho de
seus funcionários deste setor. No local
onde funcionava, junto ao departamento
de Processamento de Chapas, ele ocupa
va uma área de 1.260 metros quadrados
e apresentava problemas de fumaça e alta

.

temperatura.
Várias. opções foram tentadas para

resolver esta situação - colocação de
mais exaustores, abertura de outras por
tas e mudança de paredes fechadas por
tijolos furados -, mas nada adiantou.
A alternativa encontrada pela direção da
Weg foi construir um prédio somente pa
ra a Injeção de Alumínio. Assim, seu pro
jeto arquitetônico teve como principal
preocupação amelhoria do local de traba
lho, através da exaustão natural dos ga
ses, do amplo espaço físico de 2.212 me-

tros quadrados e da integração com o am

biente externo, minimizando as caracte
rísticas de insalubridade existentes.' Para
isso foram instaladas venezianas articu
ladas de chapas de aço .e janelas bascu
lantes horizontais em toda a extensão do
prédio.

"

O prédio conta ainda com portas ar

ticuladàs de grandes dimensões nas facha
das leste e oeste, além de sistema de lan
ternim com grande seção de passagem.
A troca do sistema de fusão de alumínio,
substituindo o gaseificador pelo forno de
indução, também contribuirá muito para
a redução da temperatura do ambiente.
Já em operação, esta injetora TCS, da
Itália - a única da América Latina e

uma das seis existentes em todo o mundo
- tem a capacidade de injetar rotores
de alumínio de 75 Kg de peso, com uma

capacidade de produção de 580 quilo/ho
ra, dinamizando a seqüência operacional.

Boas Festas e

FelizAnoNovo.
Tocados de um sentimento
de profunda fraternidade,

. voltamos os nossos
.

"

pensamentos e melhores
votos para aqueles que,
grandes ou pequenos,

poderosos ou humildes, nos
deram a sua preferência no

decorrer do ano que se finda,
Mensagem de

Novo prédio da Injeção de Aluminio, com 2.212171, deverá melhorar ambiente de trabalho

A todos usuários e

colaboradores

desejamos votos de um
Feliz Natal e um

Venturoso Ano-Novo,

VIACIO CANARINHO UOA.

Av. Marechal Deodoro, 987
Jaraguá do SIl' - SC

I' I� M J\ B C: 1'1

I) E M J\ B C: ,,' I

Mais um NATAL e novo motivo para
confraternização e agradecimentos. Por isso,
aqui estamos novamente-para agradecer a

grande preferência da comunidade e

desejar-lhe um-mundo clelelicidade no ANO··
N'OVQ. :,

":
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TeE· rejeita contas demunicípio
o Tribunal de Contas do Estado

proferiu Parecer Prévio contrário à
aprovação das Contas, do exercício de
1986 da prefeitura de São Francico do
Sul. Na sessão ordinária da última quar
ta-feira (22/11), o Pleno decidiu reco
mendar a rejeição das Contas da prefei
tura, à Câmara de Vereadoresdo Mu
nicípio, que terá o prazo de 90 dias para
se pronunciar sobre o Parecer do TCE,
a partir da sua leitura em sessão do

Legislativo.
A nov Constituição Estadual-art.

113, parágrafo 2� - determiná que o

Parecer Prévio do Tribunal "só deixará
de prevalecer por d�cisão de dois ter�os

'

dos membros da Camara Municipäl ' .. '

Entre as irregularidades Q!le foram.
constatadas pelos técnicos da Diretoria
de Controle �os Municípios, nas COll
tas de 86 de Sao FranCISCO do Sul, estao
a ausência de documentos contábeis na
prefeitura, admissão de pessoal sem
concurso público, despesas sem licita
ção, além das restriçoes apuradas du
rante a auditoria de obras da prefeitura,
Déficit

. Ainda na sessão ordinária do últi
mo dia 22 de novembro, o TCE tam
bém decidiu recomendar a aprovação
das Contas de 86 da prefeitura da As
curra e das Contas de 87 da prefeitura
de Itaiöpolis.

No Relatório sobre as Contas de
86 da prefeitura de São Francisco do
Sul, os técnicos do TCE apontaram
uma série de irregularidades cometidas
péla AdministraçaoMunicipal, durante
aquele exercício.· .

Alguns exemplos são o déficit fi
. nanceiro e de execução orçamentária,

atraso dos registros cóntäbeís, deficiên
cias de controle dos registros de almo
xarifado, aplicações nao regulares de
recursos e/ou adiantamentos, inexis
tência de controle de combustíveis.

O TCE ainda constatou que a pre
feitura de São Francisco do Sul, em 86,
parcelou despesas para fugir à licitação
e realizou despesas sem empenhamen
to e pagamentos de proventos e pen
sões sem ato concessivo, além de ter
realizado despesas com gratificações a

funcionários, sem o amparo de lei auto-
rizativa.

.

1\
.

Bem aventurados os que
sofrem e amam, pois

Cristo nasce, e com Ele a

esperança e a Paz. Feliz II

Natal e um Venturoso.1990

"

::FUNERARIA
HASS

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.774
Fone - 72�0903

Jaraguá do Sul � SC·

"A alegria do triunfo
jamais poderia ser

experimentada se não
existisse a luta que

. determina a .

oportunidade de vencer".
Com os votos de grandes

.
.

realizações em 1990.

Boas ·Festas

\'

Menegotti Veículos
PRW
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PT
Partido Trabalhista'

Desejamos que neste Natal os homens
não enxerguem apenas a escuridão do
céu e nele satélites, foguetes, ônibus
espaciais, naves sofisticadas, mas que
-

se extàsiem iluminados pela estrela
vinda do Oriente norteando o rumo
certo da fraternidade neste Novo Ano

que se aproxima.
A todos os nossos correligionários e
amigos, desejamos SOAS FESTAS.

Luiz Hirschen
Presidente do Diretório Municipal

Com Cristo, a certeza
de um Natal de amor;

com a família a

convicção de uma vida
de felicidade, com a

gente, a esperança de
um AnoNovo de

Amizade.

'·b·
·

Oficina Mecânica, I erlo Ltda,

Rua Leopõldo Malheiro, 67 - Fone (0473) 72-1059

89250 JARAGUA DO SUL SAN:rA CATARINA

An�tncm-se a chegada demais uinNatal, datamáxima daCristandade.
Epoca em que os Homens voltam-se para Aquele que é o simbolo

maior da Unido.
- E, aofindar-se mais um ano.

- ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL A. COMERCIAL S/C LTDA.
através daDireção e Funcionários, agradecem Clientes e Amigos,

a preferência distinguida durante o ano de 1989.
Espera1ulo ter retribuido com o nosso esforço e dedicação,

aproveitamos esta oportunidadepara desejar-lhes, UMFEUZNATAL
E UMANO NOVO REPLETO DE FEUCIDADE. E que o GRANDE

ARQUITETO DO UNWERSO a todos ILUMINE e GUARDE.

BOASFESTAS

+
---

*:+ O
,cRuZ-FIO, ·RIO-....

••
V

·VARIG

AgênCia Autorizada

Conscientes de que tem sido
relevante a nossa participação no

desenvolvimento de Iaraguâ do
Sul e região e agradecidos pela

deferência com que a

Comunidade nos tem distinguido,
almejamosprofundamente que as

festas de Natal sejam
.

,

pronunciadoras de umafelicidade
imorredoura no ano que vai

'

nascer.

Iaraguâ do Sul, dezembro/1989.
Boas Festas! '

BRADESCO- ,

Seguindo a
-

mais bela tradição entre os homens e imprimindoas nossas palavras a sinceridade pr�pria' .

dos grandes momentos e dos elevados sentimentos,' desejamos a todos vocês BOAS FESTAS E FELIZ
Ú"' , ". -.". ,"

'.
.». PROSPERIDADÊ nO'ANo NOVO. ,

,

., -.

'R�a Fred�iró cu� A.

_
SERRARIA � ElEN'EF� DE� X=�:S���:7���

, ,-�
" MADE·IRAS"R'I()·�M,OLHA l..TDA.
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__-...."..._...."..._-----__---ESPEeIAL DENATAL

Nem Cobras, nem Lagartos mas, sim apenas um bilhete a Jesus
. Ferdinando Piske Não me cabe julgar meus semelhantes, mas

Você que, algures, no Universo Infinito, obser
vas Teus pobres-e infelizes irmãos, percebes que
a Tua política do Amor ao próximo, de há muito
foi substituida pela política da irrefreável busca
do vil metal. O dinheiro, Jesus - e não seria
necessário dizê-lo a Você, transíormeu-se no

ideal supremo, no objetivo máximo da iniqui
lidade humana. Por coroar esse processo de ma

terialização dos espíritos eternos, 0 dinheiro se

quer serve para promover o bem-estar de todos,
porquanto é amealhadopor poucos, que se jul
gam os mais espertos. E, Jesus! Substituiram o

Teu "Amai-vos uns aos outros" pelo "O mundo
é dos espertos, dos mais vivos.

Por isso, Jesus, nessa noite de NATAL,
.. -ª!Iota em nosso espírito essa outra máxima, que
proferiste na Cruz, o símbolo da redenção da
Humanidade Pecadora: "Pai, perdoa-lhes. Eles
não sabem o que fazem".

Irmão! Quase dois mil anos transcorreram

desde quando aqui chegaste, tendo por lar um
humilde estábulo, cercado por alguns animais

pacíficos, e Teus pais. Ninguém poderia imaginar
que, nascido em tão pobre ambiente e em tão

especialíssimas condições, haverias de transfor
mar-Te em Mansageiro de Deus e deixar-nos

lições de vida imorredouras que haveriam de pre
valecer para todo o sempre.

Viveste no anonimato amaior parte dos trin
ta e três anos que demoraste entre nós, os exila
dos neste vale de lágrimas.Porém, quando ini
ciaste Tua sublime missão, espantaste, os ho
mens com tua sabedoria e perspicácia e lançaste
idéias revolucionárias, confundindo até os sábios
e os sacerdotes daqueles recuados tempos, quane
do lançaste essa maravilhosa máxima "AMAI
VOS UNS AOS OUTROS", em contraposição
ao "Olho por 01h0, dente por dente", a iniqui
dade que prevalecia como princípio de vida até
então. Algures brilharão as luzes profusamente,

Tua vida naTerra fei uma inesgotável se-
-

i1um!nando a�bientes !ef�nados, mesa.s lautas de
qüência de exemplos edificantes e sublimes, que manjares vanados. Ali remará a alegna dos pre

legaste às gerações pósteras através dos Evan-
. sentes milionários e a "alegria" espoucará em

gelistas. profusão, na propor_ção exata em que as Folhas

Hoje, Jesus, trasncorridos mil novecentos do champanhe voa�ao pela� salas lot�das de ho;
e oitenta e nove anos de Tua vida, nos quedamos. mense mulheres felizes. Fe1Izes?: .. �ao, Mestre.
perplexos ante a incompreensão da Humanida- Não, porque o perso�agem pnnclpal da, fe.sta
de. O que fizeram de Tua Doutrina? Verdade não está prese�te: Voce, Jesus. Voce estará, Sim,
que ela continua sendo repetida incessantemente nas casas h�mIldes', n�s choupanas, nos �anchos
em Igrejas e Templos ... No entanto, ela já não de pau�a-plque, de?alx,? das pontes e viadutos,
toca o coração dos homens. Freqüentar um tem- onde vivem Teus irmaos menos afortu�ados,
pIo religioso é, nestemundo conturbado e infeliz, muitos até sequer lembrando que nesse dia nas-

muito mais um ato social (pela ânsia de apare- ceu JESUS, o Redentor.
cer), do que ato de fé, disposição de abeberar-se Aqueles afogarão a dor da consciência no

naquelas magistrais lições de espiritualização em ãlcool, Estes, pobres materialmente, mas ricos
busca da evolução moral. espiritualmente, porque estão cumprindo estoi-

No alvorecer de 1990 um nova etapa
em

-

nossas vidas, que a paz tão antiga
quanto o amor, chegue e tome a todos

sem distinção de cor, religião ou o

nacionalidade, para que' nôs juntos
possamos tornaramensagem deCristo'

eterna.

Feliz Natal!
IND. E COM. DE

CONFECÇÕES LUllJDA.
Jaraguá do Sul -- se

camente sua missão terrena, de pobreza e resig
nação, sentirão, lá no mais recôndito de sua alma
imortal, uma alegria inexplicável. _

É, ainda e sempre, a Tua presença amorável
e benfazeja, a infundir-lhes esperança e espírito

de conformação, como que a sussurar-Ihes ao
.

ouvido:

.

"Não desespere, Irmão! Eu estou aqui, ve-
lando por Ti, para sempre",

Até 1.990� FELIZ ANO NOVO.

Boas Festas
Ano Novo... Novos Tempos ...

Vamos deixar a esperança entrar em nossos

corações.
Em cada novo dia, em cada novo Natal, em

.

'cada novo ano.

Feliz Nata/.
Feliz Ano Novo.

MICHIGAN BOTÕES o'

e .LTDA.
Jaraguä do Sul-se

,.,

No momento em que o pensamento se
eleva, como um passaro que desfere o

vôo, à procura de paragens mais altas,
o queremos expressar aos nossos

.'

associados, àqueles que se irmanaram
conosco no pensamento ena ação, o

nosso reconhecimento e aos nossos votos
de Boas Festas.

Um Natal de Paz, e um Ano Novo cheio
de Luz

�

Deseja-lhe o

SINDICATO DOS TRABALHADORES.
. �AS INDÚSTRIAS

,
.

00 VESliUARIO DE JARAGUA DO SUL
. Lauro Siebert Presidente

Matriz: Rua Jorge ezerniewicz, 42 - Jaraguá do
,Sul-Se

. .

Filiais: RU41 Par:aíba, 920 -- Joinville.;_ se
Rua 11 de Novembro, 560 - Massaranduba - se

Dignificamo-nos, trabalhando ..Sentimo-nos
felizes, colaborando. A todos aqueles que
ombrearam conosco nesta cruzada anual,
nosso reconhecimento.

o

BoasFestas eFelizAnoNovo, comfé e alegria
são os nossos votos.

COM. E .,REPR� O,E- MÁQUI:NAS AGRíOOILAS ltOA.
Página 09
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'Justificativas de votos provocamfilas no Correio
A Agência local dos Correios e Te

légrafos enfrentou um movimento sur

preendente durante o dia 17 de dezem
bro, quando seguramente mais de três
mil eleitores tiveram que justificar o
seu voto na eleição presidencial de
1989. Jaraguädo Sul provou na prática

o imensonúmero de novos moradores
que ingressam quase que diariamente
no mercado de trabalho e já começam
a preocupar a administração municipal.
Somente nos últimos três dias que ante
cederam o pleito eleitoral, os oito fun
cionários da agência venderam 2.455

,

MENSAGEM DO CDL .:

Neste Natal e no próximo Ano, sejamos os responsáveis
pelas boas mensagens e que a paz, a esperança, a compreensão
e o progresso, sejam os principais meios de integração de todos
os ideais.

.

A todos os associados, votosde Boas Festas, e quepermane
çamos cada vez mais integrados em defesa dos interesses da
classe e da comunidade, bem como do aperfeiçoamento das
relações comerciais e de trabalho. '.

Clube de Diretores Lojistas
de Jaraguá do Sul

,

FelizNATAL
Vamos somar nossos esforços para que o sonho
da paz e do amor fraternal sejam realidade neste

II Natale "

A todos aqueles que nos distinguiram com

preferência no ano que sefinda desejamos também
um ANO NOVO cheio de felizes realizações.

CONSTR�TORA JARAGUÁ.LIDA,
Rua Cel. Bernardo Grubba, 246 - Fone: 72-0014

Jaraguá do Sul-SC
II.
II
I'

formulários de justificação de votos.
A maioria dos eleitores que estive

ram fora de seu domicílio eleitoral no
dia i7 era do Paraná, segundo avaliação
do gerente da agência, Tadeu Aparício
Tubbs. "Até as 16 horas do dia da elei
ção, tivemos movimento de mais de mil

eleitores, somente paranaenses", colo
ca. Ele atribui.o intenso movimento de
filas à aquisição dos formulários "na
última hora" e compara com a eleição
do primeiro turno, quando "o pessoal
comprou o formulário com antecedên
cia, facilitando o trabalho".

Mensa�em da Prefeitura
Municipal de Schroeder
Câmara de Vereadores de

Schr.oeder

Ao comemorarmos o nascimento daquele que é
a luz, a esperança e a vida; lembramo-nos de quem
merece os mais sinceros votos de paz, felicIdade

e progresso.
Boas Festas!

- Votos de:
Ademar Piske Ademir Fischer
Prefeito Municipal

.

Vice-prefeito
Hilmar Rubens Hertel
Presidente da Câmara -

Que os dias do Ano Novo sejam uma

seqüência de proveitosas realizações
e repletos de paz e felicidade:

Feliz Natal e Próspero Ano Novo,
são os votos de

. MAESTRI INO. E COM. DE IMPLEM. ROOOV. LTOA.
Rua Domingos R. da Nova, 462 - Fone 72-1755

Jaraguá do sul-se

I(!:tl) ª ;: � ;: li')
É PAZ NA ESTRADA 'e'� -

Rua Preso -Epitácio Pessoa, 1.228
Fone: 72-0324 - Jaraguá do Sul- SC

Aos nossos irmãos no trabalho, que conosco labutaram mais um ano em
<

••
,

frentes diferentes de uma mesma luta, sinceros votos de um

Feliz Natal e Venturoso, {\.no Novo..

TOMAZElLI MAT. DE CONSTRUÇÃO LTOA...
.

�
".

,
'
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Seme programa novas ações educacionais para 1990

A Secretaria da Educação de Jara
guá do Sul já tem programadaseis pro
moções a serem desenvolvidas em

1990. Um dos principais objetivos é a

implantação do projeto de 1íngua Es

trangeiraModerna a partir das 5� séries,
além de uma nova proposta de alfabeti
zação, através da elaboração .de unia

cartilha de acordo com a realidade do Ainda nos planos da Secretaria - que continuidade dos evendos sócio-cul
município., ,. . _ prevê um aumento de 3926 p�ra 5400 tural-esportivos ocorridos ein 1989.

Tãmbém esta prevista a reahzaçao àlunos 1'10 próximo ano - esta a cons- .

de um curso de Alfabetização e Con- trução de mais 48 salas de aula. Estas promoções têm como objetivo in-
teúdos Integrados, direcionados para a tegrar pais, alunos e professores da co-

realidade das escolas do interior, a ser As escolas Cristina. Marcatto e munidade. Este ano, em dois festivais
mini.strado por.u!Da professora da U�._i::.. Sa!!to�stêv,ã<? dçve�ãº"ganhar consul- deste gênero; houve a participação de
versidade d� Ijuí, Rio Grande do Sul. "tõríos dentários, alem de haver uma aproximadamente 800 estudantes.

II

Feliz Natal a todos que nos
;: prestigiaram no ano que
II passou. Um excelente 1990.·

. Desejos de
WALDEMAR RAU &

elA. LTDA.

li
II

Rua Erwino Menegotti,"1.950
Fone: 72-0894 - Jaraguá do Sul:-SC

No trabalho que nos envolve no dia-a-dia, as nossas
atividades param por um instante� ..

Um instante para que todos os corações se imanem, nos
votos de Bom Natal e no desejo de que o Ano Vindouro

seja repleto de Paz.

II
Chiodini Empreendimentos

Cahite Empreendimentos ImobiUários Ltda.
li

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1452 - Fone 72-0172

Carmo Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Av. Domingos R. da Nova, 334 - Fone 72':0193

Nosso desejo é- de que nas festas de Natal
haja um tempo para a humanidade meditar
sobre a importância do amor ao práximo;

do trabalho, da justiça, da paz e do
bem-estar coletivo .

Boas Festas e Feliz Ano Novo

Josi
nCONFECCÕESONE - (0�73) ;2.1574

ARAGUA DO SUL sc

o Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Alimentação de Jaraguá ...
do Sul, Guaramirim e Massa.randuba ._

. .. deseja, a todos os associados e a toda a
-

comunidade os mais sinceros votos de uni Feliz
Natal e um Ano' Novo cheio de saúde e'

felicidade.

A Diretoria

A ESSÊNCIA DE UM NOVO TEMPO.
, .:

f" .>' ._

-

.

,; �

CAFB SAàSE
. A ESSÊNCIA-DAPUREZA.
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.kÃMISÃO

,{AMISÃO

,{AMISAO
,{AMISÃO·
Moda Sempre

ÓTICA
HERTEL

* Laboratório ótico,

especializado.
* Há mais de 50 anos atendendo
você .

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

KADRI
'Pwua.� ...

'.�;;;C

o casamento de Hamilton Vo
gel com Naira Adriana Tecilla Vo-

,

gelocorreu no último dia 16, na
Igreja da Barra do Rio Cerro. A
recepção foi no Clube Atlético Bae
pendí. Depois da festa, o casal foi
passar a lua de mel no sul do País,
devendo seguir depoispara aBahia.

9

Nasceu no último dia
9, a bochechuda
Laura, filha do casal
Sérgio (Helena) ,

Homrich, jornalistas
amigos e

colaboradores deste
semanário.
Cumprimentos de
seus colegas e votos de
felicidades

Colaram grau no dia 21 de dezembro com o título de Bacharéis
em Direito, pela Universidade Regional de Blumenau, os

sezuintes bacharelandos: Adalto Gregório Ossowkv, Claudia
Gömes da Fonseca, Anamana Bramorski, Anita Cätneiro da

Cuo.ha'KCaria Salete Pereira, Fabrício, Dellagiustina Barbosa,Fédra ónell e Reinoldo Murara Junior. U culto ecumeruco
ocorreu as 10 horas na Igreja Matriz São Paulo Apóstolo e
a cerimônia de colocação de grau deu-se no Auditório Heinz
Geier da Sociedade -Dramätico-Musical Carlos Gomes, as 16

.

horas.
,

ASra. Noemia G. Schroe
der, recepcionou familiares e

amigos em sua residência no úl
timo dia 21/12 para comemorar
seu aniversário.

o Crube de Bolão 81 rea

lizou no último dia 16, nos salões
da Sociedade Vieirense, ojantar
de encerramento do ano espor
tivo.

o acontecimento reuniu
bolonistas, esposas e filhos, nu
ma bonita festa de congraça
mento, e no mais verdadeiro cli
ma de Natal.

Na mesma noite foi feita a

entrega da premiação aos que
se destacaram ao longo do ano

de 1989 e por fim deu-se a elei
ção do Presidente. e Vice para
o ano de 1990, que recaiu nos

nomes deAntonioBerns eNilton
Habeck, respectivamente.

Os funcionários da Caixa
Econômica Federal, reuniram
se no dia 21/12, no Restaurante
Itajara, em comemoração ao

Natal.

o casalAriArno (KátiaWi
lle) Ramthum.felizes com o nas

cimento da garotinha EmiliAna
que nasceu no dia 12/12/89.

x.x.x.

Parabéns ao garotão Luis
Alberto Rosa que no dia 23/12
completa 7 aninhos. Também
nesta data felicitamos a jovem
Rosangela I. Krawulski por
mais uma passagem de seu ani
versário.

x.x.x.

No dia22/12 a Organização"
Conto A Comercial encerra suas
atividades com umjantarde con
fraternização na residência de
Yvonne A. Schmöckel Gonçal
ves.

x.x.x.
Baile de Natal dia 25/12-

Sociedade "Alvorada - Rio
Cerro II com a Bandinha Au
rora.

x.x.x.
Recebendo os cumprimen

tos Teresinha M. Henn Peters
- proprietária da Casa de Car
nes Dalla's - que aniversaria
no dia 25/12. Igualmente 'ao jo
vem Marcelo Santos Silvá que
comemora seu aniversário no

dia 28/12.

NA E JEAN CARLO

para em presenças dos pais, [a
miliares' e convidados, serem

abençoados no seu matrimô
nio, cercados de pessoas de seu

relacionamento e que serviram
de testemunhas- do ato civil-re
ligioso.

O "Correio do Povo" sen
te-se honrado em cumprimen
tar o distinto casal e respectivos
pais, desejando perenes [elici
dades e venturas.

MKllöd
[®�eormóV�i� 1
o REQUINTE QUE VOCÊ MERECE,
COM A QUALIDADE QUE VOCÊ EXIGE.

x.x.x.
Neste final de semana

acontecerá em Blumenau na

Boate Rivage - afinal do Con
curso Garota Pepsi, onde Iara
guá está representada por Noeli
dos Santos.

x.x.x.
A coluna deseja a todos

um FELIZ NATAL E UM
PRÓSPERO 1990.

Louvado na frase
"Amar é regozijar-se
licidade do outro e de er

a sua própria felicidade" jo
vem SAMIRA HELE fi
lha de Miguel Abreu e

Helena Panato Abreu eo m

JEAN CARLO, filho 'li
saldo Leutprecht eMa
de Carvalho Leutprec
pareceram no último d'
na Igreja Nossa Senh
Graças, na Barra do Rio

Colou grau no
dia 22/12 ajovem
Anamaria
Bramorski
Parabéns a nova

advogada

Uma nova loja inaugurou na cidade, no último dÜJ 4 de dezemb�o: Enx�vais ,

D'Oro de Jaraguá Ltda. As proprietárias Ro,sane Vera MaUl Pergzrah!
E Doroty Buddemeyer prometem ótimos artigos de cama; mesa, an_
e%00 linha de toalhas Budllemeyer. Na Marechal esquzna com Joao

Picolli

As manequins da CKAT acompanhadas com o coreógrafo Felipe e

Luciane Vendraniini

A CKAT Produções promoveu
grandioso desfile dia 30 de

novembro último, para aMalharia
Arp, no Rariah Pnvé Club, em
Joinville. Foi uma noitada
elegante, com a presença do
melhor da sociedade de Joinville
e região. Na passarela, brilharam

as manequins CKA_T, usando a

linha ALTO VERAO

EXPORTAÇÃO Da-Malharia
Arp. Convidada especial do
desfile foi Luciana Vendramini,
uma das Top Model mais
badaladas do momento.

Ati da CKATproduções com Lucia
ne Vendramini, naN..oite do destile

Irma Marquardt uma das M_ane
quins de Luiza Brunet - brilhou
'tf passarela de Ma"akech Disco
Club dia 15/12, quando apresen
tava 'a coleção alto verão e moda
íntima promovido pela Lumiére

Destaque para a linda Mônica
Gnazmacher Rainha dos Estudan
tes de 89

Romullo Baratto Fontenelle.filho
de Marcellus T. (Kátia Baratto)
Fontenelle, comemorou seu 1�
aninho com uma grande festa no

Beira Rio dia 16/12. Além dos
eonvidaâos estava presente o

Papai Noel que distraiu a

criançada

ir:

éRifC·
IND. DE MÓVEIS

Q_labriCa
--

Rua Remoido Rau, 37
Fones (0473) 72·1721 e 72-2055
89250 - JARAGUÁ DO SUL· SC

I

Jóias, relógios, pulseiras,
anéis, alianças, prataria, '

artigos em ouro e tudo o

mais pára presentes na

Relojoaria
Avenida

MarechalDeodoro 443 e

Getúlio Vargas n� 9

I

Loja

Mamãe Coruja
A melhor opção em

artigos infanto-juvenís,
bebê e gestante:
Rua Barão do Rio

Branco,168
Fone 72-1788 - Jaraguä

do Sul-se.

/ IIII

Uma jóia ninguém
esquece

S�
Jóias, relógios, -:
óculos de so/�
presentes.

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

I'

II

_.

.....---.j�

,Oalgodão longa-Yida� r ��' "
FORMAMOS N�SA REPUTAÇÃO

c )
FABRICANDO ÓTIMAS MALHAS

,
"

A RO'UPA INFANTil
- •

1\

,

\
\

-

,

.• '.',,'�'.' '�' ", It. t t •••• l/••• ,t "./).

lalwee Malhas Ltda. Rua lertha Waage, 200 88250 Jaraguá do SUl- S.C. fone- 0473/72-3-
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_ ESPECIAL DE "NATAL -

ADJORI reúne-se em Ituporanga
, Convocado pelo pre-
sidente Darcy Schultz, jor
nalista da FOLHA DO
OESTE, de SãO' Miguel
d'Oeste-SC, reuniu-se pe
la derradeira vez no ano

de 1989, a Associação dos
Jornais do Interior de San
ta Catarina.

A reunião verificou
se em Ituporanga, no re

cinto da Câmara de Verea
dores daquela progressista
cidade catarinense - a

CAPITAL DA CEBOLA
-, assim conhecida pela
extraordinäria produção
da planta da família das li
liáceas. Na ocasião osjor
nalistas do interior de San
ta Catarina foram recebi
dos pelos anfitriões, O'

atual dirigente do semana
rio local e O' jornalista, ex
deputado e ex-prefeito
GervásioMaciel, debaten
do os jornalistas de cerca

de 25 jornais de todo O'S

recantos do estado assun

tos pertinentes a divulga
ção, autorizando a direto
ria a firmar convênio com

a' Assembléia Legislativa,
a criação de Fundo para
instalação de uma repre
sentação na Capital de
Santa Catarina e O' exame

Darcy Schultz deixa a presidência da Adjgri em 1990

de aspectos sobre a publi
cação da divulgação na Lei
Orgânica dos Municípios, -

assun como o envio de jor
nais filiados à ADJOR 1-
SC para a Biblioteca Na
cional, no RiO' de Janeiro
e Biblioteca Pública, de
Floriariöpolis, O' desarqui
vamento do projeto de pu
blicidade dos loteamentos
e demais assuntos de inte
resse da Associação.

O numeroso grupo de
jornais reunidos em Itupo
ranga forma recepciona
dos com um suculento
churrasco no Parque de
Exposições, patrocinado

pelo Prefeito Municipal,
que se fez presente e levou
os visitantes a.percorrer O'

pavilhão de 3.500 rrr', uma
monumental edificação

.

que despertou a admira
ção de todos,

Enquanto se espera
vam pelO' Presidente da
Assembléia Legislatíva de
SC, dep. Heitor ScM e O'
Presidente da ADJORI
RS, jornalista Nelson Luiz
de Macedo, foram trata
dos O'S demais assuntos em
pauta,

E cada vez maior O'

entusiasmo entre os adjo
rianos que conquistam

Nasceu Jesus...
Que os sinos de Belém anunciem ao seu coração
uma mensagem de otimismo, portadora do
Amor Fraternal entre os homens, tornando o

Natal permanente para Você e sua família.
São os votos de

\

Carrocerias�ieGel Ltda.

CARROCERIAS E MADEIRAS PARA C.ONSTRUÇÃO
Av. Mal. Deodoro, 1.708 - Fone: 72-0139

Iaraguâ do Sul-Se

paulatinamente um espa
ço maior para suas ativida
des, tornando válida a fra
se de que "a união faz a

força" .

Desta região esteve
presente O' JORNAL DE
HANSA e O' "mais anti
go", nas pessoas de seu di
retO'r e do sr. Francisco AI-

ves, de quem são O'S fla
grantes que ilustram esta
nota.

Parabéns ao Presi
dente Darcy SchuItz!

A TODOS OS NOSSOS AMIGOS,
.

CLIENTES E FORNECEDORES,
DESEJAMOS UM NATAL DE PAZ E UM
,ANO NOVO PLENO DE REALIZAÇ(JES.

CARROCARIASHe,.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1479
,

Fone - 72-2511
Jaraguá do Sul-SC

QUE A ALEGRIA REINANTE NO NATAL SEJA UMA
MENSAGEM DE PAZ, AMOR E FRATERNIDADE

ENTRE OS HOMENS, EM 1990.
BOAS FESTAS!

GOSCH MADEIRAS LTDA.
R. Roberto Ziemann, 213 - Fone 72-0392

Jaraguä do sul-se '

. i '.
; �ägina 14"

.
'

.... � ; ,-.. -.

.
.
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ESPECIAL DE N_ATAL, _

SECET pretende unificar os concursos de Fanfarras
Com o objetivo de unificar os regu

lamentos dos concursos de bandas e

fanfarras, a Secretaria de Cultura, Es
porte e Turismo de Jara�uá do Sul
acrescentou em seu calendario de pro
moções para 1990 a realização do Pri
meiro Encontro de Instrutores de Fan-

farras de Santa Catarina. O secretário.
Balduino Raulino informou que o

evento deverá ocorrer em março do
próximo ano, quando serão discutidas
reformulações como transformação do
evento em dois dias e sua realização
em estádio de futebol.

A vencedora do último concurso .

transitório de sua categoria. Já na.Fan
-quintaed�çã�-se�iadopor Jaraguá farra Simples, o campeão foi o Colégio
do Sul na pnmeira quinzena de novem- São José, de Ponta Porã, Mato Grosso,
bro de 1989, foi a Banda Marcial do' enquanto que na Especial, o título ficou
Colégio Marista Pio XII, da cidade pa- para outro estabelecimento de ensino
ranaense de Ponta Grossa, que conse- do Paraná: Colégio Estadual Barão de

guiu 111,75 pontos e ficou com o troféu Antonina, do município de Rio Negro.

I
. .

Um NATAL cheio de paz e
,

es�erança de que
prevaleça o bom senso
entre os homens em 90.

Boas Festas!

.Sararl
cOMÉRCÍO DE ARTIGOS DE

CACA E PESCA LTDA.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 583
Fone: 72-1389
Jaraguá do Sul-se -

Que as alegrias do
Natal se estendam
pelo Ano Novo com
muita paz e'saúde.
São os votos de

R. João Picolli, 104 - Fone: 72-2117
Jaraguä do Sul-Se

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CORUPÁ
Ao término de mais um ano de atividades, a administração
Blunk/Müller agradece ao criador todos os beneficios e

retribui a colaboração, o apoio e a dedicação dosMunícipes.
, Ao Corupaenses e Catarinenses um Feliz e Santo Natal .

.

e que o Ano Novo seja repleto de bênçãos.
A todos sucesso; paz e muita felicidade!

Ernesto Felipe Blunk

Prefeito Municipal

José Norberto Müller
.

Vice-Prefeito

Quando o mundo cristão eleva
seus pensamentos ao alto, para co
memorar a passag,em de mais um
ano,o

-

• CLUBE ATLÉTICO
BAEPENDI

através da sua Diretoria, nãopoderia
ficar alheia e cumpre o honroso
dever de transmitir ao seu quadro

associativo e aos seus colaboradores
o se.u agradecimento e desejar-lhe um
Feliz Natal e um Ano Novo pleno

de prosperidade.
Alidor Lueders
Presidente

25 de dezembro - Natal de Jes�s

O Natal é um estado de espírito. Um
momento que inspira paz e harmonia
no convívio àqueles que a gente quer
,

.

bem.
E a distribuição do que de mais valioso
o homem pode receber: gestos de

compreensão, carinho e fraternidade.
Que O Natal seja assim. E também
todos os dias do próximo ano.

.

,

.

Deseja-lhes
.

Vereador Luiz Zonta.

BARRAI

a"� .

6 fltl1,14l:"
.,

.xp,.eu&c 8" 1"4J'-�,lh",
p"'«' e, ",."-ga,, I

I'llndtsça, 8l&.,.lcun�nl�
(li,.. 168", ,. 6.s. araHa
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,��DEUTSCHE ECKE":��UM FELIZ <NATAL
LEITWORT: "WIR SCHREIBEN EIN WENIG IN
DEUTSCH, DAMIT DIE ERERBTE MUTTER
SPRACHE NICHT IN VERGESSENHEIT GE
RAET!"

Die Redaktion

DIE NACHT DER GEBURT

Ein leises Rauschen von Engelschwingen,
Ein heiliges Schweigen, und dann ein Singen,
Ein feierßch Singen vom Himmel her,
Als ob Gott selber der Saenger waer.

Und sieh, durch die finstere Winternacht
Strahlt's hell in die gesehener Pracht,
Da leuchtet's wie tausend Sonnen vom All;
Das Kind ist geboren in Bethlehems Stall

Die Hirten haben die Botschaft vernommen
Und jauchzen: der Heiland ist zu uns gekommen.
O glueckliche Hirten auf Bethlehems Feld,
O Kind ,in der Krippe, du Retter der Welt. _

ZWeitausend Jahre mit ihrem Gefunkel
Értlellen dieWeihnachtskerzen das Dunekl,
Und doch ist die Menschheit so kalt und so blind,
Ein Lichtlein entzuend' uns, du goettliches Kind�
RudolfHirscltfeltJ -,S'�P. ""::,",'

.

,

x.X.x.

Macht hoch die Tür,madu weit das Herz,
Denn Weihrächt ist kein Spiel noch Scherz.
Es ist ein Tag von Gott gemacht,
Weil er derHerr anã dich gedacht. p

Er sandt aulErden seinen Sohn,
Was vielen Leuten ist ein Hohnl.
Doch's Cristkind ist dein Herr.

Rua MaxWilbelm,,869 - Fone 72-2838
Jaraguá do Sul - SC

Desejamos aos nossos clientes, amigos e
colaboradores um Natal Feliz e um Ano Novo

pleno de prosperidade.

PERSIANAS ENGLER LTDA.

Oh der du's Cristkind hast erlebt,
,

sag's deine Brüder biss er bebt;
Denn Jesus wurde geboren im Stall,
Ach, das mans wüsste überall.
Denn Jesus will auch heute sein,
Im Herzen dein nur ganz allein. .

Er macht von Sünden frei, gelobt sein name sei.

Von Nord, von Si!:_d, von Ost, von West,

Abra seu coração, e neste
NATAL aceite a PAZ
como presente, pois esta é
a jóia verdadeiramente
.preciosa.
São os votos de

KUSZ- Artefatos
de Couro Ltda.
Rua Cabo Hadlich, 865
Fone '72-0682
Jaraguá do Sul - SC

Dies Eine bleibt immer fest;
Es ist nicht Weihnachten zum Spi�,
Dem Gotte kostet es so viel.
Er gab der Welt sein einsig Sohn,
Gab Ihm dein Herz dafür zum Lohn.
Dan werdest glücklicher auc du
Bekommst wie viele, Göttliche Ruh.
Rudi Bruns-Garuva-SC.

Estamos satisfeitos com
a preferência recebida
de nossos clientes' e
amigos . sincera

homenagem-em nossos,

lares, em 90, iniciando
comum

Natal Feliz.
PANIFICADORA E
LANCHONETE
KIMASSA LTOA.

Na humildade do nascimento
'. de Cristo, a essência do amor

.

fraterno.

FELIZ NATAL e um ANO
NOVO cheio de esperanças.

Comercial Jaraguá Ltda�

Terraplenagem Vãrgas Ltda.
Tubos Santa Helena Ltda.

Imobiliária SantaHelena Ltda.

.

Rua Pe. Pedro Franken, 82 - Fone: 72-0156
Jaraguá do Sul - SC

It Queremos formular
votos para que o Ano
Novo tragaa felicidade
seja o ponto alto de
nossa vida JUNta de

. nossos' familiares,
amigos e clientes.·

Boas Festas!

DESTIL MÁQUINAS
LTDA.

R. Max Wilhelm, 433 -- Fone 72-1564
,Jaraguá do Sul -- SC

.

A todos aqueles que nos ajudaram a abrir caminhos

, rio ano que passou,' o nosso muito obrigado e melhores

votos de harmonia e �cresçente ,prosperidade...
Posto de Vendas: R. Walter Marquarclt. -1. 98fi
Fone: 72-2333

_ ; _, .

BOAS FESTAS!
.

'Z ..
-

.•..
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Ao término de 1989 e no
. limiar de 1990, a todos que

-

.. _
nos deram apoio,

colaboração e prestígio,
desejamos

Bóas Festas!
�tbubau�

CALÇADOS MANSKE LTOA.

Av, Mal. Deodoro, 455 - Fone 72-1244
Jaraguá do Sul - SC

Cliente amigo,
obrigado pela sua

preferência neste '.

ano.Que você tenha
muita paz e

harmonia neste
Natal BoasFestas
e Feliz Ano Novo.
MOTO SCHRAMM:
Rua Rio de Janeiro, 131 - Fone

-

72-1125
Jaraguá do Sul - sc .

Que-as luzes do Natal iluminem a trajetória
do ANO NOVO que se avizinha e que o
Menino Jesus faça renascer em cada um

de nós a Paz que todos buscamos.

Rua' Felipe Schmidt, 279.-
.Fone: 72-Q448 .

JARAGUA DO SUL - SC

BOAS FESTAS!

Aos nossos bons amigos,
clientes e colaboradores

formulamos nossos votos de um

Feliz Natal e Próspero Ano
Novo.·

. .
III

E.CRITORIC� CONTABIL MARLIAN LTOA.

---

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415 - Fones
72-0616 e 72-2044 - Jaraguä do Sul - SC

.

. .

WALDEMAR
BIANCHINI

Oficina de Conserto de Bicicletas .

Quea
felicidade e as

alegrias do
Natalperdurem.
todo o ano que

se inicia.
Boas Festas.

Oficina de Baterias
Centenário de
Belmiro Maas

Rua Reinoldo Rau, 116 - Fone: 72-1169

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 1�287
Jaraguá do Sul - SC

Ao término de-1989
.� e no limiar de 1990,

a todos quenos
deram apoio,
colaboração e

prestígio, desejamos
Boas Festas I

A Paloma
. Malhas, deseja

a todos um
Natal repleto 't

.

de alegria.
..

,

Felicidãdes no
Ano Novo.

.

'PALOMA MALHAS
Rua Joinville, 1.612 - Fone 72-0415

Jaraguá do Sul - SC
/

.' MASSARANDUBA - SC

.\

.\

\ ".
"

.' "

\ .

.,

Página 17

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,
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· elA. LTDA.

. .' ..:.

. Que o Natal.expressão do
: trabalho, paz e oração,
. renasça diariamente.: em

L

todos nós.'

Rua João Januário

Ay�oso. 772 -

Jaraguá"do Sul- SC

Fone 72-0300

· A todos os quais tivemos
o prazer de conviver
neste ano, desejamos
congratular-nos
sinceramente, no

��te1J.ªrfranco e amigo
· deum Feliz Natal e
Próspero Afilo Novo.
-ESTOFADOS GO'MES LTDA
Rua Venâncio da SilvaPorto, 219 "

.

Fonê: 72-0002
Jaraguá do Sul - sc

Ir
f :' CLíNICA·VETERINÁRIA.

SCHWElTZER

Pequenos e t'ii01JJ!i!) animais
Rua Joinville, 1.178-

Fone 72�3268
Jaraguá 'do Sul- SC

Vinde a mim os pequeninos
porque deles é o reino dos
céus. Um Natal defé e

esperança no futuro. Que
. 1990 seja excelente.

Que o repicar dos sinos
na noite de Natal, seja o

prenúncio de muita paz,
saúde, amor e ..

prosperidade para o ANO
.NOVO. .' .

Mensagem para você '

Cliente - Amigo -
Fornecedor

Continuemos com Você
�

.

.

no Coração
Bom Natal - Feliz 1990

Rua Jolnville, 4.955 - Fone 72-1737
Jaraguá doSul- SC

Que. os preceitos divinos
. estejam presentes neste
Natal eque o Ano Novo

, lhes traga todas afelictdades
. almejadas.
Boas FestasJ
São os votos de .

POSTO
BOGO LiDA.

Rua Venâncio da Silva Porto, 353
Fone: 72-1492 -:. Jaraguá dó Sul/Se

,BRANDENBURG-& elA.

A Auto Renovadora •

,

Ltda. desejaque
a fraternidade .do
Natal se faça

presente em cada .

-âiadóÂnonovo.
,!'

Boas Festas!

I'

Rua JOinville, 1.255
• Fone: 72-0239 - Jaraguá do
Sul- SC

-

Não devemos nos distanciar dos dias de Natal, sem assumirmos compromisso com este menino'

nascido na estrebaria em Belém, de levá-lo adi�nte com palavras e ações concretas em nossas

Rua João Doubrawa,'85� Fone
.

72-0435 .

J�raguá doSul- SC
.

vidas. Sorrisos. no Natal, coragem e otimismo noAno Novo .

..
\

.' Confecções'Sueli Ltda.
.P�gina 18'
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Na data magna da CristonâadeIaeemos destamensagem o emissário
de nossas palavras a expressão sincera de nosso pensamento."

Felicidade neste Natal e Prosperidade ,eliR 90.
'

CURTUME ARNOLDO 'SCHMITT LTDA�
Rua Walter Marquardt, 1.548 Fone: 72-0670 Jaraguá do Sul- se

m
As lutas do dia-a-dia deste ano, que
tanto sedimentaram nossa amizade
e relações, J.>Ossam findá-lo com um

Natalmwto feliz e um Ano Novo
radiante de� e felicidade. São os

desejos de
.

RELOJOARIA
AVENIDA LTOA.

Av. Getúlio Vargas, 9 - Fone:
JARAGU.A DO SUL - SC

TEMPO
DE

SEMEAR

Semeie o bem semdistingir. a, quem quer
,que seja, plante o amor em seu coração.
Que oNatal seja bom, e o próximo Ano

Novo muito feliz. São os votos de

Posto
Simon Ltda.'
Rua JoinviUe, 1281 - Fone:
72-0359 .

JARAGUÁ DO SUL - SC

"

A todos os nossos

amigos" clientes e

fornecedores ,.

desejamos um Natal de
paz e um Ano Novo
pleno de realizações. Loja das Tintas' .'

Engenharia Pintura
Ltda.

}

NATAL/B9 - ANO
NOVO/90

Casa de Carnes e
Lanchenetes Dalla's

R. Procópio Gomes -:- R. Max Wilhelm
Jaraguä do Sul - SC

Amor ao próximo. Amor ao trabalho.
Amor a vida. Quanto mais pessoas

cultivarem dentro de si essa semente, mais
fértil e produtivo �erá o mundo. Pense nisso

e tenha um Feliz Natal e um Ano Novo
-

cheio esperanças. São os votos de

Rua MaxWilhelm, 43 - Fones: 72-2456
e·72..1830

Jaraguá do Sul - SC
.

:�'NTAS

Colol
Vamos comemorar o NATAL 89 e o

ANO NOVO 90 com Fé e Alegria
BOAS FESTA'S.

METALÚRGICA·
ARTEFERRO'

-

'LTDA. e IMOB.
IRACEMA LTDA.

Rua Joinville, 2051
.' Fone: 72-0971

. Jaraguá do Sul - SC

Por tudo de bom que
\

-

conseguimos juntos realizar _

este ano. Por tudo de bom que
-

poderemos fazer em 1990. Os
-

nossos votos de um Feliz Natal
e venturosoAno Novo.

Mais do que comemorar o nascimento de Cristo e

esperar 0(\1"" ,,é o novo ano, é renovar a esperança no
futuro ...

Bom Natal

" .

-, .

- Feliz 1990.

90,A DICADA'ÇHEVROLET

ASUAMELHOR'MARCA.

.,

,-

. fllf"DÖRfER VfíCUIOS
-
'"

\.
.

}
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•

MÓVEIS
PRADI LTDA.

Rua João J. Ayroso, 2.286
Jguä. Esquerdo

Quando a cristandade revive seu

acontecimento maior, rejubilamo-nos com

os clientes, -fomecedores e colaboradores,.'
razão maior de nossas metas alcançadas

no decurso de mais uma etapa.
Feliz Natal- Feliz 1990

Um CKAT Natal
""

prá você!

o amor, a alegria e

esperança nunca saem da
.

moda!
'

Agradecemos a gentileza de sua

preferência no ano que se finda e

desejamos a todos os amigos e clientes
muita paz e harmonia neste Natal!

Boas Festas e Feliz ADO Novo

CONFEITARIA

KUCHEN HAUS LTOA.

Av. Mal. Deodoro, 615

Fone: 72-2958

'

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

Que os Trabalhadores organizados no movimento
sindical combatlvo-CUT e o Povo nos movimentos
populares garantem a democracia real, baseada na

Justiça económica e soc<ia/, na liberdade politica e
de opinião e na Indepedência do pais.

FELIZ

1990'

Irmanados nas festividades de mais um
'

ano que se se finda, agradecemos a cola
boração e carinho.

BOAS FESTAS

·KUKI·

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Const!ução e do ,Mobiliário de JS, GN, CO, SH e

MS•.
CLEMENTE MANNES - Presidente

....-

CONFECÇÖES
Rua Joinv�lle, 1400
JARAGUA DO SUL -. SC

Mais um ano se finda, luta árdua
mais frutífera, honrados por
termos contado com amigos,

clientes, fornecedores e

colaboradores, aproveitamos o

ensejo no Novo Ano que se

aproxima para desejar-lhes muita
paz e prosperidade

Boas Festas!

Loja dos Presentes
e Fábrica de Calhas

Av.Mal. Deodoro,,1.034 - Fone 72-0054
Jaraguä do Sul- SC

trazendoQue neste Natal... a Paz e o Amor sejam seus presentes,
Felicidade para todo Ano No'lo. , São os votos de

GRUPO I� -,

;:��c·OZINHA'ClrUMA
MANJA Df SERVIR BEM'

CILUMA
INDUSTRIAL LTDA.

"; \,
',' ;'.!

.••. ..c• .: ';.: •

,1

;'
-.

":-. Páglna.2O
..

. '":'
, ';
�'. I'
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ESPECIAL DE NATAL

Abertas inscrições a concurso
Propague quer publicar o

"Panorama de Mídia" em 90
- A Prefeitura Muni

cipal de Massaranduba
prorrogou o prazo para
a inscrição ao concurso

. público para ingresso e

enquadramento de fun
cionários no seu quadro
de pessoal. As inscrições
poderão ser feitas, ago
ra, até o dia29 deste mês,
na própria sede da prefei
tura com Isolete, no ho
rário comercial. O con

curso),. que se realiza no
dia ,j de fevereiro, vai
preencher vagas para en-

A Propague enviou um questionário Corá de Lima, que pede sejam enviados
a todos os veículos de comunicação de Santa os questionários - acompanhados de uma

Catarina, com o objetivo de colher informa- tabela de preços - até o dia 31 de janeiro
ções para elaborar uma publicação, já no do próximo ano. Entre as informações a

primeiró semestre de 1990, para atender serem fornecidas para os pesquisadores es-'

o setor de planejamento e mídia do estado. tão: periodicidade, formato, número de 'pá-
O nome da pubhcação é "Panorama de Mí- ginas e de colunas, tipo de impressão, tua
dia". . gern e área de circulação. AléIP disso, que-

Esta solicitação foi assinada pelo dire- rem saber se o veículo imprime à cores e

tor de planejamento da Propague, Mareio é filiado do IVC.

NATAL ·REPENSEMOS

NOSSAS

ARTAMA ATlrrUDES

I >i�plaay
�

1VIc:>"_ l.,clL-I�trical

Luz epaz em toda esta noite, I

prosperidade no ano que .

vem.

FELIZ NATAL.

LANZNASTER- o

seu Relojoeiro

.

Av. Mal. Deodoro, 391

Fone: 72-1267 .

I,

IJtHn

��
'�?HUäã,

genheiro, médicô, cirur- trativo, encarregados,
gião dentista, tratorista, mecânico, supervisor de
motorista, auxiliar de ensino, professores de
serviços gerais, fiscal, as- educação físi� e p�é�es
sistente social, técnico colar, educação básica,
em contabilidade topó- auxiliar de ensino e me

grafo, auxiliar adminis- .

rendeira.

Tivemos oprazer de tê-los como
amigos durante estes doze

meses de 1.989, e fortalecendo
.

nossos laços de amizade, ,

queremos nesta data, expressar
todo nosso carinho com estes

palavras. _ '\

,FELIZ NATAL E
PROSPERO ANO NOVO

Construtora

I'

São os votos da

SERRARIA RIO DA LUZ LTeA.
Estrada Rio da Luz

.

Jaraguá do Sul
.

LABORATÓRIO COLORIDO PRÓPRIO'A��
LOSS
LOS$

FOTO
. Que todos os seus. sonhos de Natel:

se tornem realidade. ' '1
t ,;

Com nossos votos de
Boas Festas e Próspero Ano Novo.

;r'-

LOSS l:.TDA.
Av. Marechal Deodoro, 302
Fpne: 72-0181 e 72-3508

89.250 - ;JARAGuÂ DO SUL � SC

TRADIÇÃO' E QUALIDADE DESDE 1933

II

Que a felicidade e apaz nos

acompanhe na noite de

Natal e no decorrer de todo

o Ano Novo!

São os votos da

L. B .

Transportes . Ltda.

•• :
•
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Agradecimento e cemunícaçäo
A Ordem Auxiliadora de
Senhoras Evangéhcas
(OASE) - Grupo
Quíntas-Feirinas
(Centro), agradece a todos
quantos colaboraram para
o êxito do Café e Bazar
Beneficente que realizou
no dia 30 de novembro
último. Comunica,
outrossim, que o resultado
dos prêmios de NCz$ 2,00

foi o seguinte:
1�) n� 187 --: Use
Bradenburg '.

.

2�) il� 228 - Hedwig
Müller
3�) n� 795 - Joelma dos
Santos
4�) n� 173 - Euclair
Hinsching

5��
n� 261 - Nilcéia Jark

6� n� 694 - WalterQuast
7� n� 675 - Magda Figur

8�) n� 191 - Leopoldo
Adam
9�) ß� 103 - Marcos Fietz
lO'!) n� 276 � Fabiane
Gascho:
Dös prê�ios de NCz$ 5i,00

, foi o seguinte:

E· n� ur
- IOland.a Franken� 290 - Maria

enegotti
.. .

3�) n� 209 - Kathleen B.
Hensehel.

WAGNER p

Transporte s e Cornércio • l.t da.

Que a� melho�es mensagens desta época
se concretizem, realmente, num' .

auspicioso porvir das mais plenas
realizações.

Feliz Natal!
Bom Ano Novo.

Aos voto« de um abençoado NATAL e ANO
NOVO,juntamos os sinceros agradecimentos aos'

, alunos, pais de alunos e amigos pela colaboração
e apoio consignados ao nosso trabalho em 1989.

:aÓAS FESTAS!

�(OO�
ESCOLA DE NATA(ÃO

GINÁSTKA MUSCUlACÃO

Escola de Natação O L Y M P I altda.
Rua Preso Epitãcio Pessoa, 1081' - Fone (0473) 72-1862

'89250-JAIlAGUA DO SUL' SANTA 'CATARINA

Que a estrela do Natal guie seus passos e ilumine seus
caminhos com um feliz Ano Novo/UJ90.

NUTRIMENTAL S/A

Colégio São Luís

MENSAGEM
Menino-Deus, generosos como tua Mãe, humildes como
os Pastores, iluminados como os Magos, obedientes como
QS Anjos, faze que tua Estrela nos ilumine nas trevas da
Humanidade, a-fim de que os Homens encontrem, na tua

Belém, o verdadeiró caminho que lhes aponte o sentido
do Entendimento e o sentimento da Paz.
Nesta saudação amiga e fraterna, enfeixamos
particularmente o CORREIO DO POVO, pelos seus 70
.ANOS de vivênçiajomalistica, premiando o esforço do,
seu 'Diretor e daqueles'que buscam, na informação,' o
compromisso com a verdade.

BOAS FESTAS DE NATAL E ANO NOVO!

COLÉGIO SÃO .Luís
CURSOS PARA 1990: Jardim II _ Manhã _' Tarde
Jardim III _ Manhã _ Tarde

.

1� GRAU: 1� e 2� série _ Manhã _ Tarde'
3� à 8� série _ Manhã
2� GRAU: Científico _. Manhã
Magistério _ Manhã

o Ano Novo é sempre abertura de novas esperanças. A n_.oss,a é a de que _continuemqs
a manter com.amigos, clientes, fQrnecedores e colabàrad�res\�'9S tortes.laçQs .cI;",mitade,

,�,' '_,,_ ft·:. -; I' �.;. :3, ..

_'

.Ó>'
--_: <r , "-<._ ...-

.. ,;.��)-"-•. ;' >::.<"< ;·�1,:,_�;-,.�:_ -'_;';;·i�;·7.'..
. ,-".

•

'I. " .,,"\ ,'re�pelto e colaboração, básicos pariJ:o:,nt;1sso mÍltuos.�c��so.

",t:s ... 'INDÚSTR1ÀsaÂWNlrAS1jÂRAGVA'sIÄ ,1;\
'. Página 22,,.(

/'._

.1
• � .' /'

.
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t' llnne
.

mostra a . laaue. . ornso
A DecoraçãoNatalina daME- . ,pléi: ã'iluminação comcercade ses- chal" ,.a "Reinoldo Rau", uma Casa . roumestrara cidädee seus persona

NEGOTII V:E:ICULQS já é tradi- senta.lâmpàdas. A�rosa dós ventos, Tradicional, o Pavilhão Agropecuá- .

gens numa atmosfera de f,��tasia.
ção no Natal Jaraguaense ..Por dois' )ocálil'Íil, ,cada� ponto: .lJiorros, pon- rio (Festa do Tiro) e uma fonte

'

Nada melhor que. o Natal, quando
anos consecutivos, 1987 e 1988, Jbi tes, rios e làg().',"· ...','. Pênsil. Ao oeste, no pôr do sol, está os brinquedos ganham vida' e im
a Campeã dó ConcursodeViirines L�··o díãda "Cidade Sorriso" tem a Estação Ferroviária, o trenzinho, pressionam adultos e crianças,
promovido pelo CDL: .'.

.'

.um ciclo ,d� eito mínutos: ao leste, o Rodeio Crioulo, o Campo do Ju- A "CIDADE SORRISO:: en-.
'Neste ano.. o terna escolhidö'· onde.nasçe o sol, p{jöerá ser obser- ventus, o Parque da Malwee, uma volveu cerca de vinte pessoas e qua

foi: oNATAL eaCIQADE:ADe- "vado o�l�º,e Atlético Baependí, os Casa e Igreja Típica. .. tro meses de trabalho. É tão dinâ

coração é Jaraguä do -Sul,miniate- -Morrös do gico .QÇ}.�arag\lá, a Casa A noite, como toda noite de mica a cidade, que seria quaseim
rizada e onde aparece suas princi- Típica de Informações Turísticas, a Natal, as casas e as ruas estão ilumi- possível detalhá-la completamente.
pais referências geográficas. Menegotti Motos, o Rio Itapocu e nadas. E talvez, tão faselnahte como a ma-

.

.

A maquete ocupa uma área de algumas Fábricas... ' Numtoque de mágica, a cidade . quete, 'seria conhecer Jaraguã' do
doze metros quadrados. Construfda

"

O Sol do meio-dia, focaliza a- se transforma num mundo encan- Sul pessoalmente.
em base de madeira, o relevo feito . Meúegotti Veículos; a Igreja Cat6- tado. O nome do Projeto é "CIDA-
de isopor, os edifícios de papel du- lica, Igreja Evangélica, à "Mare-: DE SORRISO". Amaquete procu- FELIZ NATAL!

'

Que a felicidade e a harmonia deste
.

'diálogo de amor-natalino sejam -,

repetidas no dia-a-dia com todos os ,

associados e amigos, para que a
.�

vida tenha o seu verdadeiro-sentido:
O' ideal da .perfeição, na

constituição -de um .mundo 'Sadio,
.

.' 'honesto e compreensivo.
'

Fraternalmente >enviarnos:a" nossa
.

mensagf:m,de·'
.

'.
. .

'.:'"
�,'

:
:' ......)"'-� ;,-'.

.�'.' ,.'

+-
. �.:.,

L
.. : ';i,. ,,\",7 .; o"

Boas Ft��t(!-�·��::r�qsp'�!;iitljfJe-�ª.A.íío. .

·

No.va ,> ...

'

".
'

_":;;. Votos-da

A�socia:ção ,Com.ercial e'
Ind�:��rial::'d�, Jaraguá do Sul.'

: \ r� I
\

.-;."
..

.: �?'"
'�.' .

• ' ,:.r:;;;� . ',,,)1

-

.' (
,

... -",

Alternando a euforia-com a reflexão;
/

vamos volvendo tran-qüilos a página
de mais um ano decorrido. Nossas'

. previsões mais otimistas fordm ':
.

plenamente cumpridas nesse lapso, .,;
-graças à.conjugação.de uma.série dé
fatores felizes. Entre estes, merece

'"menção. honrosa o inestimável", .

l. concurso denossos ,amigqs� clientes,
, .', .fomecedores e colabotadores, a..

'quem, enviamos sinceros �

cumprimentos de
.�.. .

v>
.

,'., fi -:

. Boas Festas e-rísonho ADO Novo

.Hã 44 �nos produzindo alimentos e qualidad�
S .

-
-.

, ,:/'_
"'. NossbdesêJo:'éde quenas Festas de Natal

.:;� , ;haja�urn·tempo para,Q humanidade ",:

» mefli��r sobre a lmportânc�a d_o ,!,,!or ao '

.

proxtmo, do trabalho, da l.ustlça, da '8Z.
e do bem-estar coletivo: ....��.

'c ,:.
-O'

'poa�J���- Feliz�nó�
-:::-
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se une rumo aoano 2 mil

Serviços Públicos

Com a aquisição demais
um compactador de lixo,
a Secretaria de Serviços
Públicos ampliou até o

início da zona rural do
município, a coleta de
lixo doméstico. Todo o

perímetro urbano recebe
coleta regular desses

.

dejetos. Nesse ano foi
implantado, também, a
coleta de lixo hospitalar
em uma viatura e

pessoal próprio e

treinadi}. Arborização e

manutenção de ümpeZil
da cidade é JH)nto de

.honrapara aprefeitura.

A ausência tk uma UTI -
Unidade d. Tralam.nto
Intensivo -. Essa é uma das
grandes carências de
Jaraguá do Sul, que está
sendo solucionado pela
aâministraçãa municipal.
No inicio do pr6rimo ano á
UTI que está sendo
implantada no Hospital São
José, estará em

funcionando. A prefeitura,
através da Secretaria da
Saúde já investiu mais de
NCz$ 500 mil na obra e a

iniciativa privluJa participou
na aquisição de
equipamentos tU última
geração, inclusive alguns
importados. O secretário da
Saúde, Amaro Ximenes
Júnior (centro) e diretores do
Hospital visitaram a obra
esta semana.

o desenvolvimento urbano de Jaraguá do Sul é preocupação do dia-d
dia da Secretaria de Planejamento. O uso irregular do solo tem sido comba
tido severamente. Implantação de programa (Je simplificação e agilização
introduzindo a infomuuização na prefeitura, programa de moradia econô
mica, estudos em relação ao novo Plano Diretor e projetos para todas
as ações municipais foram desenvolvidas durante 89.

o Condema':'_ConselhoMunicipal de Defesa do Meio Ambiente - é formado
por todos os segmentos representativos e organizados da comunidade, delibera
e fiscaU'l.lI o setor. Indústrias poluidoras, no decorrer do ano, foram notificadas
pela Fatma e estão recebendoprazos para instalação de equipamentos antipoluentes.
Desmatamentos, igualmente.foram notificados e obras embargados evitando maior
degradação ambiental. Conscientizar a população e coibir abusos são metas perse
guidas.

,

Graças a união da
sociedade e dos clubes de:
caça e tiro da região,
Jaraguá do Sul tem a mais

germânica das festas
ãJemãs do Esuúlo, a -1:

Schützenfest, a festa do
tiro, que reuniu milhares
de pessoas na cidade no

mês de outubro. A edição
de 1.990,já começou a ser

planejada. A Secretaria de
Cultura, Esporte e

Turismo, (jue promoveu a

festa, se dedicou também
durante o ano a

competições d�sPl!rtivas de
cunho comunitário e

preservação do patrimônio
histórico do município,
entre outras ativúhüles.

Manter o homem do campo
em sua atividade. Esse é
principal objetivos da
Secretario do
Agropecuário, quemantém
uma Patrulha Agricola
Mecanizada formada por
tratores, arados, patrolas
-. A implantação de
silagem, que garante
alimento ao gada 'na faha
de pastagem (foto), é um

exemplo disso. A pasta
ainda comanda o

Programa de Criação de
Temeiras, otimizando a

qualidade do gado leiteiro'
do municipio, u#Iizando
animais da raça holilndeza •

. Jaraguá do Sul, de 23/12/89 a 12/01/90:
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Atacado.e varejo
""'refeito IVo Kone" autorizou, na semana passada,
Vo reajuste nas tarifas de táxis em Jaraguá do
Sul. Seg,undo portaria, a Unidade Taximétrlca passa
de NCz$ 4,50 para NCz$ 6,00, a partir de sexta-feira,
dia 22 de dezembro. Como forma de conplemento ao
13: salário da categoria, o prefeito também autorizou
a utlllza9ão da bandeira dois nos táxis, até o dia 5
deJaneiro. No dia 24 de novembro aconteceu o último
reajuste concedido aos taxistas do munic/pio.

A nova agência doBanco do
I"\Brasil, emMassaranduba
foi oficialmente inaugurada
no dia 15 deste mês, com a

presença do prefeito,munici
pal, Davio Leu, do gtrentf}
geral da agência, Pedro João
da Silva, além dos gerentes
de atendimentos, Eloi
KÚlynschmi!lt, e de suporte,
Augusto Zeilinscki. A nova

agê1ic;ia conta 36 funcioná
'rios e sete caixas para atendi
mento ao público e foi cons
truído defronte ao prédio da
Prefeitura deMassaranduba,.

A Associação Comercial e
KIndustrial de Jaraguá do
Sul concede férias coletivas
a todos os seus funcionários,
entre os dias 26 de detembro
e 14 de janeiro, restando o

atendimento somente dos ca
sos de urgência: A partir do
dia 8 de janeiro, o Departa
mento Jurídico da entidade
atende nos escritórios dos
prôprios advogados, Cam
pos, Gilmar e Fernando, na
Rua João Marcatto, 13, sala
203, edificio Domingos
Chiodini, pelos fones
72-2311 e 72-3414.

ADalcelis, Indústria e Co
I"\mércio de Malhas Limita
da,foiagraciada com a entre

ga do segundo Oscar Criciu
mense, durante solenidade
ocorrida no salão defestas do
Crieiúma Clube, na noite de
8 de dezembro. O prêmio é
concedido aos empresários
quemais se destacaram no se

tor da Indústria e Comércio
do município, em 1989.

No recente encontro dos
jornalistas da ADJORI

- Associação dos Jornais
do Interior de Santa Cata
rina, o prefeito de Ituporan
ga, não escondeu o seu con

tentamento pelo fato da em

presa jaraguaense instalar na
Capital da Cebola uma uni
dade industrial.

Segundo palavras tex
tuais do prefeito proferidas
na churrascaria no Parque
de Exposições, a MARI
SOL oferecerá no início 480
empregos e dentro de um

ano sobe a mil. -

O prefeito de Ituporan
ga está vibrando com a vira
dapara a industrialização da
região.

S'EMASTER,

, .

ALARMES PREDIAIS

Desejamos aos nossos clientes e aopovo jaragúaense
um Natal repleto de amor e contentamento

Rua Reinoldo Rau, 460 - Fone: 72-1339
Jaraguá do Sul- SC

Operação comercial da RFFSA
reativat/a em Jaraguá do Sul
o superintendente Regio

nal da Rede Ferroviária Fede
ral, em Curitiba, José Haraldo
Carneiro Lobo, assegurou nes
ta semana que os serviços co
merciais da Rede serão reati-

'

vados nos próximos dias. De
pois de um impasse surgido no
dia 1 � de julho deste ano, quan
do a Superintendência decidiu
desativar suas operações co

merciais em Uestações do Pla
nalto Central e da Região do
Vale do Itapocu, empresários,
secretário de Transportes, Ar
naldo Severiano de Oliveira, e
diversos prefeitos da região,
norte do Estado, chegaram a

um consenso, durante encon

tro realizado na sede da Acijs.
Haroldo foi objetivo:

"Vamos dar um crédito de con
fiança mutuo e faremos uma

reavaliação do quadro dentro
de seis meses. Mas peço empe
nho a todos os empresários pa
ra que aumentem a demanda
de comercialização de cargas
via rede ferroviária, para que
os serviços se justifiquem' fi
nanceiramente". O superin
tendente deixou claro que "a
tarefa de fechar ou abrir co
mercialmente uma estação ca-

be à própria comunidade",
porque a Rede não pode su

portar dívidas por prestar ser
viço sem retorno econômico,
"mesmo que isso venha a longo
prazo".

Com base neste pensa
mento, a Superintendência da
Rede deterniínou o fechamen
to da operação comercial nas
estações de Campo Alto do

Su!, Corupá, Gua�amiri�,
Itaiöpolis, RIO Negnnho, Rio
Vermelho 'e Uruguai, no ano

de 88. E intensificou os cortes
neste ano, desativandomais oi
to estações, incluindo Jaraguá
do Sul. Todo esse processo na

verdade faz parte do Programa
de Ação de Consolidação-Es
pecialização de Operações Co
merciais (Pacec), estabelecido
pelo -Governo Federal, que fe
chou comercialmente nada
menos do que 30 estações, no
Paraná, e muitas outras em Be
lo Horizonte (MG), desde 87.

Ficou, praticamente defi
nido que, ao menos em curto

espaço de tempo, não haverá
reativação das demais esta

ções, exceto a de Jaraguá do
Sul. "O transporte de cargas
ali é muito baixo", disse o su-

perintendente regional da Re
de, que solicitou durante o t:n-

,

contro que o gerent.e .comerCl_al
da SR-5, em Cüritiba, Joao
Goulart, apresentasse gráficos
demonstrando o fraco movi
mento de cargas existentes na

'região. Mesmo assim, já está
certa a reativação da estação
de Rio Negrinho, a partir da
instalação definitiva de uma fá
brica de papel do Grupo Batis
tela, no município.

Representando o Grupo
Weg,o diretor Alidor Lüeders
disse que em Jaraguá do Sul
"as-cincomil toneladas de cha

pas de a)o - vinda de .Us�i
nas, Cosipa e Companhia Silde
nirgica Nacional, mensalmen
te -, além de grande quanti
dade de ferro gusa, cobre (mais

-

de 600 toneladas ao mês), po
dem ser transportadas por via-
férrea, desde que a RFFSA
cumpra os prazos de carga e

descarga". Empresas como a

Kohlbach, Metalúrgica Mene
gotti, Lojas Breithaupt e Anta
'res Pré-moldados também con

tribuem mensalmente para o

aumento nomovimento de car
gas na Estação de Jaraguä do
Sul.

Weg entrega mais
um transfórmado·r

de 7.500 KVa
A Weg Transformadores entregou .

recentementemais um transformadorde 7.500
kVA, adquirido pela CBC - Companhia
Brasileira de Caldeiras. Esta unidade, ,

juntamente com outras duas, 1.250 kVA e de
750 kVA, fazem parte do.equipamento que
a CBC devefomecer à Cenira (Celulose Nipo
Brasil); de Belo Horizonte. O lote completo
inclui também um transfomador de 1.500 kVA
e outro de SOO kVA.

.

"�"
9p,A.�ÇttEVROLET
'ASUAMELHOR MARCA.

"Jà"gUá ciO S4l1, de 231t2/89 a 12/01/90
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A equipe da Lulimar Embalagens venceu ao Santo André pelo score de 4 x O e obteve título de campeã

.LulimarEmbalagem conquista
o título do Peladão de 1989
Depois de mais de cinco

meses foi encerrado na noite
do dia 15 o VII Campeonato
Municipal de Futebol de Salão
_; Peladão/89 ___:., premiando
a boa equipe da Lulimar com
o troféu da competição. O títu-
19 foi conquistado através da
vitória obtida sobre o time do
Santo André, pelo escore de
4 x 0, no Ginásio Arthur Mü
HeL' Lanchonete Veneza con

seguiu a terceira colocação ao

vencer a equipe do Santa Lu
zia, por 7 x 2. A DivisãoMuni
cipal de Esporte premiou os

dois primeiros colocados com

troféu, medalhas <:, suínos.
Na mesma noite, o diretor

da DME, Raul Rodrigues, o
Secretário de Cultura, Esporte
e Turismo, Balduino Raulino
e o presidente da Liga Jara
guaense de Futebol de Salão,
Nelson Sjorberg, entregaram
os troféus complementares do
Peladão/89. A equipe do Santa

Luzia recebeu o-Troféu Disci
plina, enquanto o jogador
Maurício, do Santo André
(equipe revelação do certame,
com um grupo de novos joga
dores), ganhou o troféu Reve
lação. Com 25 gols converti
dos, o jogador Célio foi o arti
lheiro da competição, cabendo
ao goleiro Alinir (Mile), o tro
féu de menos vazado do Pela
dão. Jogando pelo Lulimar,
Mile sofreu 16 gols em todo o

campeonato.
.

Avaliação -

Um fato curioso: durante
todo o Peladão/89 as 36 equi
pes participantes conseguiram
a proeza de praticar um pênal
ti. Talvez por isso, o presidente
da Liga de Futebol de Salão
considerou o campeonato
"com um nível técnico muito
bom, conseguindo revelar
grandes nomes, até então des
conhecidos do esporte munici-

RUA JOINVILLE, 1839
JARAGUÁ DO SUL - SC

roal". Alías, Nelo, destaca que
todos os anos vanos craques

são descobertos pelo Pela
dão". Ele também cita a equi
pe do Santo André� "só jo
gadores desconhecidos", re

força - como exemplo de re

novação do quadro de despor
tístas.

Para 1989, Nelo espera
que haja alteração no sistema
de disputa do Campeonato,
para que "não volte a aconte
cer as transferências de jogos,
devido à utilização do ginásio
Arthur Müller. Precisamos
elaborar um calendário prévio
e definitivo", institiu. A equi
pe do Lulimar conquistou o tí
tulo do Peladão/êã formando
com: Mile (Almir), Osni, Ed
nei, Toto e Popo. O segundo
colocado da competição (San
to André) colocou na quadra
a seguinte equipe: Renato,
Maurício,Marcelo, Serginho e

Sabará

'Bicicross da Malwee
com 136 troféus em 89·

Campeonato Brasileiro de Bi
cicross, realizado em Campo
Bom, no Rio Grande do Sul,
nos dias 5, 6 e 7 de outubro,
a equipe catarinense contava
26 pilotos da Malwee entre os

seus '42. integrantes, que con

quistaram dez troféus.
Outras duas importantes

competições de bicicross ocor
ridos em 89 e que contou com

a participação de integrantes
da equipe Malwee foram os

campeonatos Mundial e Pana
mericáno, realizado em julho
na capital paulista. Naquela
ocasião, cinco de seus pilotos
integraram à seleção doBrasil,
arrebatando cinco troféus no

primeiro torneio e seis no ou- .

troo

Ex-atletas do

Baependi fazem
novo encontro

Os 35 pilotos da Equipe
Malwee de Bicicross conquis
taram em 1989 um total de 136
troféus e 151 medalhas. Para
arrebatar todas estas premia
ções os atletas participaram de
16 competições, sendo duas no
Rio Grande do Sul, duas em

São Paulo e o restante em San
ta Catarina, percorrendo nes

tas viagens uma distância de
mais de 7 mil quilômetros em

um ônibus especial.
Durante o Campeonato

Catarinence de Bicicross, a

equipe Malwee subiu ao pó
dium como primeira colocada
69 vezes. Foran 26 troféus con
seguidos em oito etapas, sendo
campeão estadual em nove ca

tegorias. além disso, no VII

Os ex-atletas do C.A.

Baependí conservam um

saudável hábito de

confraternizar anualmente.
O 1� ENCONTRO DE
EX-ATLETAS aconteceu

por ocasião do 60� ano de

fundação do CORREIO DO

POVO, em 10 de maio de

1979, a que compareceram
amaioria 40s ex-atletas, que
receberam na oportunidade
um Testemunho de
Reconhecimento - "o

público reconhecimento pela
destacada atuação no
esporte jaraguaense,
constituindo-se em modelo e

exemplo às futuras

gerações".
Depois o atleta e

ex-presidente Octacílio P.

Ramos reuniu o grupo e

posteriormente o

ex-presidente Haroldo
Ristow e acreditamos que
outros tenham imitado o

exemplo.

Eis que, no dia 15 do
corrente, realizou-se no

Estádio "MaxWilhelm",
uma reunião vespertina e,
além do prazer do
reencontro, dos abraços e da
grande confraternização, de

-

que participaram os

ex-atletas Turíbio Elíseo e

Alberto Taranto, todos se

abraçaram num carneiro

assado, oferecido pelo
ex-atleta Vicente Donini.

Exemplo digno de ser
imitado por outros atletas.r.

r�[PERFLExlIpanema prataOKm ....•..••••.••••..•••••••••...••••.•.90
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Escart Ghia dourado OKm ..••••....••.•........•••89
Del Rey BelinaGLX prata O Km ...............•.�89
Pampa L verde rn:etálico...•.•.•.••••••••.........•..89
FiatUno branco ....•....•.••..........•....••....•..•.•...85
Chevette SL pratametâlico 88
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Um exemplo pára o correio
destrinchar na cama: cor

respondência do Baependí
foipostada em 05-10-89 pa
ra a Rua Clemente Schmitz,
97. No dia 20-10-89,foi de
volvida como desconhecida.
No envelope alguém anotou
a caneta Cx.19. Só soube
do acontecimento no dia

15-12-89, quandó compare
ceu ao clube. Para quem
queira dizer que não é ver

dade é só procurar o CAB.
Que monopólio é esse que
está capenga das pernas!
A Liga Jaraguaense de Fu
tebol na realização' de seu

Sportchopfest, no G. E.
Juventus outorgou ao

"Correio do Povo", unia

placa de prata por "seu in
centivo ao esporte transce
dente a importância desta

homenal!J!m. Gratos ao

Presidente RalfManke.
Deixou a cidade oProf.M0-

retti. Na carta de despedida
acrescentamos uma mani

festação, daqui da Casa,
que foi comida por esses

descaminhos. Vai, Prof.
Paulo, de encontro ao teu

fulgurante destino, que nin
guém deve obstaculizar a

ascendente carreira de pro
fessor de português, de ad
ministrador escolar, de co

laborador deste semanário
e de colunista leonístico do
"mais antigo".

CAI'SSASS,E
A ESSÊNCIADA PUREZA

,CORREIO__
I:> <> IP" C> """ <>

Comissão Organizadora da
2� Schützenfest empossada

Rádio "Brasil Novo" AM entra no ar

A 2� Schützenfest vem com

força total em 1990. A pratica
mente 10 meses da Festa do Tiro,
a Secretaria. de Cultura, Esporte

.
e Turismo já realizou a primeira
reunião para definição e formação
dos nomes que compõem a Comis
são Central Organizadora do
evento. O encontro foi realizado
naPrefeitura Municipal e serviu
para reíerendar o secretário Bal
duino Raulino na presidência da
Comissão - formada por outros
sete membros.

Motivados, os organizadores
da Schützenfest já marcaram uma

nova reunião para o dia 1? de feve
reiro, quando começaram a ser

discutidoa construção do novo pa
vilhão de exposições, no Agrope
cuário, além de mais portarias e

de toda a definição sobre a comer

cialização de bebidas durante a

festa.Após esta data, a Comissão
Central começa a' se reunir duas
vezes por mês, às quintas-feiras,
até julho, quando os encontros se

rão quase diários.Já está definida
a realização da 2� Schützenfest
após a segunda semana da Okto
berfest.

"Vamos botar pra quebrar. A
2� Schützenfest vai ser de arreben
tar", garante o secretário Baldui
no Raulino. Ele ainda adianta que
a Comissão Central está encarre

gada de contatar com as empresás
.

de Jaraguä do Sul e região para
conseguir apoio, "até mesmo para
que poss.amos trazer ao menos

Os milhares de ouvintes da ,

microrregião do Vale do .

[tapocu já podem sintonizar,
no centro do dial, desde o início
de dezembro, a mais nova
emissora em Amplitude
Modulada do Vale. Com 780
khz entram no ar, em caráter
definitivo, a partir do próximo
dia I2 de janeiro, a Rádio
"Brasil Novo", instalada em

dois estúdios na rua Reinoldo
Rau, 400 e que conta com

profissionais vindos de
Concórdia" Florianópolis e

Videira. "E mais um canal de
comunicação que contribui
para o engrandecimento do
município de Jaraguá do Sul e

co-fé chatcra gente ;ala.r do correio núma ediçãode ',NATAL e quando o Agente é o sr Tadeu, que tudo
faz para bem atender. Mas acontece que nossos
eleitores nos cobram uma melhor entrega, sob pena
de cancelar a assinatura. Jornal é que nem pão. Pão
dormiqo ninguém guer. Ironicamente para o correio

. não�éjPrior.idade. E entregue quando dá, embora se

pag'le régiámente pelo serviço, e muitas vezes não
é eptregue, ou o jornal de sábado, postaClo na 6' feira,
chéga ao destinatário 3', 41 ou 52 feira, quando já sai
do prelo a prpxima edição.

o.prObl�/a do correio
vem de cima. Não adianta
a gente malhar os debai
xos. A cúpula é que é cul
pada dessa descomunal de
sorganização, que já foi
exemplar. Felizmente te

rnos outro Presidente para
acabar com essa bagunça.

.

Por favor" bota mais gente,
autorizem admissões, en

treguem os jornais como

pão quente. 'Seria um servi
ço aplaudido por todos.
Principalmente pelo povo
de Jaraguá, onde o correio
arrecada horrores. Ou
não? Não podemos sofrer,
pagando pelo preço do

--

progresso!

Durante encontro na Prefeitura, a C()missão definiu primeiros passos

uma banda típica da Alemanha". ficaram definidas as seguintes co

Paraconcretizar isso; Balduino fa- missões e seus respectivos titula
rá contatos com órgãos interna- resrComissão de Desfile, Emaldo
cionais - especialmente alemães Bartei; Ornamentação, Rosemei
-, já que a festa preserva a cultu- re Vasel; Tiro, Udo Voight; Fi
ra desse povo. nanças, Maurélio Maurer; Ali-

mentação, Mario de Souza; Lim-
Comi$são peza e Serviços Gerais, Aristides

Panstein; Obras, Afonso Piazera
Além do presidente Balduino Neto; Segurança, tenente Eduar

Raulino, a Comissão Central Or- do Luiz do Valles, e Saúde, Ama
ganizadora da 2� Schützenfest é ro Ximenes. Ainda falta à defini
formada pelos seguintes mem- ção das, comissões de Recepção e

bros: Márcio Marcatto, Devanir "Portarias, Divulgação e Eventos

Danna, Leonel Pradi Floriani, Paralelos. A portaria com a no
Denise da Silva e Gilmar Horn- meação da Comissão Organizado
burg - o último nome será divul- ra será publicada nos próximos
gado nos próximos dias. Também dias.

microrregião", segundo um

dos sócios-gerente, Durval
Vasel, ex-prefeito municipal.
Muito jornalismo - com

unidades volantes colhendo
matérias pela cidade - e

esporte, com atenção especial'
à comunidade damicrorregião.

Este é o principal resumo da
programação da nova emissora
AM, conforme o sócio Carlos
Alberto Reali - 25 anos de

profissão -, que também
pretende dar destaque aos

constantes acidentes
automobilisticos ocorridos nas

rodovias que cruzam os

municípios da região.

Com 90 metros de altura, a
antena da Rádio Brasil Novo
está instalada no acesso ao

município de Schroeder,
estrategicamente equipada com
sistema oni-direcional,
posslbilitando a sintonia em

toda a região. DurvalVasel
calcula que sua abrangência
possa chegar a Joinville epraias
do litoral norte, "até um raio
de 52 quilômetros de distância,
livre de interferências". A
programação da Rádio deve
iniciar todos os dias, às 5 horas
e se prolongar até às 24 horas,
com "uma dedicação exclusiva
ao gosto do povo", resume
Vase/.

. 1

. �Iti
;',mas nós estamos aí

Jaraguá do Sul, d,e'23/12/89 a 12/01/90
...

__./'
/ __ _../

escapamentos

Rua: Erwino Menegotti, 588
Fone: (0473) 72-3133
89.250 - Jaraquá do Sul - SC .........
Uma empresa do Grupo Wiest ........-
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QueiOlada reduz potelcial� dO,_--SD-11 "

A queimada em pasta
gens, bem como em áreas
,de lavouras, tem sido

,\'I:B:la prática COIIl relative

útiIi�ção no sul do Bra
sUo . Os

.

estudos pára ve

rHicar os efeitos desta
práttca sobre .o solo e

as plantas vêm sendo
.. feitoS há muito tempo;
entretanto, apenas nos

úl11il;l;lOS anos os pesquisa
dores começaram a: a

companhar as áreas
queimadas por diversos

cuítívos (safras).

D� modo geral, a quei
mada provoca até efeitos
sobre as pastagens ,e

plantas cultivadas 10-'

go após rua utílãzação,
Entretanto, com ° decor
rer dos anos, o solo se

torna menos produtivo
e maís sujeito à erosão.
Nas regiõestropicais (querr
tes) esse eíeíto é menor que
em regiões temperadas
(frias),

.

porque nos so

los tropicais a raetéría

orgânica decompõe-se ra

pidamente, não psrma-

. Eleiçies '/89
Nas eleições de se-gundo turno a, dialética

funcionou, po's a situação que pregou o voto

nulo ou branco, para não apoiar.o PT de Iara
guá, surpreendentemente'acabou votando ma

cíçementa no candidato COMUNISTA. A esta
conclusão chegou o Diretório do PDS após com

paração da somatéria de votos do .prímeíro e·

segundo turno. Somando os votos do pT, PMDB,
PoT, PSDB, pCB e pC do B pela esquerda e

do � PDS maís PFLfPL, mais PRN obteve-se coín
cídêncía de números.

ALDO MAUL - Secretário do PDS,

UTILIDADE PÚBLICA
\

:'0' EEIG e o registro' d,e marca
O' CEAG -'-' Centro de Apoio ii Pequena e

Média Empresa de Santa Catarina está mostran-·
do a sua eficiência no assessoramentee-de seus

. filiados que são em sua grande maioria as

empresas que experimentam grande desenvol
vimento.

Entre os muitos serviços que oferece
está, sem dúv.da, a marca comercial, um valioso
patrimônio da empresa, na expansão' e prote
cão de seus produtos.

.

.Assím é que, pelo seu valor real e efetivo
na divulgação e comercialização de produtos
e serviços, a entidade tem um bem organizado
serviço de orientação e registro de . marcas,

realizando buscas 'prévias, para saber se

.existe marca igualou semelhante a quer preten-
de reg.strer.,

" ,

Os ínteressados ne região da AMVAU po.
derão saber outros detalhes, fazendo conta
tos em Florianópolis, através do telefone (0482)
22-9022 com Sandra ,Marcia, que f�.rn€cerá in
formações detalhadas sobre o r.egisttC)·cüe mar
caS,.

Para conhecimento dos ;nteressados uma
, marca nOminativa está c�sta.!1do 11,2€1 BTNs, a

""'i,:::'f{j\gur�.tivq" _154,40 BTNs e a �ista 'i10 BTNs....
•

_"�_ �
.
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necendo . como cobertu
ra morta. Isso ocorre,
sendo o fogo maís preju
dicial nas regiões mas
como os planaltos e ser
ras,

Em trabalho que vem

sendo realizado' pelo
Departamento de Zootee
nia da iEscola Superior
de Agricultura de Lavras,
Minas Geraís, . está sendo

. estudado o eíeíto das
queimadas sobre a. pro-
dução � qualídade de

pastagens' antivas. Num
período de 112 dias de

observação,' os pesquisa
dores verificaram que

· a produção de matéria
seca caiu doe 2.013 kg/hâ

· (área não queimada) pa
ra 508,kgJ.1!� Jãrea queí
mada] e a produção de
proteína bruta de 9,7
kg!ha (área não queima
da] para 36 kg/ha (á.
rea queimada]. Estes
resultados mostram al
guns dos efeitos negatí-

· vos das queimadas SObre
as pastagens já nos pri
meiros quatro meses
após sua' utilização. A
léni

.

disso, a queima das
pastagens provoca, com

pactação indireta do solot
porque, devido ao rebro
te da pastagem, os ani
mais se concentram na

ár'ea' queimada.

Pelos diversos efeitos,
negativos as queimadas, a

principio não devem
ser efetuadas, pois' quei
mam a vida do solo·
Imícroíauna, � microflo
ra), contribuindo para
a esterilidade dos mes

mos. Estas áreas �ta
rão . maís , sujeitas aos
procsssos erosivos que
provocam perdas lastimá
veis

.

de solo. Em caso
de ser completament'�
impossível evitar uma

queimada, esta deve s�r

realizada após Uma rO

çada, através de cOiva"
ras ou' le1faS; cdin - solo
unido e, �� 'ctiâs. 'vent9-
sos parà' qUooe o fogo
sej� brevé .

cíona desde 1987., deve
rá decolai a' partir

'. do
próximo

'

ano,' ., segundo
desejo' da' atual díretona.
qUte pretende atrair
maís assocíados. Para issO,
Rubens' tenciona conse

guir
.

alguns beneficios
em

.

favor da categoria,
como garantir passe de
ônibus a todos os sócios .

Ele d1iSs.e que a Associa
'ção existe para defender
e lutar p�los direitos
de- seus' filiados, adian-
tando que também pre-
tende' conseguir para
eles descontos junto ao

comércio, farmácias e su

permercados de Jaraguá
do Sul.

.

Outro objetivo da
Associação para 'o proxi
mo ano, segundo Rubens,
é de construir uma sede
própría. Antes disso, po
rém, a entidade quer
unificar toda a classe, na

cidade, para resolver um

de seus graves 'proble
mas- "Muitos dos mais
de 7 mil aposentados do
município ainda recebem
de um a dois salár�os
mínímos, quando .' . a

Constituição em' vigor
determína que sejam
pagos mensalmente pelo
menos cinco mínimos
a cada Um deles", ex

plicou Rubens Manoel da
Silva,

, Ililsentados. de, Jaraguá
vãl se OIobilizar eOl 98

·Eleila . ii melhor vi,trine

--------��-------�

.... <>.oVC> A TODOSJaraguá do guI, de 23 'de' Dezembro de 1-989 8,-12" de Janeiro de 1990
. ,

Não deu öutr�. 'A Menegottí VeículoS! arre
bateu pela terceira vez consecutiva o itulo dt
"Melhor Vitrina do Natal", . Para ratificar,
a vitória, a revenda venceu entre os maís de
10 mil votos d!=.positados pela população, nas,

23 urnas espalhadas pela cidade, ficando a

Hermes Macedo em 29 e as Confecções Lux,
.

em 3'9 lugar. Pela escolha dÇl. comissão julgado
ra, a Menegotti ficou na primeira colocaçãb,
com 332 pontos, seguida das Çonfeçções Suely
(294' .pontos), Loja Davane, Hermes' Mac'2do'
(28.9} e Malhas F;ruet (com 283 pontos conquista
dos), b presidente i'�a' 'ACHS, Si:golf S'chünke,
sörteo\l o piêmi0�de"Wß�$ l.oqo,Ro. ,aos '2leitores'
da Vitrine, cabeht1�(\)�ifidradora 'dá Rua Padre i
HoráCio, 246, Bafra"dl5lR.iê Cerro, Flávia Schmttt:

A reunião dos apo
sentados e pensíonístas
jaraguaenses. ocorrida
no último dia 16 de deo'
zembro, no Salão Cristo
Rei; da Igreja Matriz São

, Sebastíão , contou com

a presença de :;0 parti
cipantes. Convocado pe
la Associação dos Apo
sentados e Pensíonístas de

.

Jaraguá do Sul '_ atual
mente com' 800' associa
dos .....

, o encontro teve

pouca
'

Ireqüêncía "por-
que fOi divulgado muito
em cima da hora", . ar

gumenta o presidente da
entidade, Rubens Manoel
da Silva.

Mesmo com esse pe
queno, numere de parti
di,pantes; o dírtgente da
ASSOCiaçãO àvalía

.

como
. "muito bom o encontro",
prometendo divulgar
com maior antecedência
a próxima reumao, com

data a ser definida, pe
la direção já nos primei
ros días de janeiro de
1990.

.

"O pessoal parece
. estar bastante animado

.

com os trabalhos que es

tamos realízando. como

a exigência do pagamen
to integral do 139 salá
rio, que até agora é ape
nas uma promessa do

governo Sarney", infOr
ma Rubens.

.� entidade, que fun-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,
.,»,

-
••••..., ••••'.. /

CORR', ElO. - -

"
- ••�- ----- . -"-.,

--:-....:;-,_.-----o----�/�....,;...--:...,-,,--;-----..--:------!"� --_.___,.o--
••� ,':' ....

, .�, ......._

! _.,.p t/'
...

Edita.l . 17.012 dß 12.12.89
Jorg� Luiz ,da. Silva Souza

.

e Clarice' Kunh
Ele, brasííeíro. solteiro,
proíessor, natural do Rio

de Janeíro. domiciliado
e residente na Rua Jor

ge Czerníewícz, 960, lies

ta cidade, filho de José
ROberto de Souza ,e Iva
neide Pereira da Silva
Souza -

Ela, brasileira, solteira,

professora. natural de
Massaranduba. neste E:s
tado, domiciliada . � r.;:!-

'sidente na Rua Jarge
Ozemiewicz, 960, nesta

cidade, filha de Paulo
Kuhn e Clara Kuhn -

Edital 17.013 de 12.12.89
João Carlos da Silveira
e Jandira de Fátima Mül
ler
Ele, brasileiro, solteiro,
digitador, natural de Gua
ravéra, Londrina, Para

ná, domiciliado e resi
dente na Rua Jose Nar

loch, 198, em Jeraguá
E�querdo, neste distrito,
filho de Expedito Ama
ral da Silveira. e Mari
lena Fabiano da Silvei
ra-

Ela, brasileira, solteira,
índustríäna. natural de

'Caçador, nesta Estado,
domiciliada Ie residente
na Rua José Narloch, 198,
em Jaraguã-Bsquerdc,
neste distrito, filha de
Isa Müll�r-
Edital 17.014 de 13.12.89
Cello Gonçalves de .Aze

vedo e Nílcéía Apare
cida Guedes
Ele, brasileiro, solteiro,

.

motorista, natural de
Cruzeiro do Iguaçu, Do-

is Vizinhos, Paraná, do
miciliado e residente
em Três Rios do Sul, nes

te .
distrito, filh.o de Ol-

mes Joã1o Gonçalves de
. Azevedo e Laurentina

Rodrigues de Azev,edo -

Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Bocai
na do

.

Sul, neste Estado,
domiciliada e resider--

Proclamas" . de Casamentos
MARGOT ADESA GRUBBA .:tEHMANN, Of,I�1el do Registro Civil

do 1'} DIst11to da. COmarca de Jaraguá do Sul, Estado de San� CatariBa,
BrasU, faz saber. que eomp'Ci»receram em CartóriQ exlblndp es documen
tos exigidos pela lei, a. fim de se habllítarem eara casar, OS seguintes:

de Fideles. Basso e .Mane
Catarina Basso -

Ela, brasileira, solteira,
telefonísta, natural de
Masseranduba, neste Es
tado, domiciliado e resi
dente em Massaranduba,
neste Estado, filha de
W1lly Feiler ,e Teresa Be
trv Feiler -

te em Três. Rios do Sul, Marina. Gomes .de . Jesus

neste distrito. 'filha de Ele, ,brasileiro,' solteiro,
E�áristo Cesar Guedes e ba.lçonista,'natural

_.

de
Nilza Amarante Guedes - Pitanga, Paraná, domici
Edital '17.015 de 14.12.89 hado' ,e "resídente na Rua

Cópia recebida do carté-
.

Victor Rosenberg, 797,
ríe de Guaramírím neste nesta cidade, filho de

. Estado Alcínda Rodrigues .c:_

Ingomar Baade e Juce- Ela, brasileira, solteira,
li Aparecída Pires dos

:

operária, natural de As
Santos

. _.. sís 'Ohal1eaubri.and, Parart
Ele, brasileiro,

.

solteiro, ná; dorrüciííada e nesiden
estampador, natural de .te lia Rua" 285, n<}' 291,
.Jaraguá do Sul, domící-

.

erp
,

Jaraguá-êsquerdo.
liado e residente' em neste' distritQ, filha de

.

Estrada Bananal. do Sul, José de Jesus 'e Irene
em Guaramiriin, neste Maria Gomes de Jesus -

Estado, filho de
.

Alwín Edital 11.018 de 18.12�8g;
Baade e Gertrúdes Eh-' Antonio Paulé Schwingel
lert Baade -

.'

e Tânia lVlárCla Pedrotti
Ela, brasileira, solteira,

-

Ele,'
. brasííeíro, solteiro,

operãría, natural de Cu-
.

prof�ssor,' natural de
rítíbanos, Il!est�' Estàdo, Vilà Mar.iante, Venâncio
domiciliada e .' residente '. Air'es, Rio' Grande do

na Rua Joaquim. Fran-
.

Sul,' dorniciliado e
.

resí

cisco de Paula,
.
nesta ci- dente' na Rua Estheria

dade, filha dê Gustavo Lenzí
..
Friedrich, 18, apto.

Marinho dos Santos' e

.'

302, nesta'cidade, filho
Elidia Pires dos Santos -

.

de
.

Eduardo Frederico
Edital 17.016 de 14.12.89 Schwingel e Deolinda
José Carlos de . Souzà e Conceição Schwingel -

Simone Becket Ela,
.

brasileira, solteira,
ELe, brasileiro, solteiro, pretessora, natural.

.

de

metalúrgico, natural de Janlguá do ser.. domicí

Jaragué do Sul, domicí- .Iíada e residente na Rua

liado e residente
.

na Rua Antonio Carlos Ferreira,

José Theodoro" Ribeiro, 22 apto. 42, nesta cida-
4.039, em Ilha da Fígueí- de, filha de Paulíno Pe

ra, neste distrito, filho drottí e Teresía Pangretz
Oldemar de Souza ,e Ma- . Bectrotti -

ria de Souza --:-.

Hla, brasileira, solteira,
costureira, natural de
Luís Alves, nest.e Esta
do, domiciliada e resi
dente na Rua Águas Cla
ras, em Ilha da ,Figuei
ra, neste distrito, fill}a
de Gentil Be�er e Ed�a
Kammer Becker - :
Edital 17.017' de 18.p.89
Antonio 'Rodrlgues !e

Edital 17.019 de 18.12.89

Cópia recebida do Cartó
rio de Massar'anduba"
neste EsttJdo
Claudemir Basso e Rosa

Iene Feiler.
Ele•. brasileiro, solteiro,
escriturário, natural de

Planalto, Rio Grande do

Sul, 'domiciliado e resi

d�nte nesta cidade, filho

pÄGINA 02 Jarilguá do Sul, de '23 'dei DézembrU de 1989 'a 12 de J4nêito 'dê 19fio
'''::':-�3f:.��-··�;,::,.· ,- -

.
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,� •

Edital 17.020 de .18.12;89
Cópia recebida do cartõ
río de Corupá, neste Es
tado
Adelmo Murara 'e Maria
de Fátima �rapper

Ele" brasileiro, natural
de iJaJ.ia.gúá . do
Sul, domiciliado e resi-
dente na ,Rua Adolfo
Mene}, 60, em Nereu Ra
mos, neste distrito, filho

.

de Roberto Murara e

E1isabetha' Niemet Mura
ra

-

E 1 a, b r a s .i I e i r a,

natural de Joinville. nes

te Estado, domiciliada
e residente na Rua- Al
mirann, Barroso, em -: Co

rupá, nieste. Estado,.: filha
de Alais Crapper e.'LUi-

. za .Marra Grapper -

. E pará que chegue ao

conhecimento de todos-
. mandeí passar o presente
Edital, que será pubhca
do pela imprensa e

.
em

Cartório, onde I será afi
xado durante 15 días,

JoãoeMOkiaM.
Moda lnf_to·juvenD pm:a realçar a

elegênda de seus fUhos_ Um carinho
especial para o seu bom g08tO�

Na Marech,,} Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul .... SC.

II

SJélia & eia. ·Llda.'
�JlARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

IvIª�ifas
.

para construção e serviços de trator

cplD' profissionais altamente especializados.
Rua João .Ianuãrío Ayroso, 772 - Jaraguá Es

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

I·,gles pa.ra..quem)
não lem lempl

a perder.
FALE INGLES EM 24 HORAS

WIZA.RD
CONVERSATION

'" Finalmente no Brasil, um método revoÜlciöná-
rio para você falal' inglês em apenas 24 h/aula.
'" Método desenvolvido no maior instituto de

linguística do mundo (Brigham Youn2 University
- USA).
'" Aprendi'71adCl lQQ% g:�rantido. Milhares' de

.

alunos satisfeitos:' em todo o Brasil.
... Solicite uma aula demonstrativa gratuita.
'" Método especial para crianças.

.

*. E$tamos,"lançando no mesmo método, Alemão,
Italiano e Francês.

Rua. Ex}1ied. Antonio Carlos Ferreira 68
Fone 72-052·7

Tudo . para .�u escritório, inclusive suprioie�tos par� <:pmputadores.
Rua Ve����i��!i�a Silva. Porto, .353 Fones; ):�-1492 e 72-3868

,

I
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.Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Fellpe Schmidt, 279 - Fone '12-0448

.AoS MELHORES OpÇOES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA

Lanznaster
JÓias, semi- j6iaS e relógios com o carinho da

LANZNASTER
Màrechal Deodoro, 391- Fone '12-126'1, em Jarag.uá

J <
'c

Chalé
I·�I"'" , IMOBWÁRIA E

'

� - ,.� REPRESENTAÇOES LTDA.
, Rua Reinaldo Rim 61 '_ Fones 12-1390 e 72-í500

.

I! •

TERRENOS
, T.erreno Rua Francisco Fischer, todo murado
com ;área de L050m2 -� 'terreno Rua 408, Lot .

.

.Jerdím Hruska. com área de 350 m2., - Ter-
reno Rua 664, Loteamento Itapocuzínho. com

, -fundação de casa 170m2 - Terreno Rua Bahia,

,.�.lateral (fundos) COm Umuito mato" área
,

de
,i 'l.460m2, - Terreno Rua Horacio Rubine, 'perto
da Malwee, com área de 1.170m2 -:- 'terreno
Rua, Marcelo Barbí Lot. Flávio Lenzí. com área
de 3'75,00 m2., _, Terl18llQ RUa Ríbeírão Cus

tavo, Massaranduba, com área de 969.480m2 -

Terreno Rua 28 de Agosto, Guaramirim, Lotea
mento Oscar Kassner, com área de 435m2 - Ter

reno Rua 409, Fundos Igreja S. Luiz Gonzaga,
com área de 450,00 m2 >- CASA: Alv. Resid. com
área de 158,34 mz: edif. em terreno -de 420,ooni2
R. Donaldo Gehering n? 50,' px. Beira Rio.

Elpreendilentos ·llobiliários,
Marc'allo Lida. CRECI 093

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

TERRENOS

_ TERRENO esquina na Reinaldo Rau cl 500,00
m2 e casa de Alvenaría., _ TERRENO Ana Pau
la

.

I - Aceita carro ou moto na troca.. LOTES no

roteamento Ana' Paula II., LOTES no loteamento
"Rodrígues., LOTES no loteamento São Luiz Gon-

zaga 12 x 38m., LOTE Vila Romana 14 x 36m.
'

- CASAS: - Casa mista 100,00 m2 {Lot, Rodri
gues (Vrla Rau}., - Casa de alvenaria cl 150,00
m2, terreno 600,OOm2 - Sito na lateral da Ro
berto Ziemann., - Casa com 350,OOm2 --'- Centro
Casa de alvo no lot. São Luiz Gonzaga 100m2.
Casa de alvo PX. CoI. Cristina Marcatto 74,00m2.
TF.RRENO COMERCIAL: Terreno com 5.289,00
m.2 sito a rua JQfllville com fr�mte para o asfal"
to., TERRENO com 900,00m2 e Galpão de 233,00
m2 na Rua Bernardo Dornbusch.

PAGINA 03'

TERRENOS'
,

,
.

� TERRENO com' 1.480',OOm2 -' R. Joãn Piecolt
- Entre as Ruas

'

Av. Ma). Deodoro' e Reínoldo
Rau. - Terreno có:rh ':S64;OOm2 _:_ Rua Joinvílle
- Fr,ente pare asfalto. ,,'- Terreno com 450,Oüm2
- Loteamento D. Juliana 'P:i. 'ao Posto Km 7
Barra do Rio Cerro' \; "coBEi,tOURA. 'No·h E
difício SCHIOCHET ".' " 'cDeri:t'ió ,:;, 'Cobertura com
228,00m2 na Av. M"ál.i.:ßeódMö';,; (áöeiif:a:'se apto.
JllI'=Uor-ou .cesa como Ra.rte �o pg1<?):-:- .�P�R
TAMENTO Novo 'com ;JI94;m2 ,"'-'-" Edliifíeio 'CAR
VALHO - Centro:

.

',- �.;:' ,', rçA$À'" ','éQi '�Alve
naría com 31l,0�2 ':_'_;',k:! jt;ãt/;l�ii,ti�&Ó }�y,róso
- Jg1:lá .

:Esquerdo ,- 'Ca:9à. -eíh •Alvenaria' ,J com:
,

147,OOm2 - R. Maria Ubelina da Silva" 258 .!_

Casa em Alvenaria com 93,00m2 em TerÍieno de
754,OOm2 - R. EnI1ich Sprum - Vila �dra,. -:
Casa em AIV!e!Ilaria Nova com 7O,OOni2 por ape
nas NCz$ 65.000,00. -' SAtA COMERCIAL -

Edifício Schiodini 1ç AJ?ldar" - çentro.
--------�..----�����--��..

"

Jaraguá do Sul, de 23;de Dezembro �e "9.",a 12 de Janeiro de 1990
(iH!:;� ,

.

mODEUIIÃOJUHN
Fabricaçã'O çle ,moàé1os p/fundíçãº em geral,
madeírä, alumínio; araldíte, etc.
Serviço de colocação de canais Ie modelos
em placa.

'
"

Rua P,rof. Antonio Ayroso�': 419 - Bairro Nova
Brâsllia - Fone; '12-3991 � JaJ,'Aguá do Sul:-SC.

Defenda o seu patrimÔnio contra slDlstros, pre-
venindo-se. Estamos as, suas or�eDs'

E X I·li n b r á '8 ,

-----...-�'------\_,;..'---'- v . �

-, ;_,.',

ComérCio e recarga 'de ,extintores em'geral

Rua Joinvj,lle n.9 2.176 ,_ Fone 72'-1826 .

Jaraguä do Sul/SC.

'IIIERIMDYEIS"· -,
"Iólerl,ediíria '�e

.

'I_úveis lida.'
R. JQão Piccoli, 10-.c - (one 12-2117 - Jacaguá do Sul

� CRECI 6-'3-J.

CASAS A VENDA:
1 casa ci 260m2 terreno cl 15x30 na Rua Donald
Gehring.

1 caSa de alvenaria e] 190m2 terreno cl 595m2
na RUa Adélía Fischer.

1 casa em construção Com 130m2 no loteamento
Flávio Lenzí.

"
."

GALPÃO 'A VfNDA
Galpão 360m2, terreno c] 360�2, Rua.' Crfcij.Ínia.,.·:. .Ó: .e'-,- 1,. ' ,

A
ENGETEC
V

'Ilobiliária Engetec
'CRBCI-934-' � FONE '12-0313

, R. Exp. Antonio C. Ferreira, n� 68

Aniversariantes
21 de Dezembro

,

Sra. Neemía Gonçal
ves Schroeder.. Sr. Ar
nobert Ruedíger: Osval
do Lenzí: Elzlra Weiss;
Sandro TabareUi; ,'Je,o
vaní Pedfp.tti; Sônia
Tarnawskí.

1 • I
._..•

.j.

22 de Dezembro
,

"

Sra.' HÍIdaTrentini Fran'
ceschi: Valdir' Bruch;'
Ivo -de Paulo: Sr. Héinz
GramkÓw - '(Recife):
23 'de Dezembro'

.

Lúcia M. Petrí: Osório
de Araujo; Scheíla Crís
üane Radtke; Sra. Leono
ra FreY Reisek: Rosânge-,

la I. Krawulskí: Luis Al-
b:erto' Rosa.

'

"

24 ,:te Dezembro

Raulino Kreis; Raul V.
Rodrigues; Sr. Osni Mül-
ler Jr." ,

25 de Dezembro

Sra. Eliane Natalí Fodi
t L'azzari;' Palmira Satler:

, Sir.. Nascímento Mendon-
ça; ,Saudira MarHéia

.. Volkmann. Elpídio Mar
tins Júnior; 1�@resinha M..

'" Henn Peters
�

26 de Dezembro

.

Leonída esposa do Sr.
Herberio Georg: Alessan
dro Jonh Morbis; Clau
dio G. Narloch

27 de Dezembro

Marco Antonio Marcar-
to; Terezinha Walz; .

Nelsa Franz Engelmann;
Moacir Pereira.

28 de Dezembro

Áurea Manrich (Malan
ta-SC.) Maria Amélia de
Souza; Marcos, Pereira;
Gevza Gílmara Schwartz;
Marcelo Santos Silva-

Dezembro

Sra. Deonilde T. F. Tissi;
Alice VieiTa; Márcia. Pe
dretti; Tatiana, filha de
Cléció (Jealousy) Espezim
Filho' (Florianópolis)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Educação terá
Do'va Proposta
Cuiiicular--

-

A nova Proposta
-

Cur
rículan da Secretaria de
EstadQ da ,EducaY,äO,
que está sendo discutida
pelos segmentos do en

sino. público estadual"
será Implantada no Im

cio do ano Ietívc de 1990·
A informação é do Co
.ordenador de Ensino (CD
den), professor Walmir
José da Silva, que ex

plica que a prática em

sala de aula será a rés

ponsãveí pelas
-

novas al

terações e modificações
em cada díscíplína- A

principal alteração na

política educacional é -a

integração 'entre> o pré-
,

escolar, 19 'e 29 graus,
"sem

, díçotomía", num

processo único, liA pro

posta é uni grande salto
pata o resgata da totali
dade da pré-escola até .

o � grau", completa um
- dos coordenadores do
documento, professor
Mário: Cesar Brínhosa.
A 'Proposta Currícu-

lar vem sendo discuti
da há mais de dois anos,
cOm pequenos e gran
des encontros, cujo prin
cipal debate deve acon
tecer em novembro. , Na
segunda etapa dos tra
balhos de análise (La
guna, Balneário Cam
boriú e Brusque], fOi a-

bordado a inter-rela-
.ção do conhecimento
sem a perda de conteú
do. Todas as propostas
serão sistematizadas em

Um umco documento.
A 'Universidade Fede
ral de Santa Catarina
(UFSC), - Universidade
para O' Desenvolvimen-
to de Santa Catarina
(UDESC) e algumas fun
dações vêm colaboran'
do nós trabalhoS, escla
rece Brinhosa·
Com o iníciO' das au'

las, a direção a ser toma

da cüm a Proposta já .es

tará definida· "Com a

prática da sala de aula,
üs professores irão pro-
'por as alterações que
melhor adequar O' novo

documento à rIede pú
blica de ensino.

:�GI�A 04

CONFIRA A HISTÓRIÄ·...
••A

\m�tória a� nossa g.ente não p'ode 4-
MOMFOBT

ficar SÓ na saudade".

o Passado só é importante- se o seu

temp'o. ,foi bem emprega(lo.
'f' "

INSTRUMENTOS DE
MEDiÇÃO -

..I 1;' COMPONENTES
! _itÜ'1i;,( INDL'STRIAIS

• •• HÁ '10 ANOS Paraná, filho de Rodolpho � Hilda Hufenuessler,
- Em 1919, era publicado O' esboço da SOCIEDA

DE HOSPl'TAL JARAGUA pela comissão, que solící
tava a colaboração de todos com sugestões pare tor
nar realidade a caridosa öbra,

• •• HÁ 30 ANOS

- liIn 1959. fürmavaIn-se pelas várias escolas os
seguintes: sra. Elli L. Sc'hu1z, pelo Cu� Normal',

O "Municípío de Joínvílle, jornal useiro e ve- Regional "João do Prado Faria", esposa de Waldemar
zeiro opunha-se à.. instalação doe uma eníermana no S,chulz, Preso da Câmara Municipal de Corupâ: Ma
distrito de Jaraguá.

_

nsa Helena Garcia, pelo Curso Normal Re2ional
"Hercílío Luz", filha do Ten. Hugo Alve� Garcia;

,

- A Sociedade Hospital Jaraguä tinha a primeira Alfredo Tomelín pelos cursos normal-e científico do
diretoria: Pres- Venâncio da Silva Porto: Vice � Jor- Col. .Est,adual D. Pedro lI, de Blumenau; Rupert May
ge Ludovico Horst; 19 Secr, Fritz Vogel; � Secr, er, Iilho de Carlos � Maria Mayer e Adolar Piske, fi- ,

Heleodero S. Borges; ,19 Tes. João Doubrawa: � Toes. lho de Eugênio e Otília Písléé, ambos formados pe
Jacob Buck e Admínístrador - Benjamin Stulzer. la EScola Técnica de Comércio do Colégio Bom
- Chegava ao' RiO de Janeiro, dos EE.UU., o Jesus, da vizinha cidade de Joínville, Rupert Mayer,

vapor "Goyaz", trazendo grande carregamento
-

de além de outras atividades .era cOmentarista esportivo
gasolíne, querosena e papel de impressão, da secção- jaraguaenss de liA Notícia" e Adolar ob

teve a média final maís elevada de todos os forman-.
- Assinado por diversos moradores de Jaraguá dos (9,85), demonsnando ter sido um brilhante

e Hansa, O' secr, do Interior e Justiça encaminhava estudante- Formava-se, também o jO'vem GUido Gas-
o pedido de emancipação ao Gov. Hercílio .Luz, cho, pela Faculdade de Odontologia de Santa Cata-
o qual, por sua vez encaminhou a aspiração, ao rina, filho de Germano Gascho e Maria Schmttt
Congresso Estadual, distribuído o ofício às 1 a. Co- Gasehe.

'

missões, Em 1934 foi atendido.
- .

• • • HÃ 20 ANOS:- No dia 21,08.19, recordava-se, era inaugurado o

distrito de Bananal, com a presença do Juiz e suo

períntendente Mun, de Joinville, sendo dado pesse
das autoridades, míssa campal, passeio até Athana
zio Justino da Rosa e animada palestra na casa do
sr. Francisco Corrêa até a partida do trem,

- Em 1969, depois de uma prolongada enfermida
de que o acometeu 'em fins de agosto, obrigando o

seu afastamento da Presidência 'da República, por
íncàpacidada física, falecia no dia 17 de dezembro.
no Palácio das Laranjeiras, o Marechal Artur da
Costa e Silva, 259 Presidente da República, um dos
integrantes da Revolução de Março de 1964.
- A Justiça ELeitoral díplomava os eleitos em

30 de novembro para Prefeito: Vice ,e Vereadores. U
sava da palavra o diretor do "Correio do Povo", ho

menageando a Justiça de Jaraguá do Sul" as Juntas'
Apuradoras e demaís pessoas que contribuírem para
a realização de pleito tranquilo.

• • • HÁ 40 ANOS,

_' Em 1949, a E'scola Técnica de Comércio "Bom
Jesus". de Joínvílle, formava a turma de contadores
do ano, paranínfado ,pelo Prof. 'Dr. Theodoro Har

ger Filho, Missa na Cat·edral e beíle na "Harmonia
Lyra" • Os contadorandos eram os seguintes: Amaury
Lopes, AntoniO ,Belarmino tele Souza, Aquelino da

V,eiga, Astrogildo Demarchi, ClarindQ Thiago de Mo
raes, ElvinD Mueller, ,Fernando Piske (orador), H�r
ry Hübener, Heinz BIosfeld, Lotário Mielke, Mafalda
MarSE!lha Kostolowicz, MariO' Ferreira do Sacramento,
ManQel Quevado Maia. Mario Otto Schwochow, Theo
doro Dauner,:e: ;Walter, Ijepper druhl.

... - HÁ 10 ANOS

- Em 1979, levantava-se RO mês de dezembro a

idéia da retomada das exposições em nosso meio, a

última realizada em 1971 a XIiI EXIJA (Exposição In
dustrial de Ja�guá do Sul), ao tempo do Prefeito Hans

- Era ordenado sac�rd0t� o diácono Otavio Bor- Gerhard Ma)11er, que alcançou retumbante êxito. ,De

tolini, da CongregaçãQ Salasiana, ,que tinha lugar pois,
-

no tempo do Pfefeito Eugênio Strebe,' por oca

na Igr.eja do SantuáriO' Coração de Jesus de Stäo Pau- sião do Cent,ená,rio, em ·'1976, realizou-se a EXPO - 100

lo, filho de Feliciano � Angela Bor.tPli'ni, residentes que conferiu grande brilho aos festejoS' centenali'eS da

na Barra do Rio Cerro.'-Tinha cornO' padrinhos Faus" fundação de Jaraguá do Sul. Conc1uia:rp. e já se davam

tinO' e Luiz Piazera.
_,

os primeiros 'PassO's para a xIV Exposição Agrope-
,

cuária, em julhQ de 1980, cüm€çando Lourenço Gres"
,- ü' sr, Dietrich Huf.enuesslér concluia o Curso singer, T,esoureiro da: SALVryA, em Janeiro, a 'cüorda

de Quí1?ica ,Indust;rial, pelo Inslituto de Química do nação deSses trabalhos.

Jaraguá do Sul, de 23 de De4�emblo de 198(}' a 12 de Jàneiro de 1990

--,--�
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Indicador Profissional
EMERGIi:NCIA

Pronto Socorro 12-1971.

Bombeiro ••••••• 193

Drogada Cato 72-0636

Hosp. Mat. Jguá 72-1300

Policia 190

Rádio Jaraguá 72-0159

r •

Org. Conlábil
"I Comercial"

S/C Lida.
• Escritas fiscais e

.

contábeis

• Registros de firmas

• Contratos

• Seguros

• Xerox

, Rua CeI. Procóplo
Gomes de Oliveira,
n9 290

• Fone: '12'0091

_. Jaraguá do Sul· SC·-·

Farmácia
do
Sesi

Agora em instalações
-

ampliadas e com La-
boratório de Análi-
ses Clínicas anexo,

para melhor atendi
mente.

Av. Mal. Deodoro
507.

(defronte o· Colégio
São Luís)

Fone: 72-0561

P�GINA 05

Travessa Anita Garibaldí 'n.9 10l, lateral da E- II 'CORREIO D·O· POVO' .72-0091pitácio Pessoa, telef'ones 72-2093 e 72-0252.

aDVOGADOS
FRmDEL SCHACHT

MARIO C. FEUPPI

CLÁUSIO BARA1TO·

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

Fone: (0473) 72-0244 - Jaraguá do SulrSC-

Waller Luiz Ribeiro
li Alexandre Dellagiuslina' Barbosa

ADVOGADOS
Rua João Marcatto n9 13, 29 andar � sala 206, I'

I'

Edifício Domingos Chiodini. Informa seu novo
teleíone aos clientes e amigos: 12�3956.

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

- GINECOLOGIA - OBSTEI'RICIA -

ginecologia endócrina e Infertilidade
Atende Unímed

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

Ortopedia e 'raumalologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

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

Av.. Marechal Deodoro 1.572 _. Fone 72.2218

I' •

J ano

Institulo de PSiCDlogia
ATENDIMENTO À CRIANÇAS,

ADOLESCENTES E ADULTOS

Psicoterapia individual, psico-terapia de grupo.

psicodíagnöstico. PsicoterapiCl familiar.

Rua Reínoldo Rau, 516
Fone: ;12-2755

Jaraguä do Sul - SC -

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA
E ANÁLISES CUNIOAS

Flemínq

Dr. Waller Yázquez Clavera
CIRURGIÃO DENTIsTA

,.
Ur., Eduardo Vázquez Clavera

CIRURGlÄO DENTISTA
..

, CONSULTORIO:
Av. Mal. Deodoro da Fonseca,

.

97
Edifício Drener r+ Sala 03 - Jaraguá do Sul

. 'Fene: (0473) 12-2754 Santa Catarina

José . Alberto Barbosa
- DEFESAS ClVEIS E CRIMINAIS -

, -ADVOCACIA EM GERAL -:-

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

Jaraguá do Sul - SC \

SAVlO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

�. ADVOGADOS
I' - Direito Civil - Crim1nal - Comercial -
I'

- Trabalhista - Esportivo -

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

Aurilene M,
II lo
Leonel P.

I- Buzzi
Floriani

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

Jaraguá do Sul, de 23 de Dezembro de 1989 >a, 12 de Janeiro de 1990
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 'iJARAGUÁ .])0 . SUL
D E C R ,E T O � 2.028/89!, ",

A!bl'le crédito suplementar para reíorco- do programa, � verbas para
Q SAMAE.
. ,

O PREFE.ITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO. SUL, no uso de. suas

atribuiçÕes. e com base na Lei �uniçiI?al N9 1.151/87 de 01 de dezem

bro !de, .19.87;
D E C R'E T A: ' I

Art. 19 - Fica aberto um crédito suplementar no valor de NCz$
200.000.00 (Duzentos mil cruzados novos), para retorço dos pr0gramas
e verbas contentes .do Orçamento do SAMAiE - Serviço Autônomo
Municipal de Agua ,e Esgoto dê Jaraguá do Sill vigente, a saber:
1301021 - 2.01 - MANUTENÇÃO; DOS SERVIÇOS: 'ADMINIS:fRATI-'
VOS, -" ,;;; (

3.1.1.1 <.,- 01 - 2.01 - Vencimentos e Y<iniagens' fiíxas NCi�rt:OOO;oO .

3.1.1.3 '-'-2.01 - Obrigações Patronais ... :;'
.. .::: : ;. :K.'r€i$' 6.000,0;0

3.1.2.0 - 2.01 - Material de Cons..mi?, ". ,'" �'..... NCz$ 8.000,60
3.1.3.2 �, 2.01 - Outros Serviços e lb'ncargoSf.. ..' .. '.. NCz$'25.000,aO
13764472;03 - OPERAÇÃO E MANlJ1ENÇAÜ,DO SISTEMA DE 'ÁGUA
3.1.1.1 - 01 - 2.0::'" - Vencimentos ,e V�ntag:eíl1� Fixas

, _

....... '
.... !.•. ',' .....•.•.....•.•..•........ �'�: .. �,:. ;,Nez$, 19.000,00

3.1.1.3 - 2.03 - Obrigações Patronais 1:: .. j:!. 'NCz$ 13�OOO,OO
3.1·3.2 - 2.03 - Outros Serviços. e E��TgOS'\' . �'.... NCz$ 25.000,00
3.1.2.0 - 2.03 - Material de CO;nsiuno.' I>.•• �.•••l .. ", NCz$, 15.000,00
13764471.02 - AMPLIAÇAO 'REF.. � 'R§À.Bd db �IS1E'fv1A DE AGUA
4.1.1.0 - 1.02 - Obras e Instalaçiõ€;si;;;�:",;i:- .t'.·�:;. ,/.ic iNCz$ ß2.0(:)(),00

TOT A L," ... """if� "-'iI'''''';';;;[" • .... • • NCz$' 200.00e,0@
At. 29 - Os recursos pera ab'ertuFa"'d�t� """éié'dito "supl'ementar,

provém do Êxceso de Arrecadação .verificado'; n6";tÖft�ªÍÍte mês de de-
zembro de 1989, conforme demonstratívo em anexo.

.

. Art. 39 - Este Decreto entra "em vigor na. data de' sriá publicação,
revogada.s as disposições em contrário. �_._

;;_;'

Jaraguá do�ul , ,1J: de Dezembro, de 1989.
lVO' KONELL

'

Prefeito ,Municipal
ANTENOR GALVAN

'

1�

Secretário de Adminitraçãe e �jFi�anças

,
,

'�_' ,,� W"__�_.,

Para lí� segBro Ião é só"jâralttia de riscos

Seguro é

Preslaçã·o .' de $'erviços
Consulte - nos

Seguras ; A., - Garcia

,I

Rua Expedicionário Gumercindo da. Silva n! 90, l.� andar, sala 2
Fone 72'188 ;._ Jaraguá d0 Sul""; SC -

@HONDA 7- Menegotti Motos I�

RONDA
Asasda libetdcdê-'
�,Pllote sempr� �uipado.

"

C'

P.AGINA '

06.,

II

r«FHO
� _-_

.

'

VIAÇÃO CANARINHO LIDA.

Programe bem as. suas viagens de férias e ..

recreação, A "CanarlDhe" coloca à sua dís

posíção os modernós e confortáveis, .ôníbus da sua

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodere, 987 _ Pone '12-1422

>

, I,

II
. II

Verdureira da·
COM:eRCIO' DE FRUTAS E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS E VERDES,' PÄO CAS.ElRQ.
E CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTO.,

'1 .1

Rua CeI. Procópio 'Gomes de
Jaraguá do Sul

Oliveira, 1.1(;)0
SC

EI,elro ElelrÔRica.;, Jaraguaen$,e
DE AFONSO BARBI' NETO

.. Assistência especializada em consertos
II

de Aparelhes Eletrodemésticos de' todas
I'

as marcas. "

AUTORIZADA C C E
.

Assistência Técnica '9m Aparelhos de Som
e TV com garantia

Rua CeI. Procõpío Gemes de Oliveira, n'L280.
Jaraguá do Sul ....- Santa cátarin�

_,

Ferro Velho Ma,recbal
DE ENGELMANN & elA. LTDA.

,
, .. ,?".:,.

,Comércio de veículos usados
Peças i para veículos

. Compramos automöveís acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fo�e 72-0874
Jaragué do Sul - SC

Metalúrgica Arteferro .llda.
.

Portas - Janelas - Vitrines - Balcões - Portas "

Pantográficae - Portas Rolo - Cercas - Grades

Churrasqueiras - Anéis Metálicos - Máquinas,
Etc'...
AGORA EM NOVAS INSTALAÇÕES
,

Rua :JoinvHle, 2.051 Fone; -72-0971
Jaraguä do Sul - SC -

"

II

·11
,

genIe lassa
Jaraguä do Sul, de 23 de Dezembro de 1989 a 12 de Janeírc- de'19,9Ó'
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INFORMATIVO ROTÁRIO

'em· o Qua!re-Meia-
�. Cinco·

"Desfrute Rotary"
R. c. JARAGUÃ DO-SUL
Sábado passado, nas dependências do Colégio
da Divina Providência, deu-se a cerimônia, do
Natal da Criança Carente, promovido há mais
de 30 anos pelo veterano clube de serviço. De

pois de ínscrições de pessoas carentes, e de
sua seleção, face a um número muito grande.
dentro dos trabalhados até aqui desenvolvidos,
procedeu-se a entrega de presentes a maís de
mil crianças, em ambienta de muita alegria e

ccnfraternízaçäo
SERGIO LEVY, EX·GOV.

.

00464 VlSITA A

FILHA
O ex-Governador de R. I. - Distrito 464 - PR,
hoje integrante do R. C. Florianópolis-Leste,
viajou com a �sposa para os EE. UU., onde vão

encontrar-Se com a filha Ingrid, que lá se en-

contra, em cumprimento de um período do

Programa - de Intercämbío -de Jov�. . Certamen'
te será emocíonarite. o papai e a �e corujas
abraçar a querãda filha, temporári�i:hente dís
tente dos qU!_e lhe -Ó,são caros, Como ela também
víve Rotary, compreende esta separação que
SÓ vai beneficíar o seu futuro.
R.

.

c. FLORIANÓPüUS-ESTRElTQ
"Na noite de 18 do corrents aCasa da Amizade!
no lado Continental viveu uma das' grandes
..noitadas de Rotary, comemorando em reunião
familiar o NATAL, com muitos abraços, muita
compreensão, acompanhados de votos de Boas
Festas e um Feliz Ano Novo. O Clube, pela dedí
cação do secrrtário Boehme, editou mais um bole
tim mensal de n� 4, Iiecheado de i:mportant� maté
ria rotäría, muito educativo e que escreve a his
tória do notável - clube da colina.
ESTA COLUNA ENCERRA O SEMESTRE: BOAS
FESTAS E FEUZ ANO NOVO

Aproveitando as festividades de fim-de-ano, es

ta coluna cumprimenta aos seus fiéis leitores,
com votos de abençoado Natal e próspero 1990!

(DA COMISSÄO DE RELAÇOES PÚBLI
CAS DO DISTRITO 465, ANO 1989/90)

Confecções Sueli Lida
DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA,A.RTIGOS

A PREÇOS Dr CUSTO_

Postos' de Vendas na Marechal Deodoro, !_085 e na

'Rua Reínolde Rau, 530 - Jaraguâ do Sul - SC

FURGOES CARGA SECA,' ISO�RMICOS, FRlGORlFlCOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 Fone 72-1011

,- .

Alergia Clinica·
Dr.Antonio·Schmidt

Formado pela Escola de Pós-graduação da pue Rio de Janeiro

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratarnento de Asma - Br onqui te - Rinite - Espjrros -.Coceirasrios olhos, nariz, ouvidos
e garganta - Tosse - Resfriados constantes - Sinusite alérgica.

Alergia da pele: Eczemas - urticárias - inchações - coceiras - picadas de nsetos

feridas na boca.
,

Alergia a alimentos - medicamentos - ao sol e ao frio.
E rupç ões d ive rsa s,

Preparo de vacinas - Testes Alérgicos.

c O IR I n i e a d o
.

A . direção e Associação de Pais e

Professeres do Colégio Estadual Abdon Batista,
vem publicamente agradecer às . Indústrias e

Comércios de Jaraguá do Sul pela prestimosa
colaboração Ie atenção prestada a este educan

dário no decqrrer do ano de 1989" Na opor
tunídade gostaríamos de desejar a todos Um

FEUZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO.

'P r ;It,' i aa- 5 e ! ! !
.

�.

Enfrente estas férias chuvosas cOm as

novidades 'em revistas e livro�,' que você
encontra na Grafipel.

VARIG riH±) CRU.ZEIRO
.

Agência de Cargas e passagens.

Rua Procópio G de Oliveira. 246 Fone: 72-0363

Título
Patrimonial

Vende-se Título Pa
trimonial do' C. A. Bae

pendi. .

Tratar pelo
Fone: 72-0291 com Fer
nando.

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE: 72.2607

I

Posto die Y'endas Marcatto
I, . Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.
:�. �'�: ,.. '!

.

� (

Em .frenta a lábt.�" "ili\l'IA-mplo estacionamento.'
'J- .. , ,..

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

, . .Jaraguát do Sul, de 23 de·J)ezembtoJ·iae 1989"'a Í"2�e Jàneh,o, de. 1.990
",.,_'.". :..-
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PEQUENOS EXEMPLOS
PARA0NATAL .

:EOANQNOVO.,.
"

'

Ummundomelhor não nasce do nada. É sempre resultadodo trabalho de
alguém. Lembre-se disso nesteNatal, lembre-se disso noAno Novo, lembre-

.
.

se disso sempre. Os exe�plos estão aí. E, por menores que às vezes

pareçam, mostram o �nico caminho para se fazer uma vida melhor.
'.

'.'_

Souza Cruz ,.,
Fazendomais. Fazendo melhor.

fl
.-'_, ,: *

lt'�
(,- �-:::!- "I�'-

A� ,t1'1t
'�'.

' .' '.

r-.

I.·

.

f,

Clínica, Veterinária
r

,

SCHWEITZ'ER.'
Dr. WALDEMÄi�"""'ScHWEíTZER

Clínica de pequenos e grandes 'animais, círúrgias, vacinações
,

'" f ;;�'," raio x. jn;'tßrnaII1entos;,'floutique.
Rua J�!��'n9 1.178 (em frente ao' Supermercado Breíthaupt]

,

FOíleo'"1�--3268 - Jaraguá do Sul '7 Santa, Catarina
."

....----
'

...._........_.,....
;: .""..'1 1ÍÍ1iI'"..".�..(•."(.�Ii.'......... I �--

. Tubos Santa Helena Ltda,
Tubos de pVC (eletrodutos), Tubos de Concreto,

Tubps de Pelíetíleno (mangueira preta).
Pábrícae Rua Joínvílle, 1016 _ Fone 72·110t
Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes. 99

, P(''Ue 72-0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

l :
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