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II União por Jaraguá
do Sul se articula·
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HÁ 40ANOS
SER VINDO COM EF1CIÊNCIA
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

Lei Or�ânica
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Operários de Corupá
retornam ao trabalho
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A futuraLei Orgâni-
ca do Município está em

Acordo.vai '-w�, -Exportaçées - .. ti�p!à�1�1����i�isâ�v�
Proservar o� aumentam em

ser apresentada o relató-
I � rio, atualmente em estu-

J 4' •

Ab' t
.

dos pelo vereador Heinz
.taeto m len e Jaraguá

Prazo para·promulgação. é cumprida

.

Durante encontro, o dire
tor da Fatma, em Joinville ,

Luiz Antônio Correia, acertou
com o secretário de Planeja
mento a determinaçãc de cro

nogramas para que três empre
sas façam sua Estação de Tra
tamento. Página 7

Empresas de Jaraguá do
Sul exportaram 4,3 milhões de
dólares, em fevereiro, apesar
da insegurança econômica que
ronda..o País. A Cacex, do Ban-

.

co do Brasil registrou 1,1 mi
lhão, referentes às importa
ções. Página 6

Weg Transformadores
instala Laboratório

da Empresa reuniu a impren
sa paramostrar as instalações
e explicàr sua importância. A
Weg Transformadores deve
faturar cerca de 18 milhões
de dólares neste ano, se.gun
do Luiz Alberto Oppermann.
Página 8

Desde a semana passada
.

já está em operação o mais
-

moderno laboratório para
Ensaios de Tipo, instalado
pela Weg Transformadores,
no bairro Itoupava Central,
em Blumenau. Nesta sema

na, o diretor superintendente

LIXO SE BEM SEPARADO, É FONTE DêRIQUEZA E DES�OLUIÇÃO
..

Raeder (PMDB). E O

prefeito Ivo Konell já
adianta ,q,y�:"ç.Qn�idera,...a

. futura carta uma maneira
.

de "tirar a força do Poder
Executivo". Já o secretá
rio de Planejamento, Os-

mar Ghunter, percebeu
na Lei uma série de rega
.lias. à Câmara Municipal;
"Os vereadores terão três
meses de férias por ano

e isso é o fim da picada" ,

critica. Página 3

ARTAMA
Expositores para lojas

.
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o eleitor brasileiro está
impaciente. Atinai de contas,
após quase 30 anos sem elei
ções; ele próprio decidiu seu

futuro nas urnas e consagrou
o então-candidato do Partido
da Reconstrução Nacional
(PRN), Fernando Collor de
Mello com o futuro Presidente
da República Federativa do
Brasil. Nesta quinta-feira, dia
15, Collor assume sob os olha
res e a expectativa de 'maís de

120 milhões de brasileiros, já
desesperados com o "des-go
verno" por onde passou o País
nestes últimos anos.

,

O presidente eleito assu
me com respaldo para im
plantar medidas saneadoras
e, acima de tudo, precisa res

gatar a vergonha do político
nacional. Assim, surgem no

mes de peso no seu Ministério,
como o do ecologista consa

grado José Lutzemberger, e

Editorial
,

A, posse e a expectativa
até vislumbra no cenário um

super-ministre, como o se
nhor Osires Silva. A ordem
número um parece ser a de
abrir - novamente - o País
ao capital estrangeiro, me
diante uma série de "iscas",
que já foram inclusive lança
das pelo presidente Collor du
rante suâ viagem a vários paí
ses domundo, dias atrás. QU,e
isso seja feito, mas com res

ponsabilidade.

CORREIO
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A vergonha
do
"

Pró-Alcool
A falta de álcool continua

em praticamente todos os pas
tos de gasolina do Estado. E

enquanto se discute a implan
taçao do Metanol como com

bustível� o único - alterna
tivo, os motoristas iludidos
com o chamado "Programa do
Alcool", do Governo Federal,
ficam na expectativa, sempre
como cobaias de projetos irres
ponsáveis que geralmente não
dão certo. Uma vergonha em

um País que ainda pretende ser
sério. Quem sabe um dia ...

Palmas para a mulher
mem que não fosse o seu mari

Crônica - José Castilho Pinto do, parente muito achegado,
noivo ou namorado firme; à
noite nunca se afastava de casa
sem estar acompanhada dos
pais, do esposo ou irmão, o
mesmo acontecia quando via- '

java, e afora os afazeres casei
ros que absorviam a maioria
das mulheres, quase que só 5
ocupações lhe eram permiti
das, a saber: - Professora,
parteira, telefonista, enfermei
ra e empre�a doméstica. Mu
lheres funcionarias, balconis
tas, bàncárias, operárias quase
não existiam e raríssimo era

encontrar-se mulher exercen
do a medicina, advocacia,
odontologia, engenharia etc.,
pois as poucas que se forma-

Mas este velho "rabisca- vam era por vaidade e nunca
dor" de jornal, que há 48 anos exerciam a profissão. Também
vem escrevendo' assiduamente na maneira de a mulher soltei
na imprensa do sul do País já ra ou casada se conduzir privaafirmava, em 1967, em artigo da ou publicamente houve
que publicava no "Correio do grande modificação, pois hojePovo" local, que a mulher vi- elas gozam de mais liberdade,'nha fazendo presença destaca- independência para tudo, sainda em todos os ramos da ativi- do para onde querem, vestindade humana, inclusive na as- do-se como bem entendem e
tronáutica. Esse escrito, divul- até desprezando princípios étigado há 23 anos, tinha o título cós que antes eram tidos como
"A Mulher Da 'Atualidade", e de bom tom, de educação e fi
subtítulo "Difere muito de su� nura".
irmão de há 40 anos atrás; E E no tocante às ocupaçõesmais culta, mais sociável e so-

nem é possível fazer-se compabretudo mais bonita", de cujo ração, pois as mulheres de agoartigo extraiu-se estes trechos: ra concorrem em igualdade de
, condições à quase todas as ta-

- "A�mulher de há 40 anos 1 refas anteriormente reservadas
passadõs usava vestidos pesa- aos homens, � por entre �s nu
dões fechados e bem abaixo lhares de medicas, dentistas,
dos j'oelhos; raramente saia à advogadas, 'engenheiras, es

rua sozinha e se o fazia era só _ portistas etc., vamos encontrar
por grande necessidade; dificil- mulheres cientistas e até astro
mente falava com outro ho- nautas. Palmas nara a mulher.

Todos os órgãos de comu
nicação vêm destacando a no-:

meação de Zélia Cardoso de
Mello e Margarida Maria Pro
cópio, a primeira para Ministra
daEconomia e a segunda como
Ministra de Ação Social. E o

evento merece mesmo desta
que, pois' são as mulheres for
mando no t� escalão do futuro

'

Governo do Brasil e mostran
do que possuem, tanto quanto
os homens, qualidades para
bem desempenhar as missões
que lhes são confiadas.

IABORAr"RIO COLORIDO PRÍlPRIO.
Revelacão em uma hora

-

LO'SS
Av. Marechal Deodoro, 302
Fone: 72-0181 e 72-3508.:

89.250 - JARAGUÁ DO SUL - SC
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Mantenha ;cidade Iim� Lugarde lixo é no lixo.W
'
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SERÁMESMO QUEE
TÃO DlI:íCIL BOTAR O
LIXO NO WGAR CERTO?
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Futura Lei Orgânica promove
fortalecimento de Vereador

Embora considere que a fu
tura Lei Orgânica Municipal de
Jaraguá do Sul seja "moderna,
mais elaborada e abrangente do
que a anterior", o prefeito Iva
Konen não tem dúvidas: "Ten
taram tirar a força do Poder
Executivo, a abrangência e

atuação do PrefeitoMunicipal".
Na próxima semana, o relator
da Constituinte Municipal, ve
reador Heinz Raeder (PMDB),
deve entregar ao plenario o an

te-projeto da Lei, com todas as

emendas - que podem ainda
ser apresentadas até quarta-fei
ra (7). E o presidente da Câma
ra de Vereadores, Balduino
Raulino, assegura: "O prazo pa
ra a sua promulgação será cum
prido, até o dia 5 de abril".

-

Na quinta-feira da semana

passada o prefeito Ivo Konen
reuniu o secretariado especial
mente para analisar o texto ini
cial da futura Constituição Mu
nicipal. "Apresentamos as nos
sas sugestões a serem incluídas
na Carta e os artigos que, na
nossa opinião, precisam ser su

primidos", relatou Konen. En
tre as supressões, ele próprio ci
ta sua interferência para que fos
se retirada a forma de reajustes
do Prefeito -,... seria relacionada
à remuneração de Secretário de
Estado, além da representação
de 100%. "Era um absurdo",

disse.
Konen também discorda da

Estabilidade concedida ao servi
dare municipal - conforme de
termina a própria Constituição
Federal e que deve ser repas
sada às Cartas Estaduais e muni
cipais. "Sou contra a estabilida-

-

de após os cinco anos de função
pública, porque o funcionário
abusa desse direito e isso invia
biliza o serviço público", justifi
cou o prefeito, que não deixou
de lembrar que houve fortaleci
mento do Poder Legislative no

novo texto municipal: "A remu

neração dos vereadores é uma

prova disso. Eles legislam em

causa própria e têm força para
derrubar qualquer veto do Pre
feito" .

Poder Autônomo

•
E é justamente a valoriza-

ção do Poder Legislative que
mais impressionou o assessor ju
rídico da Prefeitura Municipal,
Leonel Pradi Floriani. "Nesta
Lei Orgânica o Legislativo será
um poder autônomo, fortaleci
do", considerou. Para Floriani,
a Nova Carta "está voltada ao

futuro, sem picuinhas pessoais,

Pilote sempre equrpaoo

�HONDAI Menegotti Motos I�

Ghunter elogia o capítulo
sobre Política Urbana. Neste as

sunto, ele próprio propôs que
"0,5% da área urbana fosse des
tinado a praças" e igualmente
gostou da cobrança da. IPTU
Progressivo, "que vai evitar a
especulação imobiliária". O se
cretário e I?residente do Com
dema sugeriu que se incluisse na
Lei um Artigo sobre Educação
Ambiental.

CONVERSA COM O SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS

Meu sagrado coração de Jesus, em
v6s deposito toda a minha confiança e

esperança. V6s que sabeis tudo. Pai Se
nlior do Universo, sois o rei dos reis.
V6s que fizeste o cego ver, o paralítico
andar, o morto voltar a viver, o leproso
curar. V6s que vedes asminhas aflições,
as minhas angústias, as minhas lágnmas
bem sabeis Divino Coração, como pre
ciso alcançar esta graça (pede-se a graça
com fé). A minha conversa convosco

me dá ânimo e alegria para viver, s6
de v6s espero com fé e confiança (pe
de-se novamente a graça). Fazei Sagra
do Coração de Jesus, que antes de ter
minar esta conversa dentro destes nove
dias, alcance esta tão grande graça. E
para vos agradecer publicarei esta gra
ça, para que os homens aprendam a ter
fé e confiança em v6s, iluminai os meus
passos, Sagrado Coração de Jesus, as
sim como está vela está nos iluminando
e testemunhando a nossa conversa. Sa
grado Coração de Jesus, eu tenho con

fiança em v6s, Sagrado Coração de Je
sus, aumentais a nossa fé ... a minha fé.

E.L.T.

mica injusta", relatou o diretor du
Sindicato, José Maia.

Em síntese, os 80 trabalha
dores da Adolfo Baeumle - até
80% desse total chegou a aderir
·ao movimento, conforme estima
tivas do Sindicato - assinaram o

seguinte acordo: "abono de·
15,30% e reajuste de 100% sobre
os salários de fevereiro; pagamen
to do abono pecuniário referente
às férias até o dia 14 de março;
e estabilidade no emprego até o

dia 31 de março". A categoria es

tava reivindicando o "pagamento
semanal de salários, atualizados

pelo BTN Fiscal".

CORREIO__
li> c:> F- c:> " c:>

Trabalhadores de Baeumle
acabam greve após 11 dias

Ku. R�inoldo Rau. 632

72-1599

15 pacientes segurados do Ins
tituto, além de atender a cerca
de 70 no ambulatório. Nestes
dias de rompimento com o

Inamps, a direção do hospital
aconselha "a procurarem os

postos do Inamps ou da Prefei
tura Municipal para serem

atendidos" .

A diretoria administrativa
do Hospital e Maternidade São
José calcula que no mínimo 10
pacientes estão deixando de
ser internados, diariamente,
em conseqüência do movimen
to. "Aderimos ao movimento
e estamos atendendo somente
nos setores de emergência e ur

gência. Casos normais, só
atendemos a particulares",
conferiu. O setor ambulatorial
do São José está completamen
te parado, embora os médicos
estejam trabalhando normal
mente para atender os casos

particulares.

Marechal Deodoro,
..

.

158
Fone: 72�1777

APÓS O CARNAVAL COLOQUE A C�EÇA
-NO LUGAR INVESTINDO NUM CONSORCIO
DE VERONA.
�.. �
.....__

que atingiu 85% do que precisa
abranger no 'aspecto jurídico".
Ele também destaca que todos
os segmentos foram chamados
a participar da elaboração da
Lei, e lembra que "nela sempre
são possíveis emendas, confor
me estabelece o Artigo 31".

Se isso realmente fosse pos
sível, o secretário do Planeja
mento, Osmar Ghunter muda
ria na Lei o que considera "ab
surdo": "Os vereadores têm três
meses de férias por ano, isso é
o fim da picada, incompatível
com os novos tempos", critica
Ghunter. O "privilégio legisla- L t d

.

h
·

taí
"

tivo" está inserido no Artigo 24 ocau e os OSpl alS e
da Lei. O secretário também.
questiona a adoção de um Plano .

t d P"de Carreira, re�t�t�aos profes- suspenso em o o o ais
sores do mumcípio: "Porque
não estender o Plano a todos os

servidores?"

Os operários da Empresa
Adolfo Baeumle, em Corupá fe
charam acordo com a direção da
Empresa e retornaram a? trabalho
na tarde de segunda-feira, dia 5,
após uma paralisação que durou
11 dias, sempre sob orientação do
Sindicato dos Trabalhadores nas

Industrias da Construção e do Mo
biliário de Jaraguá do Sul. "São
conquistas importantes,' que fa
zem parte de nossa campanha,
atraves de assembléias em portas
de fábricas e negociações com os

'

dirigentes empresariais. Vamos
-..Continuar com as paralisações, co
rno resposta a esta política econô-

Os hospitais particulares
da região aderiram em bloco
ao movimento de boicote con

tra os convênios com o Inamps,
deflagrado nesta semana pela
Federação Nacional dos Hos
pitais, em todo o País e encer

rado na terça-feira. As dire
ções dos hospitais reivindicam
reajuste de 224% nas Autori
zações de Internação - o que
elevaria a diária (de janeiro)
de NCz$ 74,80 para
NCz$ 243,00 � além da redu
ção no prazo de pagamentos
para 15 dias � atualmente o

Instituto vem pagando com até
60 dias de atraso.

.

"Estamos atendendo a to
dos os pacientes, exceto os

conveniados com o Inamps",
confirmou o diretor admmis-

. .trativo do Hospital Jaraguá,
Hilário Balmann, lembrando
que nos dias normais, o hos
pital chega a internar mais de

Página 03 Jaraguá do Sul, de 10·a 16/03190
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A sua elegância
começa por

· fora.
Vista

,('AMISÃO
Moda Sempre
Getúlio Vargas, 55

Cenàs do jantar dançante promovido pelo colega
da Varig, Gilson Gonzaga dos Santos,
jaraguaense de nascimento,-em homenagem ao

gerente geral da Varig, em Santa Catarina, Altans

ÓTICA.
HERTEL

• Laboratório ótico .

especializado.
.

• Há mals de 50 anos atendendo
você.
• Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889

.

Schneider. A festa, marcada pela emoção da
despedida do gerente - após 38 anos de serviç
-, aconteceu no Restaurante Cabanas, em
Florianópolis. Presenças destacadas no evento.

í
(i1
,
;\\

.

f
No detalhe, o proprietário do Cabanas, Romualdo Zenoni, Schneider e

sua mulher Volmire, Gilson e Jurema Gonzaga dos Santos, com afilhinha
Mayara.

KADRI
�� ...

-:;;;;

-

Onde você encontra o melhor preço dapraça e os
melhores artigos de cama, mesa e banho, brim,

popeline, tudo em quilo.
.

Vá e confira.
Agora em novo endereço

R. Reinoldo Rau, 585

A festa inesquecível teve até animação de banda típica
o casal Eugênio (Brunhilde) Schmõckel recebeu um buquet de rosas pt
passagem dos 40 anos de serviços da Varig, em Jaraguá do Sul.

••1100,
[®�eormóV�i� 1

CASA DOS RETALHOS

o REQUINTE QUE VOCÊ MERECE,
COM A QUALIDADE QUE VOCÊ EXIGE.

Página 04e 05
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·A· ROUPA INFANTIL
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JARAGUÁ DO SUL, 10 A 16 DE MARÇO DE 1990:

ESTADQ DE SANTA CATARINA

EDiÇÃO N9 3.579

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MlJNICIPAL DE

JARAGUÂ DO SUL

L E I � 1.357/90
Autoriza ,Q Bxecutívo a permutar

e a receber 'terras de Órltlnd9 Pamplona.• O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, no uso de suas atrtbuíções,

FAZ SABER 'a todos os habítantes deste
Município que a Câmara de Vereadores aprovou
e ele sanciona a seguinte Lei:

_.

Art. i\> - Fica desafetada de uso comum

do povo -'Pas�ndo à categ<>ria de-·.em domíníal
do Patrímõnío Público Municipal a ár�_g. de
124,15 m2, parts do imóvel contendo ao área to
tal de 492,00 m2 (MI 7.908), �ituadQ às Ruas
141 _: Augusto Míelke (lado ímpar) � 184 -

Bernardo Dornbusch,'Bairro Baependí, perímetro
urbano.

,

Art. 29 - Fica \) Executivo autorizado ,
a

permutar a referida área com ª ár�a de 19,20 m2,
m2 (MI 8,161), de Orlando Pamplona, situado.
parte do imóvel contendo a área total de 480.,0.0.
na esquina da RU,i' 8/2 ,_. João 'Janu�r�õ ÁyrQSo
(lado par) com�.a; Rua 20.3 - VictÓ:fib' _ Pradí
(ledo ímpar), Baírro Jaraguã Esquerdo, perím�.'
tro urbano, ocupada pelo leito cerroçävel da
citada Rua quando de sua abertura qu,e passa
rá a integrar o Patrimônio Público Municii�l na
categoria de bem de USQ comum do povo.

Art. �9 - Fica o Executivo autorizado
também a receber por doação uma área ' de
40.,36 m2, part,e do imóvel a que se refere o

art, precedente, correspondente ao, passeio do
lado par da Rua 8/2 - JoãO JapuaFiq Ayroso,
que passará, igualmente a integrer 'o Pati'i�ônio
Público Munícipal na categoria de ?eJ?' de
uso comum elo povo.

-

Art. 49 - Os imóveis retro .mencíone-
dos echam-se representados nas plantas topo-
gráficas anexas."

'

Art. 59 - Esta Lei entra em vigor na

data de sua publicação, revogadas as díspos-
ções em contrário.

'.

,

Jaraguá do SuL 06 de marco de 1990
-

IVO KONELL
Pretetto Municipal

ANTENOR GALVAN
Secretário de Administraçãé e FInanças

ADVOGADO
Rube'l- Fonseca, Flexa-

RUa Reinoldo Rau, 86- - Sala 6 -:-' 19 andar,
Centro - Edifício Mário Tavares .

Fone: (047:)') 72-1920'__: Jar�guá do Sul - SC.

PREFEITURA MUNICIPAL . DE

JARAGUA· DO, SUL

L E. I � ,1·359/90

calcular, caixa. regis
tradoras, mlmlógrafos,
relóglo:po�to e

_

com

�u.tadores..
'. Procure-nos til veJil
nOssas vanta�ns e

bons preços.

• Rua DoÍla' AntÔn.,
33,

,

Fone: 72-0308.

SOJnB1

Ratifica o Decreto N9- 2.045/90.,
de' 24 de jáneiro de 1990;

,

,

O PREFEl;'TO MUNICIPAL DE JÀRAGUA
DO SUL, no uso de suas atribuições,

FAZ SABER a todos os habitantes deste
Município que a Câmara de Vereadores aprovou
e ele Sanciona a seguinte Lêi:

- -
.

,

Art. 19 "Fica ratificado o 'Decreto N9
2.0.45/90, de 24 de janeiro de '1900, qu;e reajusta

'

II
os vencimentos e' Iíxa ° piso salarial do' Funde. I:

nalísmo Público Municipal, ativo � inativo, e
Servidores Municipais regidos pela Cer, a partir
de 01 de janeiro de 1990.

Art. 29 - Esta Lei entra em vigor na
datà de sua publícação.. revogadas as disposi-
ções em contrário.

_

Jaraguã do Sul, 06 de março de 1990
IVO KONELL

;- ,�ef�1tQ- ,;-;Munlclpal'
- .""�, �.A.NTENOR <GALVAN

Seçre�rÍO :de Administração e finanças

SOMIG':
Jaragu' do Sul ga.Qb.à
uma nova 9'pçiO! em:

consertos de máquinas
�e escrever,

COIUlicaçãl:
Comunico • minha

distinta, cIlentél. que
após ter estado ausente
por 60 dias, estarei
atendendo a partir, de
05.03.90 nos horários:

manhã das,8,30b às 12h;
tarde das 14,30h às 18b.

Consaltérto:
R. Exp,. Antonio

.

c.
Ferreira, -22, 1" .ndar
EdU. "MINER". Fone:
'12·02�5. �

Osny Cubas D'equtno
Cirui'gilo Den�sta

de' COIYICacãl- -

- o SINDICAT� DOS METALÚRGICOS DE .JARAGUA DO SUL, pela
sua Diretoria, comunica atravéz desta Edital, a lodos os trabalhadores
da categoria proüssíonaí desta c-idade, que nos días 9 €. 10 de abril de
1990, será realizada eieição para a escolha da nOva Dirletoria Adminis·
tratíva, Conselho fiscal e Conselho de Representantes de Fábrica, pera
o mandato de 10 de maio de 1990 a 9 de maio de 1993, P\cand,oab�tOto
prazo de 15 días para o registro de chapas, a partir desta publicação, e

cujo requerimento será remetido à COmissão Eleitoral, ne sede da Enti
(jade, no horário das 8 às 12 horas, e das 14 ssts.

A eleição contará com as seguintes mesas col'etoras de votos:
a) Weg Motores Limitada, � Parque Fabril I � 1 urna;
b) Weg Motores Limitada - Parque Fabril II - 2 urnas;
c) Kohlbach S/A - 1 urna;

.

d) Sede do Sindicato - 1 urna; e

e) 2 urnas itinerantes.

A apuração dos votos será efetuada na sede da Entidade, na sessão
el,eitoral \de apuração a ser instalada pela Comissão Eleitoral, às
18,30 horas do segundo día de votação.

. As, chapas poderão indicar um fiscal para cada mesa coletora
e apuradora de votos.

Este edital será afixado na sede do Sindicato e nos locais de
trabalho da categoria profissional.

OS' procedimentos aqui indicados encontram sua .regulamentaçêo
nos Estatutos, Sociais da Eht}i:dade, e no Regimento Eleitoral, diplo-
mas que disciplinam o proeessn de eleição em curso.

Jaraguá do Sul, 0,,9 pe -março de 1990.

prestdente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.Proclatrias de - Ca.sam�niô�··" -.,

T�bos Santa Helena Ltda,
, ·,r.'·, , ' ', .. - " , .. i1!iiJ ,

'�

.;
.

MARGOT 'ADEUA GRUBBA LEHMA�N,
.

Oficial do Regist�o civn <, -Tubos í:le: pve [eletrödutos], Tubos de Concret�,
.' dQ 11!;D�tdtoßª Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa )Catarina,' Tubos 'de Políetílene (mangueira preta).
)}r�il, fa_z saber que compareceram em. C�rtóliip; e�i!:>in�o os -documen.. ' .] 1·....

• ��FA�ric&:: Rua Joínvílle, 1016 _ Fone 12·1101

. toS-.;'exigldos "·pela·lei, a fim de Sie h.abllltarem ·pala\:asar,.-os seguintes: � - -.,'---. '-""-'-Escdtórlo: Rua CeL 'Procópio Gomes, ·99
_

- __ ... • __ ._' ,,_ o" o "0 _. •••• _ ••• _ ••• _._o-· .. o·

'j__ ."_'_" ...._ ..... '_u'-_' _

";Edita147.09:2 de:·Ot.OO.90 Felicranç.Bortolíní. lAOO, .: gues ,,�, .Zenith .Rodrí- ,:,.Felle 12·0066_ JaraglJ.á doSul,..... SC
Wanderlei Coelho _..� na Barra do Rio Cêrro. gues -

.

. ...� '" � , : .'i' J: 1

Maria Elisa DenóldI' rieste distrito, filho
. dil' ,Ela, :. 1iiasileira, �:rsolteira, ,. ,

"

< .....<., ,�
,

Ele,�-::;.;.braiÍlei'l="0';. divorcia- Orlando Luis Andreatta· costureira, natlUräl' -jeie
do, á.mll.ar:\·�de €sar:i!l:ó- .� Marlene Gome§ Andre- Jaraguá do Sul,:�:':dörili(+
ríö, natural der .:. Jaráguá atta - Iíada e resídents n�7.Rm.a
do Sul, domiciliada e Ela, brasileira,., solteira, Luis - Bórtolíní, 27;'" em
têsid�hte:�na cR_tlä Francis- auxiliar admínistratíva, Jarag:uá-Esquerdo, neste

co Fiscnét, 40;' nesta' cí- natural de
.

Itajaí, rieste :,diSitritö;':· filha de José
dade, fi.lhÔ. de'" �Ilre- ,

Estado, domiciliada e Celestino Filhó e Éli'S'a"
do João Coelho e Leoca- residente na Rua Felicí-

'

beth Bollauf Celestino
día de Souza'Coelho � ano � Bortoliní 1.400., na
EJa,' I!):bá;�il:ea.[,a". Soi:teil!.a, Barra do Rio Cerro, nes-

. sauxiliar . de ,escri.tório, te distrito, filha de Mar-:

�aturàl "'de " }aiag1i�, do celino Pedro Pacheco ,�

'Stil, donücüiada" � :..� 'resi- Nadir de Melo Pache
dente.me .Rua ,",:Francisco co;""'"

Físcfier, �40, nesta cida- Edital 1'1.095 d.e . 05.03.90
de', hl.ha da 'Fâusto Ber-' Edson Vanderleí Viero e

toldi e" Valquiría KÜs- Magdalena Engelmann
ter .Bertoldi...•..,,·. . . . Ele, brasileiro, SOlteiro,'
Edital 1'l-093.'-de, 01..03.90 comerciante, .netural de

, Joares Ôiivelra' Laurindv : Jaraguá. do.
-

Sul, domící
e Helga 'c'SéHimitz' �.;.'

Iiado e residente na Rua

EIß, '. P't�sl.l�ir6, ß.oÍiíelro, Rio Branco, ..333, nesta

mõtQrrsf�,
.

naJàíral;'" dé cidade, filho de. Camli'
Armazém, neste 'Estado, do Antonío Víero . é Al
-dömiciliado 'e residente zíra Vi,ero, -

na :ku� c Êrrt-íh6' Stein, "43, Ela, brasileíra, solteira,
nesta tiiaà'dé;' fÜh'ó' de 'fhdus'triária, natural de
Oliveira' 'PcifrICíõ-;':;'Làurin- " Guaramírím, rieste Estado,
do e Teresinha André domícílíada e residente na

Laurlndo
. .

,Rua . Gerônimo Correia,
. Ela, brasdeira, solteira, 656, em, Ouaramirim, nes

operária, natura} de Ja- te Estado, filha çl;e Carli
raguá do "Sul, dómi'Ciliada ' to

.

Eug·ê1'!io Engehllanri �
e r'f?sidente "na Rua Bolí- 'Elviia More.ira.· Engel
via,' Msta"cidade, filha m.ann·_'
de ErtbertÓ'< Schmitz e --'Edital 17·096" de 06.03.90
Elsa Gieseler Schmitz,-' Sandro José Rodrigues e

Edital 17.094� de 01.03.90' Otiélia - Celestino '

Fábio litteu Gomes'Andre- Ele, brasileiro, solt'eiro,
alta e Maria Helena Pa· 'auxiliar, 'Cle escritófio,
checo'" natura.l de Corupá,

.

nEiste
I Ele, brasileiro, SOlteiro, Estado,. domiciliado e

metalúrgico, natural'" de "residente na Rua Irmão
Jaraguá do' Sul, cl0micic .' Leandro, 93'7, nestà

. cida
,

liado 'e rE!sidente na Rua de, filho de Pedro Rodri-

E para que chegue ao'
cenhectmeneo de todos,
mander passar o presente
Edital, . que será publíce
da pela Imprensa e em

Cártérío, onde .' 'será afio
xado durante (1'5 dias.

ABANDONO
DE

EM,PRIGO
"De

.

<cofíformídade,
'com' o art. 482, tetra
I, da'CLT, convâdamos.
'0 sr. Gentil dos Santos,
p0rtadp:t. da carteira'
prOfissional n9 42.681,
sériE! 028/PR, a . com

pa:recer, 'na empresa
no prazo de 72 .poras.

. O não compal'<eci
mento 'ca:rac:t'eTÍzará
o abandono de 'em

prego.

Metal6rgica
'

Erwlno
Menegotti .

Ltda.

Jaraguá do Sul (SC),
05 de março de ,1990.

Para DÓS, seguro Rão é só garutia de riscos
'"

Seguro é
"

Preslação
.

de
Consulle -

Seguros A.

"

Servi,ç'os
.nos

Garcia
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nl? 90, "LI? andar, sala 2

Fone: .72-1188 _, Jaraguá do Sul. -
-

SC -

PAGINA 02

Spézia &. eia. Ltd·a�'
SERRARIA: ·E. SE�VIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de' trator
com profissionais altamente sspeclalizados.
Rua lO'ão Januärío Ayroso, 772 - :Iaraguá Es

querdo - Fone' 72-0300 - Jaraguá do Sul - se.

Poslo . de Venda's'· ·Ma·reallo
Ch�péps, 'bonés; yiseiras,., camísas; .sborts,

bermedas e cordas.

Em frente à fábrica, ._ Amplo estacionamento.

_ Lanznaster
AS MELHORES opçöES PARA PRESENTEAR .

ESTÄO NA

Jóias, ,:semt: jó1as e iélógloS COm o carinho 'dei
LANZNASTER

Marechal Deodoro, 39l: Fone 72-12.67, em Jar�JI1uá
,

.r

Lar· Imóveis
Jaraguá 'ltda.

,.

çresci • 852 "' J
Av. Marech�l Deodoro da Fonseca,' 141: .'}lone:
(0473) 72-2010 .' Ja,rag.uâ 'do Sul • Santa .Catarina

.

VEND;E
Casa ém a'l"énaria com 120m2 R. José �E:mmen-I. . ...._.'_

doerfer, 197; ,CaSa em alvenaria COm 140m2, R.
25 de Júlho; Casa Mista, �e 90m2; R. FranciS'co
Hruschka, e�'Il: Jguá. Esquerdo; CaSa de madeira
com 115m2, Lot. Jardim CenteIi.áriO; Terreno com

duas casas em alvenaria CQm, 100m2 e 50m2, res

pectivamente, Ro 416 fundos' do Grupo Giardini
Lenzi-Jardini Simone; Terreno com 450m2, R.
Fritz Vogel; Terreno com, 500m2, em Nerell.l
Ranio�;

.

Lotes" (2) cort-i r08üm2., lateral. da' R.
Bernardo DornbuS'ch, perto Ferro Velho Spézia;
Terr-eno' rural com' 400.000m2, R,. Francisco de
Paula; Térreno rural COm 70,875m2, 'em Schroe-
der� �difi'cado. .

.

toteamento Santo Antonio, Lotes a :,partir,de um

salário mínimo de entrada e meio sàlário míni·
mo por mês.
ALUGA
Sala comerdal na' Ilha da Figueira, proxlIDo ao

trevo; sala comerdal na lateral da R. Barão do
Rio Branco; Rampa para lavação de automóveis, 't

R. Erwin() Menegotti; Galpão induStrial, R.
RO,dolfo HUffnuess1er.

..JARAGUA DO SUL, 10 ,.A 16 ,DE MARÇO DE 1990. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERRENOS
Ana Paula n., - Lotes no Loteamento Julio

Rodrigues-, _- Lote na Enseada 12x25 (Bsquína]
Rua Alagoas" Lote em Nereu Ramos 1.075,OOm2
na Rua Campo Estrella., - Lot.e estrada nOva,

C: A S ,A S

Casa tom 300,OOm2 na RUa Donal Gerent, (Cen
tro),;, Casa Mista 120,00m2, Jaraguá esquerdo.,
Casa de Alvenaria com 96,00m2 (Jguá 'Bsquerd,9h I"

.- ......_-..-..Casa de Alvenaria '200,00m2 R, Nei Franco II

(Vila Baependi) Terr,�no Rua Leopoldo Jansen

12x46

R. j�io Píccoli, 10"'· fOD' i2-211l· Jar_eu' do Sul
CRESCI 0914·J.

TERRENOS
1 casa de alvo com 190m2, terreno com 5�5m2,

na Rua Adélia Fischer.
'

_,. 1 casa de alvo com 260m2,'terrenQ com 15x30
J);a, �ua 'Dona'ld Gehring.
,._. 2 casas e r terreno com 800m2 na Rua
João Manoel Lopes pröxímo ao ACARAI.
,"'-" 1 casa de alvo com 1l:l'm2, terreno com 900m2
próximo a comercial Krüger.

'.,} IITERIMOIEIS
Intermediária de
Imiveis Ltda. 6

,

.Jr.i'iil c h a 1 é
'-f
I JGiIJILEI; IMOBILlAJUA E8.

� DPUSENTAÇOES LTDA.
Rua Reinoldo Rau 61 - Fones 12-1390 'ê 72-1500

TERRENOS
TÉRRENO - Com área de 364m2 sito a Rua Mar·
é;�io Barbi prox, a Escola Giardini Lenzí:
TERRENO - Com área de 343m2 sito a Rua

/
Lot. Itapocuzinho prõx. Comunidade João ]?lessoa;,
TERRENO - Com área de 589m2 -síto a Rua
Luiz Gonzaga AyroSQ próx. Juventus.

.

,TERRENO - Com ár,ea de 3SOm2 sito a Rua
4G8-Loteamento Hruschka próx. Cerealísta Urbano;
TERRENO - Com área de 1.200m2 sito a Rua
Rio Molha próximo Molha;

,

APARTAMENTO - Com áI1ea de 180m2 sito a

-Rua Reinodo Rau Edifício Mendonça (DIsAPEL);
CASA - Com área de 102m2 edificada em ter
-reno de .45Om2 sito a Rua do Escoteiros, prox-
Sede dos Escoteiros;

,

IMÓVEL COMERCIAL - Casa de Madeira/Sala
Comercial sito a Rua João Januário Ayroso n?
1884, prôx, MÓveis Chiodini;

,Empreendimentos Imlbiliírios
� ,Marcalto Ltda. CRECI 093

Av. Mal. Deodoro, 1.119 . Fone 12-tt.:l'6 Jaraguá,
do Sul - SC.

TERRENOS 'COMERCIAIS.
Terreno com 5.189,00m2 Sito a RUa Joinville.,
Terreno com 900;00m2 e galpão de 2:;'3,00m�"

;..R.ua,_ßernaã;do , Dornbusch,
..•.. ; � ',--'

".
.

':'.

fAGINA 03'

Para quem pagar i�·
posto, poderá parcelá-lo
em até seis 'VIezes- Cada
cota foi limitada ao va

lor mínhnQ de 35 BTNs,
.i

Para as pessoas Jurí
dica�, os prazos para en

trega são até 30 de mar

ço, . pára, decreração
.

de
lucro pr'esumido: Até 29'

e" de junhQ, para miéroem"
,_--------...-;����_:=�_::�-::�'I'�,�J'-�l!��-:�sas e�sociédades. civis.

JARAGUA DO SUL, E MARÇO DE '1990.

Receitl prarrlUI
prázl

c,

, . A Secretaria dá Re
-ceitá' Federal prorro
gou .para Q día 20 de
março o prazo para -as

empresas entregarem qQS
seus funcionários .9$
comprovantes -dos rendi
mentes pagos em 1989;
o prazo anteriormente
marcädc era 28 de tieve-
reiro.

'

o prazo final pare a

entrega das declarações
de imposto de renda des-
te ano, é ,30 de abril,
entretanto, a rede ban-
cãría às estará :r:ecer
bendo a partir do próxí-
-rno dia 20.

A Receita estaré dís
tríbuíndo "dois tipos QJ�
formuláriQs: Declaração
de Informaçõe$'· (v�rde)
para. uma SÓ fonte
DeClaração d� Ajuste,
(azul) para declarantes
que perceberam rendi
mentos de mais· de uma
tonta (mensalão) ...

Aqu.ele.s. qu� apre-
sentarem somente a De
claração de Informações
deverão procurar Os for
mulários nas agências
bancárias, nos correios
ou órgãos da Receita Fe
deral, enquanto qUe os

declarantes sujeitos a, a

presentarem a· Declara
ção de Ajuste, lestal1ãQ re-'
cebendo-o em suas

.

resi
dências juntamente 'com
o Manual de

.

Instruções-
A receita lembra a

inda, que somente esta
rão obrrgados a apresen
tação das declarações, os

contríbuíntsg qUe tive
ram em 89, renda supen
or a 50 mil cruzados no

vos, incluindo o 139 salá-
rio,

��� 1�"l.td.::L;
...

CRECI • 61 . � Fone (0473) 45-0422 ou 45�0434.
Av. N�reu RamOJr. 635 - PIÇARRAS - SC

PRAIA DO FLAMBOYANT
Löt,$iI oom luz, água e Rua calçada, Financiados
,at.é 5 m�. a partir de NCz$ 90�OOO,00

. ,-

PRAIA DE ITAJUBA
Arsa 1200m2, frent� p/ o mar NCz$ 98.000 B1Ns
DURA MAR PRAIA FLAMBOYANT "

10.000,00 m2, ,entre Avenidä � Ja praia,
.

visao

panorâmica rua calçada ao redor, iluminação
especial (poste de 15 metros) 680.000,00 BTNs:
CEN.TRO' ..

Próximo do mar - Lotes no valor de NCz$ ....

130.000,00 e 230.000,00:
.

CASA NA· REGIÃO CENTRAL
Por NCz$ SOO.OOO,OO.
AV. NEREU RAMOS
Região central - 800 m2, ideal para construção
de um edífícío de 10 andares. 150.000 BTNs,.

(aceita incorporar)
EDIFICIO MAJUZA
ApartamentQ lateral, mobiliado -::- 2 dormító

. rios NCz$- 39·290 BlNF.

PLANTÃO
Sábados,· Domingos e Feriados.

�
EN(,;ETEC
,\)

Imobiliária Enuetec
CRECI-934-J "! FONE 72-0313

R. Exp. ADtollio C. Ferreira, n' 68

TERRENOS
�RENO com 3.600,OOm2 -- RUa Epit. Pessoa
- Centro., TERRENO com 1.480,00m2 - Rua
João Picolli - Centro,
C O D E R T U R A N O V A . com :l'20,OOm2
-- Edilficio Sehtocker _..,. Centro.

APARTAMENTOS
APTO. NOVO com 194,00m2 - Bdíf. Carvalho
- Centro.

C A S A S
,CASA .em Alv. com 3r1i,06m2"Ruà João Januárto
Ayroso.,. CASA em Alv. Nova 'com '1'60,OOm2
Rua 25 de Julho -,-' Vila Nova,

.. '

,"

ALUGA
Sala Comercial - �Ruã .' José· Emmendoerfer
Sala CornI. - R. Joínvtlle - ao lado Lumíére

-' GALPÃO COMERCIAL' - RUa Bernardo
Dornbusch pró,ximo à' MARISOL

.

í '.

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Ru.'Fellpe Scbmldt, 279 - Fone 72-0448

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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lO de Março.
Sra. Ca�ilda,,, Menegotti

Schünke, 'María"'- Gonçal
.,!�

. .yoig�.>:.;.; sr_'j�Roberto
ItU1i)..kt� Sra.2,� �-al(!lin,a. )JQrl'
,bts; Srä.; RQJllualda, Hen
ke (Curitiba;),; �r� Alzirä
'�posa:!-�QS@f ::·Nage};
Si Nelson.;, Berelra; José
Nu.nes; S::r,a· ·i;:�.�ria,;:: ..Lu
zifda; G:ç�gQlewj..t�sch. ;-.. Ba
tatt�;;:::Sl\éJSi Iß�unilp;e', .;;BOS$
Hu,mb\lf,g ;;: ,: .e;; J ;; �:: '.

11 d� Março
, LaiSY da,�,Costa'; (S. .Fran
{lisC.ô); Sra. Ivete :S_tu1zer
tia '; Silva.; � Sr. Marcelino
BisQni; SI1. Rena,tÔ'. To

Hiasém;' sr; N�v4ldo cBau

�r;"Sra. lone. Vieira Rçse
12 dé Mar,çO'

'

Sr. Helmuth ... : Neitzel;
Srta. Marilane Döring;
sr. HiláriQ ,Ro�; Sr. Do

r�val: -Duwer S�. Rovino

Küster; RO�e Mun�z: filho
de': Luiz C�lso' l(Marcia
M'Q,Her).· Muniz;" Maria
Helena- Krüger: Alaíse
Fátima Papp; ,'Darlon' D.

AniCletQ···
.

i3·· de ;Março '

Sr. RodtigG Nico1uzzi;
Sr. Jorge Ersching; Sr.

Augusto" Gesser' '.: (Con·
córdia}; Sr·' paulo C; Hoeft;

, Waldir Gerent· (Astorga
pr'.); Sr. BentQ Nunes; Sr·

Elfonso Schramm; Sra.
Araci Egg�rt;· SL Ernesto

Krause; Vivian S· Buer·

ger, filha dó' Sr. Irineu

(R"osane. Schmöékel) Buer·

g'er-' '(Curitiba);' Francis-·
.

laine Mainara Rosa; sr.

Eúclides Martíns
14 de �arço
•. Sia,:. Adalzira esposa dó
Dr Murilo Barreto de
Azevedo; Dr. N�lson
Victor pinto da' Ccistâ
(Paraná); .

Sra.
. Anastácia

Stulzer; sr. Rodolfo Her
bst.· (p. Älegr�); Sra. Ivc

ne.',V�igt; Valdemir Ce

iar: Pelleira; Arlene Té·
reitnha Boos; Sra· Amália

esposa do Sr, Eugênio
Krüger; Sra. Inês D. Mül
ler;., P9:IYana Cluolina de
�ouz� .

15 'de Março
, sra.

'

DJ.1icel-i . B€Tnardete'
Fran,ceséhi; -Eliane Rei

mer; s.r. Salim. José De

quech ,(GuaralnirinÍ); Sra.
Ira,tema Fusil;, Sr. Anto-
'nio. Pedro �ttini; . C��ia
Rehling.; .:ii.ani �iíske;
Ja�z:,� .:i'e,drqni .. (Curitiba);
'·"·i' .... : ", ,. f

�'., .

CONFIRA A HISTÓRIA ...
::

.
. �:�.�d . \

, � .. '. .,:'� Htst;l1a de BOIS. geBte Bio p'ode
...

.

-
.zs»: 'o_ �".' •

MOMFQBT
-i, /," fi,car <. só�-ª �udade".

�....
•
'" � .. .1 ' ..... �'" '" _ � ,_

,�-ç-".�"''''' . ','
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• •• HÁ 50 ANOS"
.

ç,

li Inês Oechler; Rolf Krueger e Ingebu:rg- Zils; MaI1no
Verdi Lenzi. �e Edna Tav..ares; Reinoldo WeisS' e· Maria

Em 194Üi Q ano começàva ·''é9in mudanças. Pereira de Mafa: Irineu Leffín-, ec-lJ�onildâ· Schioehet: .

Requeríe-se aO'
. Rrefeit� e este des�chava, tomo re· José' Balista da Silva e Maria .Olinda Campigotto e Da

quer: 'cl} ErnestQ Kraushaar" pedia trànsferêncíã de ''im- vid Meier e Frida Eissler., ..
postos do atelíer fotográfico de Alexandre Fríedrích;
b) Franz Hesselmann solicitava lícença para< construi!',
um prédio destinado' a' hotel. ,eiÍl serr terreno, à ruei
CeI. Emílio Carlos Jourdan '.� c) Angelo Rubíní reque
ria licença para instalar' em seu terreno,'na Marec};laI;:
Um .posto de venda de gasolina' e óleo, COm

' oficina:
'mecânica ,e lavagem de automóveis. '

'
.

.
.

-. ': -

.

... :, •••••J•• .� � ., ,

_<,,- . Lolse " Richard, do JARAGUA SOCIAL, do
"Correio do Povo" prometiam novidades; verdadeíras ,

"bombas", principalmente as de, LOÍse ..

_ - O'· GOverno BràsileÜ'O' estava
.

sertamente Em 1970, com a posse de MaYer como prefeí•.

preocupado com Q problema das terras devolutas, fa- to e Schmöckél como vice, os vereadores eleitos Bru;
ce as dúvidas com títulos legítimos sem Iormelídades no Henn, AffonsQ . Pranzner, . Sigolf Schünke. Eugênío
extrínsícas e terras sem títulos. legi:tí,mos; . díftcultando Strebe," Fi9E!'1iS- C.: Hruschka. . Hàroldo Rfstow; Albino

seguros de propriedades, mandando' fazerum �tudo Wehrmeíster, Mário M. Rtibini, ,JOSé.,.:C. Neve,.Lu�,Fer�
'das peculartedades locais. Era íncumbído do projeto o reíra dá Silva '-e Beiaf'mino' García, elegiam a' mesa'dIaj
"sr. Sá Filho,.no càrgo de Procurador Geral da Fazenda Camara, que ficaya· constituída·de ,Sigölf. Schünke,
Nacional. FT c6mö ficaram as imenSas áreás brasilei. como Presidente,' Haroldo,' Ristöw" ,Como Vice, Brll�O:

.

�ras. Henni' como '1<? Secretário ..e' Mário M. Rubini, como:
29 Secretário.• •• HÁ ,40 ANOS

Em 1950, a Câmara Municipal cori$tituía as
-"'�; A

.

administração 'pública começava sob os

diTers.as comissões permanentes entre os. :vereado. auspíclqs de violento temporal; 'com forte V'eJldava�
res Otaviano TJssi, Carlos ,Rutzen, Willy G., Gúessner, às 15 ,horas �guida� de iIitensa chuva e queda' de ra·

Augusto Sarti, Luiz _ Maes;' João Lúcio da"Costa, AI- ios. Rni·· Ner,eu Ramos causava prejl_lizos nas lavouras

brecht Gumz, Arquimedes Da�tas. Max 'Ihieme e' Fee· de arroz, cerca d� 100 telefones' ficaram mudos, na

derico C. Va�l .. Te.ndo Gup}z solicitad.o licença de 00' BámFdo Rio Cer.ro- descobriu de2}�Il:as. de casas e .�.;J•.
dias, assumia o 'sl1plê,n:te Victor Raduenz. E Guessner.: guinas- indústrias e a próprja i-gr�Ja local, especial·
queria saber odestino;'dos ihstrlJmetltos c�rúrgic<>s do, ménte a Rubini Industrial Ltda", ,com um lance d� gal-

,

Hosp. EvangéHcô, arre.batadoS' 'Y�olehtäm'ent'e .ern 23 pj30 de 8x2(), tota_lme�te destrtudo, com 10 mllhões·

de dezembro de 1942, ein Corupá..: de prejuizo. As estradas do interior sofreram.

_........ Luiz Gonzaga Airoso, Seer. da Assoe'. Rural,
de Jaraguá do Stil, de ordem dó· Presidente convOcava' • .' � HÁ 10. ANOi

AGE, com ordem do dia para prestar contas a deci- Em, ,1980, a. firma Récomaq - Representa-
dir sohr-e financiamento aos étssOciadOft',· ções de MáC}\linas Ltda., comemo.r,:ava o 'seu .1OC? ano

de.. existêncià, n-esta praça, .inaugurada que fOI em. 31
� -. O D. Pedro ,n,., de COntpá vencia o Bonsu- de janeiro de 1970, hoje estabelecida à Rua 18 -:

cesso F., C. de' Joinville � sagrava.se campeão da Quintino Bocaiuva, 148, ,em prédio próprjo e atenden

L. J. D. ..._ Téndo terminado eniRdtador na'! pena�ida- do cqm a presteza, de sempre. Ao .ensejo dos 20 anos

eles, o D. Pedro n venceu por 5 x: 4. � De ,qué divi'S'ão, de existência, cabe reconheoer a perseverança com

de JoinviUe? que Ronaldo Koehntopp e ,demais familiares V'em im·

primindo à representação em nosso meio.
.

• • • HÁ 34kANOS'
.._ _ Em 1200 municípios com população superi

'Em 19QO, dizia a imprensa que. .; .. 0 .. popular.,or a 20 mil habitantes foram colhidas informações so·

arquEiiro do,' .C
..�,A; Baependir ,CasClJdo(,,' na:: ocasião ,br� desenvolvimen�o, em 1�1?, �m todo Pais, compr��

considerado o melhOr 'da- posição em Jaraguá do Sul,' le.ndendo arreca,da�oes mun�cIEa�" fed�ral e valor .ad�
, surpreendia::' todos- os desportista:S', desligando-se do cHmal do, ��, }�l'to� ho�plta �'Ves, � nume;o. de velc�.
tradicíonal Baependi para ingressar no' Cluhe Água los Ie' profIsslOnals hberal's, hg��oes .

eletncas, ,fe _

Verde, d . EStrad ' NOVa: gua, <ie esgoto. e te1efones. A Reglao Sul do Brasl, on
a a..

de figuravam ·719 municípios do total (18,1 % ), :;'4 e·

_ - Corriam '� proclamas de casamento publica· ram catarinenses e Jaraguá em 1111- posição. Entre os

dos pela sra. Áurea Müller' Grubba,,�do _Registro Civil' 500 mais desenvolvidos constava em 18S'? lugar. Mas'"

do 19 Distrito da Comarca. De acordo coni os ditos cu- ,estiveinos em 1<] lugar em SC e em 40<:> lugar a nível

jos, pr�tendiá� :caàar-'se�' José IJno Kràú� � Orace- nacional .

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

. :YÃRAGÚA DO SÜL,' tõ K 1,6 DE tt<\RÇO DE' 19f}Õ:
.

.� i.�" ..... 1_ .-::.,� ..

- ',e \........ ;
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()GIA SEGURO DE .VmA·
. �, li

Façaro_ para gBJan.tii" algo
.

..
- - .

-

não I:'
. que tem p_�ço; ... I>

- você e sue .familie ,
.- . -

I'
If

InformaçõeB:
. I',

- .
,

I�Rua CeI. Procöpíe Gomes, 290
pi

Fones 12'0091 e 12-2684 i

!araguá do Sul SC" -
.. .

I'
.-

-

.. . I·

EMERGINClA
Pronto .Socorro 12-1911

.

.
.

'Bombeirà •• ,.... 193

,Dl'QgaJia _Cat.· -)�-0636

Hôsp. Mat.
.

Jguá 12-1300

P�1{cii. ..••.••
'

•. '. •• 190

Rá.dió Jaragüá 72-0159

,

Orú�
..

Co'otábU
"I Com·lreiar'

S/C Ltda.
• &crltu flscaJs e

cont'bels

• 'Registros' de -firmas'" .

• Contratos

• Xerox

• Rua CeI. ProcópiO
Gomes de Oliveira,
n41 ·290

,
II. Fone:' .

72'0091

• !araguá do Sul- -SC·

I '. Farmáei'a
do- .

- - �

.t1,

Sisi
Agora em

. instalações
ampliadas e com La

boratório de Análi
ses Clin1cas anexo,

paia melhor atendi
.mento- .

. Av. Mal. Deodoro
507

(defronte --

o Colégio
,

São Luís)

Fone: 72-0561
II·

h
. II

LAIORATORIO DE MICROBIOL
}! ANÁUPS CUNIC:AS

FlemiQ.g'
Rua.. Reinold� RU,.6

Fone: :12·2755'
'. . Jara�uá do Sul _;" SC'-

� . - Walter . Luiz 'Ii�eirl
- -Alexaldre 'Dellagiustina Blrblsa

. .
-

·

.. ADVOGADOS
Rua J'0&9 'Marcatto

-

nl? 13, 21? �ndar - sala 206,
.EdifíCio Domingos Chiodini. Informa seu novo

.

telefone r aos
.

clientes e- amigos: 72·3956.

,
FRIEDEL SCHACHT

ADVOGADO5, MARIO CESAR FEL/PPI
..

.

. CLAuSIO SARATTO .

EsCRITÓRIO:
Rua Sarao do Rio Branco. 227 Caixa Postal' i
Fone: '(0473) 72-0244 - 89250 - Jaraguá do Sul- SC

Irtlpedia I Traumatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

O',

Urgências _ consultas _ ortopedia infan.
til e adulto. Membro títular da Soe. Brasllei.
ra de Ortopedia e Traumatología.

Av. Marechal. Deodoro CS12 _ Fone 72.2218

. , . �

Clínica de'

Fisioterapia·
Jaraguá

Dr':! Valéria C;' Togni
Dr' Solange Castilho

Fisioterapeutas
Atendimento psicológico a partir das 17 :30hs
'Rua Jacob Buck, 120 (fundos Bradesco]

Fone: 72·3659
Manternos convênio com: UNIMED e

BANCO DO BRASIL

II

Dr' Carla S. Porto
Psicóloga

.. ,,'_ .,

- '-_.",_ ..

... "0 ::.._ :_"._, __ .__::� • "'r-

José' Alblrto Ba'rbosa·
- DEFESAS· clVEIS E'CRIMINAIS -

-ADVOCACIA EM GEltÁL -

Rua Jo.ão' Marcetto n.? 13 ....:. 2.1? andar
sa1e 204 - telefone: 12-1869

Jaraguá do Sul - SC

- Direito ÇlvU' - Criminal - Comercial -
- Trabalhista - Esportiyo -

Av . .Marechaí. Deodoro da Fonseca, 91 - Sala
Fone 72-0188 - Jaraguä do SuJ - SC

. SAVIO MURI�O PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEyEDO

ADVOGADOS'

Aurilene M,
Leonel P.

BUzzi
Floriani

Advogados
.Rua R�inoldo Rau, 86 • sala 4 - Fene 12-2111.

'ENCAoÉRNADORA

'L1VROS • REVISTAS' NOTAS FISCAIS·
� . 'TRAeALHOS ESCOLARES' �/ •",�i�� CAR04PIOS. E OUTROS

"

".
'

RUA SÃO PAULO, 114 (próx. a antiga Cyrus)
Ci; JARAGUÁ DO SUL·,SC

'CIRREIO DO POVO' 12-0011
!ARAGuA DO SUL, 03 A 09 DÊ MARÇO DE 1990
--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
. .-,

--JARAGt.1A.."J>O,. - -SUL_

N9 1.361/90"
Autoriza alienar cinco . veículos
pertencentes iI- Municipalidade ..

_. _._-_. __ .�------ - -------'---_._ .._-.- .._---- ---------------.,;------------

Aumenta ,fluxo.
�

.dO -

-

portal
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIpAL DE

JARAGUÃ' DO, SUL

r, E I N(} 1.356/90
_

_

-

_ A.utoriza o Executivo a adquírír por
doação terras de' EmplleenCsimentos. Imobiliá
rios Marcatto Ltda.

1.

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGOk
DO SUL, no use d§ suas atnbuíções, -..

,,' .

� �

FAZ SABER a, todos os habitantes deste
.
Município que a Cãma"ra de Vereadores aprovou
� �.1e sanciona a seguinte Lei: ..

.

Art. 19 - Fica O: Executiv� Municipal
a�tonzadQ a adquírír por doação, de IEmpreen.
dímentos Imobiliários Marcatt() Ltda-, os lotes
17 (842,40 m2)t- 18 (442,5.0 m2) e 19 (553,1·7 m2)
do loteamento Ana Paula, no Bairro Tífa Mar.
tins, perímetro 'urbano d�Ste MunicipiQ.

Art 2Çj - 05 lotes 'em 'questão destínar-
se·ão a abrigar um posto de saúde. .

.

Art. 39 ..;;_ Esta Lei entra em vígor . na
data de sua publicação,

.

revogadas as dispost-
.

ções em contrário.

___
:' �Járagllá do..Sul, .06 ,-de· março de -1-99.0.-

IVO KONELL
Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN
secretário de Admlni�ração e Finanças

·JoãO ;MOlttaM> ,

o
Moda Infanto·juvenll pare real�r 1(.

�

" ,._eJegêncla .de seUs filhos. Um carinho _.'

especial para o seu bom gosto.
.

.

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

tDristiCt. c

-_ . __ :
�;\J-��i ')'J

.

Até .9 final de íevereí
F() quase 14 m\l- pessoas
solicitaram infqrmações
na casa de e�m��.( .on
de funciona �,' �

gl1i.a, tu-
r ,

rístíco de
'_ Jaragúá do

Sul. Vale ressaltar que
nem todos os turistas que

. chegam a cidade, pro-
curam o Centro die In
f�rIIiaç�s 'Ihl.rístkas, na

rua Joinvil�e, 'PIiindi·paf
acesso ao munícípío,

NQ mês de' janeíro pas
Saram pela cidade 167
ônibus de excursões e

1.95 automéveís, totalízan- .

do 6.939 turístas,
.'

No
mês de fevereiro fo
ram '164 'óníbus e 117 au-

.

tomóveís, sornando... 6.917
pessoas, :.ql!_e passarem
pelo .Centro de informa
ções Turítícas, 'conforme
levantamentos da Secre
taria, Municipal de Cul
tura, Esporte � Turismo.

.,

l

Confecções. Sueli' ilda
ARTIGOS DE

. A ,j PªE.çOS DJ1. 'CUSTO.--·

FABRICAÇÃO
,-..'

PROPRIA,

-- Postos de Vendas- na Mal'ecbal Deodoro, 1.085 e na

Rua Relnoldo Rau, 530 - laraguá (lo Sul -
' ..

SC

FURGÕES CARGA SECA, íSO'rSRMlCÔS, FlUGORlFICOS·
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 BlXOS

Jaraguá Esq ...erdo Rua Dr. Enrlco Fenni, 113 Fone 72·1017

pAGINA' 06- _' .;

,

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA
. ÇO SUL"tnq USQ de suas 'atribuições,

FAZ SABER a todos os habitantes' deste
Município que a Câmara de Vereadores aprovou
� ��e sancíona a seguinte.Lei:·

.

Art- l.� _. Fica o Chefe do Executivo Mu�
nísípal autorizado a alienar através de'" coii/'
corrêncíg. Pública, cinco automóveis. marca VW,
modele. .,FU$Ca, 1.3.0.0 L, ano 1977, cor verde, _

combustível gasolina, chassís '. N9s BJ599157,
BJ599161, BJ599163. BJ599164

-

e' BJ599165..
Pará2rafo Único ,-o O preço mínimo para

a alíenação dos bens -deseritos neste artigo foi
fixado por uma Comissão. especíalmente desig
nada, pelo Prefeíto Municipal,

.

Art. 2� - Esta Lei entra em vígor ne
data d� sua publícação, revogadas as dispost-
ções em contrário,

.

Jarªguá çl� Sul, 06 de março. de 1990

rvo KONELL
Prefeit9 MúÍlic1pal

ANTENOR .GALVAN
Secretário de Admínístração e F1n�,n_ças

E··D I T A L
.c

AUREA Mü� GRUBBA. Tabeliã e Oficial Ide
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

�anta Catanna; na forma da Lei, etc,

Faz saber a todos quanto este edital virem
que se acham neste Cartório para protesto QS
títulos contra:. .

'. '.
�- ,-- - -

Arthur Reichert - R. Roberto Ziemann, :)'542 -
. Nesta ....- Cezar Luiz Klein - R. Maria Francisca
G. Klein, 69 - Nesta - Iníítex Omdl Fio Textil

- ,.,-Ltda ..... ··-R-OO..--BR--280 -aI? 3.033 - Nesta - Irmãos
Mathedi Ltde - R. Luiz Sarti, 970 ,...... Nesta -

.Malhas Karbaín Ltda - Rod, BR 281' km .01 -

; Nesta .--" Onelía Ronchí -- Estrada Rio Molha -'

Nesta.

E,. como os dítos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a éú.:eitlir a devida
intimação. faz por íntermédio do presente edital,
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artbur Müller, 78, no prazo da lei, a' fim
de liquidar o seu débito.' ou então dar' razão por-
que não o faz, sob' a pena de serem os referidos'
protestados na forma da Lei. etc.

'1" f"

IH/Jaraguá do. 'S�l,
� .>

08 de março de ,1.990.: ó;>,

AUREA MüLLER GRUBBA· ..Tabeliã e Oficial de-�
Protesto de Títulos.

JARAGuA DO SUL, 10 A 16 DE MARÇO'�DE:·l99ö'.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o PREFEIT!O MUNICIPAL DE, JA.
RAGUA " DO' SUL! nO uso das atribui,ç:õe� que
lhe �ãº çºnf�r!das e. ÇºXIl ba�� na L�i Muniçipal
NI? 1.345/89 de 30 d§! novembro de 1989;
PE,ç,RETA:

Art; 19 Fica, ab�rtQ um crédito suplemen
tar nQ valer. d§ NCz$_ 150.000,00 (CentQ e cínquen-

.

ta míí cruzados novos)" para r�forçº dos progra
mas � verbas abaixo . díscrímínados.. constantes
do . Orçamento. vigente, . a SQber:

.

0602_.-,DIVlSÃO DE TRIBUTAÇ.�O E FISCA-
LlZAÇAO '

'. ,

.

0602.03080302.023 - Manutenção da Divísão de
Tri'l:!utação.

. .

602.03 - 3.1.2.0 - Matertal de Consumo
...........' '. . . . . . . . . .. NC:t$ 40.000,00
0603 - DIVISÃO DE TESOURARIA

'

0603.030803'22.025'·1-'" Manutenção da Divísão
de Tesouraria.
603.07: - 4.1,2.0 - Equipamentos �

. Material
Permanente NCz$ 10.000,00
0901_-, . .DIVISÃO DE EDUCAÇAO
0901.08411852.030 - Manutenção das Creches
901.07 - 4.1.2.0 - Equipamentos e V..aterial
Permanente NCz$ 100.000,00

TOT A L .- NCz$ 150.000,00
Art. 29._ O recurso para abertura

do presente crédito suplementar, correrá por
conta do "Excesso de Arrecadação" verificado'
no mês' anterior do corrents exercício.

Art. 39 - Este' Decreto entra em

vigor na data de sua publícecão, revogadas _ as

dísposíções em contrãrío.
Jaraguá do Sul, I;", d€l fevereiro de 1990.

.

IVO.
-

KONELL
Preíeíto Municipal

.

ANTENOR GA.LVAN
Secretário de Ad}llinistração e Finanças

ESTADO . DE SANTA, ·CATA.RINA

PREFEITURA MUNICIPAL �DE

JA�AGUÁ po SUL

D E C R E T O N\l 2.055/90
�. Supl��;eriia dQtaçÕe� d_Q Orça-
mgntº vígente,

- ,Iaseileills:
.19 di· t�l'�g
Pabíana, filha de E4ge
nío ,(JQs�ané ,R�g�n�) Mo
('ett! Garçia.

_

20 de. f�v�relro
Clausi.an�, filha de , Rudi
ben· . (Regin� Str�nner)
Müller.

, ,Alin�- de . Oliveira, filha
de Ademtí (Rosa Porte)
de Oliveira.
21 d� fevereiro

.

.

Aline Ne'V1f�S', filha de 11-

do'Lourenço (Ana Neves)
. de Almeida.
Eliana, filha de Carlos
(Marlen� Nínow) Pascoa
li .

23 de tevereíro
Leandro, filho de Deníl
son (Rosans Krutschal)
da Luz.
24 . de Fevereiro
Fabiano, filho de AdiliQ
(Janete Piva) Antunes:
Patrícia Dalprä, filha de
Luciano Irineu (Ivanír
Dalprá] Tafner
25 de Fevereiro
Raquel, filha .de Altamír
(Isolde Vicente) Nortles.
26 de Fevereiro
AÚne, filha de Palmíro
Neisch (Amelíta Schüt-
.ze) MüHer.
27 de FevereirO
Damele, filha de Célio
[Elízéte Schmitz) Lecks:
Daíane, filha de JOSé '(Su
eli Stringari). Fenrich;
Bruno Paz,' filho de Luiz

(Dileta Ribeiro) Paz; Ale
xandre, filho de Valdir
(Stlella Dalpré) Fenrich;
Jhonatan, filho-de Leocír'

.(Ana de Lima) Castilhos

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

. .

'Dr: WALDEMAR SCHWElTZER
Clínica de pequenos e grandes _ animais, cirúrgias, vacinações

. raio x, Internamentos.. boutíque-
Rua Joinville, n9 1.178 (em .írente ao Supermercadé Brellhaupt)

Fone 12-3268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

-Sup,rimentos para· campuJadores
II

;

e

máquinas e móveis 'para

no F L ·0 R I A N I 12-1492

escritório
- 72-3868

.",jI

e.;FHO
....

-;•.•
VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

Proiram� bem ai luas viagens de férias e
.

recreação. A. "CaDarlDho" coloca à sua dis

poliçãü Os modernes e coníortäveís ônibus da sua
.

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 .... Fone 72-1422

Verdureira, ·da.·. Raquel
COMl!RCIO DE FRUTAS E VERDURAS,

.

SEMPRE FRESCAS E vERDES, PÄO CASEIRO
·E CUCAS. AMPLO. ESTACIONAMENTO.

Rua CeI. Procópio Gomes -:-crê ";eHiveira, 1.160
- Jaraguá. do Sul - ·SC

mODElA,ÄOJURH
Fabricação de modelos" p/fuIigição em gerai,
madeíra. alumínio, áreldíte, etc..
Serviço de colocação de canais e. müdelos
em placa. ."

. Rua Prof. Antonio Ayroso, 419 - Bairro Nova
Brasilia - Fone; 72-3991 - Jâ.l·ág:uá do Sul+ SC.

: J .

"

Ferro Velho Marechal
DE ENGELMANN & CIA.' LTDA.

Comércio de veículos" usades
Peças para veículos

Compramos automóveis acidentarias

RUa Conrad Riegel, �62 - .Pone 72-0874
Jaraguá do Sul.

.

SC --

Artefe'rro LIda.Metalúrgica
Portas - Janelas - Vitrines - Balcões - Portas
Pantográficaj, : Portas Rolo - Cercas - Grades
Churrasqueiras - Anéis Metálicos - Máquinas,
Etc ...
AGORA EM' NOVAS INSTALAÇOES

Rua Joinville, 2.051 Fone: 72-0971
Jareguä do Sul - sc

,i

-. '�,

. '

.. genIe Bassa
( ;)

I.PI[llA-GIOiI!I1N-·.-f\-0-1---"';-�----.-.�1Ií!._-.--_-.
---....---

..

-

..

1Ii

..

ÍIII

.. _-•
.-IIi
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0700 _�,: .sECRETARIA nA SAúJ)E
ESTADO DE SANTA CATARINA 0162 - Divisão de saneam,entQ.'-·

'

0102.1�4282.063 =- Auxilia para Manu�n,�o
do Hospital e Maternidadg, Jaraguá.
702.11 "-:- 3.2.3.1 '""':7" Subvenções --: :7 Sociais ; r..••
. : � •• , , ., ' , , , , , , , :

"

. .. NCz$ 35Ö.OOO�OO'.

Art.' 29 ----:' 6 recurso para -:abettura do
presenté}:ci:eâítQ �spe�ial! correrä PQr cou\a

um Crédito', -dª� anula�ã9' patciãl '-do pro,grama Ie verba aba�.
xo díscrímínados. , constantes do Orçemento vi;;
gente, a saber:

',.

DE JA,RAGUA 0601 - -DIVISA<):. DE ,CONTA:BILIDADE
qUte lhe são, 0601.99999992 . .022 - Reserva Orçamentária.

60-1-;10"--9,0.0.0 - Reserva de Cou.tiniência ,

.............. , , ; , , , , NCz$ 350 ..000,.00,
,Art. 3'? r-:.. -Esta Lei entra em vigor na

data d�"'�ua -publícação, revogadas, as dispas' .

ções em' -cóntrérío. '

Jaraguá do Sul� 06 de março de 1990
IVO "KONELL

Pref�1t(), Mun1c1p�l.
ANTENOR GALVAN.

Secretário de Administração e Finan�as

o PREFEITO MUNICIPAL
DO SUL, no USO' das atribuições
conferidas,

pAZ SABER a todos os habitantes. deste

Município que a. Câmara de Vereadores aprovOU
e ele sanciona a seguinte Lei:

"

Art. 19 - Fica o Ohefe do Executivo Mu-

nícípal autorizadq.� abrir um éJ:-éd'ito Especlal.
concedendo subvenção ao Hospital ,_e Materni
dade Jaraguá no valer de NCz$ 350.000,00
(Trezentos � cinqüenta mil cruzados novos), j:om
a seguinte classíftceção:

.

.

- ,

PREFEITURA MUNICIpAL

JARAGUA SUL

L E I N! 1.360/90
Autoriza a Abertura de
Especial.

DE

'ielalérgicis
... .,

realiza. SII
o..,

�_ ....

C,DQven'tla
(j Sincicato dos M_eta.

lúrgic.os de Jaraguá do
Sul promove n��
domíngo,' em sua sed�

, S9.dal, - Q
- Primeiro S�-

--mináriQ . dOI Trabalhado.
res Met'alúrgicos do mu

nícípío e a Convenção. A·
berta Ie' Democrática: da
Central Única dos Tr,&ba
Ihadores. que d€iVe ,-dis-

putar as �leiçõe's' da
- en

tidada> nos - días 09 e 10

de' abril' deste a.n9;· ()
Seminário pretende- . a

nalísar ,quatrq pontos - bá·
,siços: "a conjuntura po-
,lítica e econômica atual;
Sindicato,

.

Estrutura" -Sín
, dícal e a Cm; Acordo.
Coletivo de Trabalho e

Greve, além dos planos
,

, .. , "de,·' Luta· ' do ' ' 'Sindicato
f

- ,p,ara 1990". O inicio do
Seminário está previsto,
para às. 8' horas da manhã,
devendo prosseguir' até

,

, )'S' 18, .horas deste dom.n
go,

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGuA DO, SUL

L E I Nl -1.358/90
Autoriza. ° Executiv_q a. adquírír

por permuta lotes de Elmar Zonnenberg. Elza.
Manske Müller e Joacir Cunha.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, no uso de suas atribuições,

FAZ SABER a todos os habitantes deste
MU�icípio que a. Câmara de Vereadores aprovou
� 'ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 19 - Ficam desatetedos de uso

público especial passendo-à categoria de bens
domíníeís 'do Patrímônío Público Municipal os

lotes 53, com 550,00 m2 (MI 22.295); 5-4:, com
::"15,00 m2 (MI 22.294) e 55, com 375,00 m2 (MI
22,293), integr.antes- do Ioteemento Vila Hane·
.mann, aprovado por esta. Municipalidade em
04/03/82 (Processo PMJS 3.242/81),' situados
ffS Ruas 545 - Augusto Germano João Hane
mann (lado ímpar) ,e 552' ..;._ AfQrtso Hanemann
(lado par), Bairro Barra, do Rio Cerro, p�rím�tro
urbanq! ",

�rt .. 29 - Fica. o E'xecutivo autorizado a

permutar qS referidos lotes pelos lotes 62, com
315,00 m2 (MI 11.4'11); 63, com 375,00 m2 (MI
8.510) e 64t cóm 315,00 in2, (MI 10.240), no meS"
mo lateamentol pertencentes a Elmar Zonnen
berg, Joacir Cunha e

. Elza Mansk.e Müller, res·

pectivament� situados' à Rua 55:>r � Adela Erd'

mapn (l�d'o ímpar), que' passarão., em.., canse'
quencia� 'a integrar o PatrimOnio Público, 'Muni'
cipal, na 'categoria de 'bE�m de usO: pÚbUcQ e&

pecial, destinados, em; conjunto com Pß lotes
56, 57 e 58, a abrigarem um. prédio Ieª,colar mU-

nicipal.
"

.

Parágrafo Úmco' - Os lotes 53, 54 e 55,
citados no art.., lC(!>" passarão a Elmar Zpmn�nberg,
Joacir Cunhª,- e Elza Manske Müller, _:{esp�cti
vamente.

AX.t�. 3{,l -·:os lotes mencionad� nos:\ artigos
prec�tés 'c()nstam da copia xer\�gráfica
an.e,xa, de,' rtaDte da planta do a1udidQ lot�nto.

AIfK 4R ....::. Esta Lei �ntra em
'

vigorc na

d.ata d�/ �slJ.a public�ção" revogadas a'S' disposi-
ções ,êm contráfio. '

Jaraguá dq Sul, 0& de' março de 1990
IVO KONELL

,Prefeito Municipal
ANTENOR GALVAN,

Secretßr1o� de-: Administração e.' Fin'aDçaS
__�--------�--�------�----r---'--�----�

o PREFEITO MUNICIpAL DE JARAGUA
DO SUL, nO USo das' atribuições que lhe são
conferidas! ", -

"Despertar 9S meta-
,

' ' , ' • 'c '

'l(ú�1cos:' para, que
.

-eles
FAZ SABER a todos os hebítantes "desie

..

I' eóntríbuam Coam a +ela-
Município que a Câmara de Vereadores 'aprovou: bOração dQ programá pc-
e ele sanciona a seguinte Lei> Iítíco da Chapa da Cer,-

.

, . , tral Üníca dos Trabalha-Art. 19 - FIcam ratiíícados -os Decretos . "

., '

"
-' _

,

N-<'>s 2.008/89 dt 22.11.89 - NCz$' 516.000,00 dor.es.; e da �ropn� com-
, ,e, , ".'.

.. pOSIçao da diretoria que(Qumhentos e dezesseis mil cruzados novos), , ,

dís it leito"
,

. .

,

.

.

"

.

.

lIa 1 pu ar o p '1::1
•

e2.0
..

10/89 de 28.11.89 - NCz$ 2.974·445,00 [Dois '

.

t
. -

d C' n ção., -,' .

,

.

. a m ençao a q ven .'

milhões, novecentög � setJe�ta e quatro mIl, Aberta promóVida re-quatrocentos e quarenta e cmcQ cruzados novOS); ,

,la 'l\tual düeq�o do2.012/89 de 3?11.89 - NCz$ 190.000,00 (Oento .Sindicato. Todas as cor..
e nov�nta. mIl

.

cruzados novos); 2.022/89 d,e trlbuiçôes, no entanto,06.12·89 - NCz$ 4�4.000,OO (Qut'rpcentos e 0.- devem, seguir à risca as
tenta e quatro mil cruzados· novosl; 2.�2�/89 normas da Central: j'PagL.

. d� ,,08.12.89 - _NCz$ ".652.000,00 (rrres' mllhoes, ment'
.

semanal de sa-
seiscentos e cinqüenta e dois mil cruzactos nc� lário� betenizado,
vo�); 2.030/89 de 14.12,89 _. NCz$

.

894.000,00
:por 40 horas semanais',(Oltocentos e noventa e quatro mil cruzaQ,oS' com o fim do trabalho

nqvos); 2.0:>'4/89 de 19.12.89 .""- NC�$ 31/1·500,00 aos sábados, não pagf.-(Trezentos e setenta � sete mIl e qumhentos cru. menta da dívida externa,
zados novOs); 2.Q39/.89 de.21.1·2.89 -'o NÇz$ ....

e Reforma Agrária".2·259.000,00 (Dois milhões, duzentos e cinqüenta-

e noV,e mil cruzados noV'os) e' 2.040/89 ,oe 29·12.
89 -- NCz$ 2;261.890,00 (Dois milhõ�s', duzent�s
e sessenta e sete mil, oitocent0s e nov�nta cru' -

zados novos), qu� suplementaram' dotações do '

Orçal1l1ei:Jto vigente, pelo "Exce�so de 'Arre" >

cadaç:ã,o" .

'Art. 29 �. Esta Lei. entra em vigor na

data d� sua. publicação, rev02adas as disposi
ções em contráfio.

ESTADO DE SANTA ,CA'fAiUNA

PREFEITURA MUNICIPAL' D�

JARAGuA

L E I N� 1.355/90
Ratifica os Decretos N9g -2.000/89;'

2.010/89; 2.012/89; 2.022/89; 2.021189; 2.'p30/��;
2.034/89; 2.0:�9/89 e 2.040/89.

-'

Jaraguá do. Sul, O� de março de 1990

IVO KONELJ.
Prefeito MUllletpal

ANTENOR " GALVAN
Secretário cJe Ad,mlnistração e Finanças

EstaS! duas atividades
,vêm coroar . o processo
democrático praticado
p�la atüal g.estão·,

.

se

gundo p�nsa a diretoria.
"O seminário e a Conver_
ção representam o esfor·
çq de di,rigenteS' sindi-
cais compromeEdos em
organizar a armar poli-
ticamente os' trabalhado'
res 'par� uma participa·
ção mais integrada junto
às' lutas por suas reiv::.ij.-

. dicações imediatas e hü:·,

'tóricas", concluiram os

diri2entes sindicais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



=s��m�I �� ��,. ��I!R�EJ��----
OS parabéns desta Coluna

aos aruversanantes:
Cacilda Menegotti Schunke e
Maria Gonçalves Voigt,
ocorrido no dia 10; sra. fone
Vieira Rosa, que aniversariou

-

_

no dia 11; ao garoto Darion .

de Cleverson Anacleto, que
completa nova idade no dia 12
deste mês; já no dia 13 é a

vez de Viviam Schmöckel
Buerger, filha de
frineu/Rosane Schmöckel
Buerger. Roseane Maria
Nort, que comemora
aniversário no dia 15. E
Flaviane Ribeiro festeja os
seus 15 anos, neste dia 10
(sábado), no Beira Rio Clube
de Campo.

Sincerosparabéns'.
à garotinha
Karine Leier, que
completa neste
sábado (17/03)
nove anos de
idade. Karine é
filha de Leomar e
Rosi Leier e está
cursando a 3�
série, na Escola
Iaraguâ:
Felicidades a você
Karine, receba os

cumprimentos
desta coluna.

Registramos os
cumprimentos ao
abe/eireiro Cali que,
'untamente com um

. grupo de seletos
migas, comemorou
nova idade no dia 5
'deste mês. Cali
ecebeu a todos com
simpatia e carisma
habituais, na festa
escontraída e com
look pós-moderno.

Rua Remoido Rau, 37
Fones (0473) 72-1721 e 72-2055
S9250-JARAGUÄOOSUL-SC

ACKAT
Produções

.

continua com

suas portas
abertas a todos
os

profissionais
da área de
moda, que.
estão em

busca de
trabalho. Na
foto, a
recém-agen-
ciada
Emanoella
Lenzi Xavier
dos Santos.

Uma jóia ninguém
esquece

.f�
Jóias, relógios,
óculos de sol e_

II presentes."

Rua Marechal Floriano
n� 29 ---Fone 72-19Jl.

(

Loja

Mamáe Coruja
A melhor opção em

artiios infanto-juvenís,
. ebê e gestante.

-

Rua Barão do Rio
Branco,168

Fone 72-1788 - Jaraguá
ii do sul-se.

.'

Jóias, relógios, pulseiras,
anéis, alianças, pr-ataria,
artigos em ouro e tudo o

mais para presentes na

Relojoaria
Avenida

Marechal Deodoro 443 e

ii
Getúlio Vargas n� 9

TOMASELLI S.A.
Ind. madeireira situada em Schroeder (SC)

.

necessita para contratação de:

CONTABILISTA

Req. : exp. mínima de 1 ano

formação em c. contábeis
Oferecemos: moradia

salário compatível c/ a função
semana de 5 dias
seguro de vida
assist. médica, etc ...

Interessados deverão enviar curriculum vitae com pretensões
salariais para Caixa Postal, 74 Jaraguá do Sul, SC, CEP 89250,
a/c. Dept': de Pessoal, ou contactar�/o fone (0473) 74-1189

MJM es AUTO
PEÇAS LTDAAtenção, você que se preocupa em manter a forma.

Em breve estará a sua disposição o MJM --- Centro
de Beleza, sob a direção da esteticista Maria José Ma
t�us, co.m novidades em hidratação, tratamento de eelu
hte, flacidez, massagens, depilação, e a exclusividade dos
produtos Anna Pegava.

R. Barão do Rio Branco, 310 - Fone 72-2301
Jàraguádo Sul-Se

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

Rua Joio Picolli, 139 - Fone: (0473)
72-0325

-

malwee
IND BRAS

lIaIwH ..lhas l.tdL ... lertIIa Weege,_ 11250 ...... do StIl· S.C. fo.: 0471/72·181

. 1. Jaraguá do Sul, de 10 a 16/03/90, , I. .)
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portaçöes, a Cacex registrou
1,1 milhão de dólares, valor
considerado pequeno, mas que
se justifica pela própria indéfi
nição de uma política econô-'
mica por parte do Governo
Sarney, que deixa o poder nes
ta quinta-feira (15).

,

Paralelo a tudo isso, o Ser-
.

viço deProteção ao Crédito,
do Clube deDiretoria Lojistas,
prestou no mês de fevereiro
um total de 5.135-informações,

contra 4.773 prestadàs em ja
neiro deste ano, o que repre
sentou um crescimento nas in
formações de 7,58%. Compa
rando-se o mesmo período do
ano passado, houve uma queda
de mais de 100%, certamente
vinculada aos altos preços dos
produtos. Um total de 143 fi
chas para registros de clientes
inadimplentes deram entrada
no SPC, no valor de
NCz$ 109.471.30.

Atacado e varejo
E hd,ja aumentos! Desde o

.

mento realizado pela Secre
dia 03 deste mês estão em taria de Administraçõo e Fi

vigor as novas tarifas do nanças o IPTU vai pesar até,

transporte coletivo, na cida- 3% do total do orçamento do
de. Os preços foram reajus- , município,se todos os carnês
tados em nada menos de forem devidamente quitados.
95,65%, elevando a tarifa Até agora a arrecadação do
dos NCz$ 4,60 para Imposto - vinculado atual
NCz$ 9,00. Foi o terceiro mente ao BTN Fiscal - já
aumento do ano - 224,65 rendeu NCz$ Z milhões. O
em três meses. Con-forme prazo para 'o pagamento dos
Decreto 2.059 assinado pelo carnês expira no dia 15 deste

prefeito Ivo Konell, a Uni- mês. Até lá, eles podem ser

dade Taximétrica também pagos com 20% de descontos.

sofreu um reajuste que ultra-
p asso

ú

os 100% - de
NCz$ 14,00 p a r a

NCz$ 30,00. A justificativa
do aumento: "a elevação dos
preços dos derivados de pe
tróleo e álcool-motor, peças]
pneus e manutençao dos ver

culos".

Cerca de 75% dos 16 mil
camês do Imposto Predial

e Territorial Urbano, confec
cionados pelo Centro de Pro
cessamento de Dados (CPD)
da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Suljáforam reti
rados. Conforme levanta-

'o término das obras da
nova Ponte sobre o Rio

Itapocu está previsto para o

prazo de seis meses, confor
me avaliação do-prefeito Ivo
Konell. Nesta semana, ele
reuniu-se com o diretor da
Empreiteira Mama, onde fi
cou. acertado o pagamento
quinzenal das faturas apre
sentadas pela Empresa de
Construção. O decreto de
Desapropriação da área de
acesso à Ponte será publica
do nos próximos dias. Ko
nell estima que a nova ponte
está avaliada em NCz$ /2
milhões, a preços de hoje.

SEMASTER
ALARMES PREDIAIS

Jaraguá do Sul-- R. Reinoldo Rau, n2460

Os usuários de nossos sistemas já comprovaram: somos
uma empresa de segurança que se preocupa com você.
Peça uma visita para consultoria técnica gratuita de sua
seguranças pelo fone 72-1339_(Dia e Noite)

CHEVROLET IPANEMA

DESCUBRA ESTE SUCESSO

. J:8:7
.90,A DECADA.CHEVROLEl
I A.SUAMELHOR MARCA.

Empresas�exportam·mai:de
US$ 4milhões,mês passado

Menegotti festeja os seus 14 anos

As exportações das indús
trias de Jaraguä do Sul come
çaram a crescer, neste ano.

Comparadas com o restrito
movimento de janeiro, a Car
teira do Comércio Exterior do
Banco do Brasil registrou um

aumento para 4,3 milhões de
délares.ein exportações, espe
cialmente através das empre
sasMarisol, Indústrias do Ves
tuário, Grupo Weg e Indus
trias Reunidas. A nível de im-

,.

Neste dia 10 de março (sá
bado) a Menegotti Veículos -
conhecida cannhosamente co

mo a "Revenda Sorriso" de Ja
raguá do Sul - completa 14
anos de existência. E com mui
tos motivos para comemorar.

Afinal, a Empresa já conquista
uma fatia considerável do mer
cado, marcando influência nos

municípios de Guaramirim ,

Corupá, Massaranduba e Sch
roeder, sempre participando
dos acontecimentos sociais e
culturais do Vale do Itapocu,
especialmente de Jaraguá do
Sul.

No já distante 1976, a Me
talúrgica Erwino Menegotti
decidiu diversificar os seus in
vestimentos, adquirindo o con

trole acionário da então - Ja
raguá Veículos. O grupo Me
negotti herdou um passivo de
US$ 500 mil - pagos total-

A "RevendaSorriso" , de Jaraguá do Sul comemora seu aniversário

. mente em 1979 - .e, coman
dada hoje por Waldemar Ro
cha e Mauro Koch, conta com
uma assistência técnica de alto
nível, para treinamento do pes-

soal especializado ao nível da
Volkswagen e com uma estra

tégia de comunicação e comer

cialização voltada a constantes

satisfações dos clientes.
�

VIAÇÃO
CANARINHO

HÁ 20 ANOS TRANSPORTANDO
OS ARTíFICES DE NOSSO PROGRESSO
AV. MAL. ,DEODORO DA FONSE�A, 987 - FONE 72-1422

flMENDÖRfER VEíCULOS
Página 06· Jaraguá do Sul, de 10 a 16/03/90
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Ceval estabelece cronograma
para Estação de Tratamento
A partir de abril de 1991

entra em funcionamento a Es

tação de Tratamento dê
Efluentes da Ceval, Agroin
dústria S/A, em Jaraguá do

Sul, conforme acordo assinado
no dia 27 de dezembro do ano

passado, entre a direção da

empresa e a Fundação de Am
paro à Tecnologia e ao Meio
Ambiente (Fatma). Na sema

na passada ambos os lados
acertaram um cronograma. de
obras a serem seguidas, siste
maticamente. As empresas
Nanete e Menegotti também
assumiram compromisso de

implantar as suas estações até
fevereiro do próximo ano.

Resta o cumprimento dos cro

nogramas.
"Até o final de fevereiro

a direção da Ceval deve entre

gar os projetos complementa
res - hidráulico, elétrico e es-

o

trutural- da futura estação de
Tratamento", contou o diretor

do escritório regional da Fat

ma, em Joinville, LuizAntônio
Garcia Correia, que narra os

próximos passos: "Em março
serão feitos os orçamentos pa
ra análise do custo da obra; em
abril, está prevista a concor

rência para as obras civis, além
do início da implantação da Es

tação de Tratamento, suamon
tagem e operação -, que pros
segue até um ano, seguindo to
das as etapas da construção,
passo-a-passo. A carga de
efluentes no Rio da Luz estará,
então, profundamente reduzi
da".

Conforme acerto com a

Fatma, a Empresa Nanete Ma
lhas -também se comprometeu
a concluir a sua Estação de
Tratamento até fevereiro de
1991. À direção da Menegotti
previu que até o final deste mês
"estão instalados as peneiras e

omisturador de sua Estação de
Tratamento de Efluentes", se-

gundo Luiz Antônio. A Mene

gotti, inclusive, já iniciou as

obras da construção da Lagoa
de Estabiliiação.

Programa

o fato é que por trás des
tes acordos existe a clara inten

ção da Fatma regional e do

próprio Conselho Municipal
de Defesa do Meio Ambiente

(Comdema) de implantar o
Programa de Proteção e Recu

peração Ambiental da Bacia

Hidrográfica do Rio Itapocu,
a verdadeira redenção dos ma
nanciais hídricos da região.
Luiz Antônio lembra que este

Programa já existe na Bacia do
Rio do Peixe, na Baía da Babi-

. tonga e no Vale do Itajaí. "O
ponta-pé inicial foi "dado. Ago
ra, é preciso estender a filoso
fia do Programa às outras em

presas poluentes da Região do
Vale do Itapocu", conclui Luiz
Antônio Correia.'

.
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Alvaro Rosá acumula
!'

funções na Prefeitura
O secretário Agropecuä

río.Alvaro Rosá, assumiu nes
ta semana o acúmulo de duas .

funções importantes. Rosá di
rige agora também a Divisão
do Interior e todas as obras de
ensaibramento das ruas cen-'

trais, ambas atribuições da Se
cretaria Municipal de Obras -e

Viação (Sumov). Mas o secre

tário já assume .com a solici
tação para que todos os agri
cultores do município colabo
rem com a limpeza de valas,
auxiliando os trabalhos da ad-

ministração.

Durante a administração
de Durval Vasel, na Prefeitura
Municipal, Rosá já havia assu

mido a Secretaria de Serviços
Públicos. Hoje, ele conta com
cinco patrolas, 12 caminhões e

três retroescavadeiras e tem

planos de "descentralizar os

serviços, cumprindo desejo do

próprio Prefeito Ivo Konell".
Rosá planeja que "em 60 dias
os serviços de limpeza da cida
de estarão em ordem".

Público prestigia início
dos certames do futebol

Três expulsões, índice téc- baldi; Botafogo 2 x 1 Paraná;
nico considerado muito bom e Cruz de Malta 3 x O Alvorada;
a presença considerável do pú- Amizade 2 x O Malvice. Nos
blico marcaram a realização da jogos da primeira divisão de
1: rodada da 1� Fase dos Carn- Amadores, o Juventus venceu

peonatos de Juniores e 1 � Divi- ao Garibaldi por 3 x 1; o Bota
são de Amadores, promovidos fogo derrotou o Paraná por 2
pela Liga Jaraguaense de Fute- x 1; o Cruz deMalta levou uma
bol. O presidente dá-Liga, Ralf o goleada de 4 x l' do Alvorada
Mauke também considerou as e o Amizade empatou com o

arbitrage ns dos certames Malvice em três gols. Nesta ro
"muito boas", e já adiantou dada folgou o Pinheiros. Neste
que o índice disciplinar tende domingo (11) se defrontam: Pi
a melhorar. nheiros x Juventus; Garibaldi

x Amizade; Paraná x Malvice;
Alvorada x Botafogo; folgan
do o Grêmio Esportivo Cruz
de Malta.

PDS define candidato

.
Os resultados dos jogos do

.

domingo (4), foram os seguin
tes: GE Juventus O x 2 Gari-

o PDS local deve definir
entre 15 nomes o seu

. candidato a deputado
estadual, na próxima
semana. A União por
Jaraguá do Sul está
estudando "os nomes

fortes para a disputa
eleitoral". Entre eles, estão
os prefeitos de Barra Velha
e Massaranduba, José

.

Brugnago e Davio Leu, os

ex-prefeitos de
Guaramirim, Salim
Deqüêch, e de Schroeder,
Aldo Pasold, além dos
empresários de Jaraguá,
Gê Neves e o vereador
Gilberto Menel, e dos
advogados Altevir Fogaça,
Humberto Pradi e Sávio
Murila. "Pode surgir ainda
um nome surpresa",

.

adianta o presidente do
PDS, Aldo Maul.

-

Relação veículos novos e usados .

Belina L 1 �8 Prata, O km 90
Voyage Plus 1.8 vermelho perolizado, O
km 90

:onza Classic 87

M
ato x�x 250 branca.. .. · , ..•...• :.88

C
onza LE verde················· 89
aravan Verde 87

RUA JOINVILLE, 1839
JARAGUÁ DO SOl- sc

RUA JOINVILLE, "839 - FONES: 72-0995 e 72-3320 .

JARAGUÁ DO SUL - SC
.

FONE: -12-3097

rit[PERFLEX]
PERSIANAS - BOX P/BANHEIROS
JANELAS - PORTAS - CERCAS

TUDO EMALUMíNIO
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o secretário de Obras,
Afonso Piazera,
confirmou esta semana

que as obras de
cànstruçäo da Unidade
Sanitária do bairro
Santa Luzia devem estar
concluídas até o final
deste mês. Localizada
próximo ao Frigorífico
Gumz, a Unidade
Sanitária conta com

uma área construída de
68 metros quadrados, e

custou cerca de NCz$ 1
milhão à administração
municipal. Médicos,
auxiliares de
Enfermagem e

sanitaristas trabalharão
no Posto, segundo o'
secretário' de Saúde,
Amaro Ximenes.
E a prefeituraMunicipal
também confirmou a

construção,do pavilhão
no Agropecuário, que
terá uma área de 1.375
metros quadrados e

deverá estar devidamente
concluído até a

'

realização da IVFeira da
Malha de Iaraguâ do
Sul. Toda a estrutura em

pré-moldados de
concretojáfoi adquirida,
a um custo total de
NCz$ 979,00. Dentro de
60 dias deve ser entregue

ANOTAÇOES
à comunidade, conforme
projeto do Prefeito Ivo
Konell.
Ruy Lessmann assumiu
definitivamente nesta

segunda-feira (05) a
.

secretaria executiva da
Associação dos
Municípios do Vale-do
Itapocu (Amvali),
atualmente dirigida pelo
prefeito de Corupá, ,

Ernesto Felipe Blunk.
Após uma crise sem

precedentes, parece que
a Amvali vai finalmente
deslanchar, com o apoio
de Konell e a união dos
prefeitos do Vale.
O empresário Gilmar
Moretti assumiu no dia
07 deste mês
(quarta-feira à noite) a
presidência da
Associação Comercial e
Industrial de Iaraguâ do
Sul, em sessão solene.
Estruturado com uma

diretoria de peso, Moretti
pretende dar

, çontinucçõo (lO que já"
vinha sendofeitopelo seu

antecessor Sigolf
Schünke, sempre
dependendo, é claro, dos
novos rumos que deverão
tomar a política e a

economia do País, a
partir do novo Governo.

CAI'*SASSE
A ESSÊNCIADA PUREZA

",áglnil' 08 .

,'mas nós estamos aL

Weg Transformadore� instala
novo laboratório de Ensaios

. Transformadores, em uma
área de 405 metros quadra
dos. Ele possui uma proteção
acústica com paredes duplas
para amenizar o nível do ruí
do, e foi completamente ater
rado sob uma tela de cobre
expandido, que permite
maior segurança e eficiênciá,
com melhor equalização do
potencial. Para eliminar as in
terferências eletromagénticas
ainda foi projetado o revesti
mento das paredes e do teto,
com uma tela de aço galva
nizado.

Depois de investir US$ 1
milhão de dólares na compra
de um equipamento dos mais
sofisticados e na construção
de um prédio com paredes re
vestidas em aço galvanizado,
a Weg Transformadores colo
cou em operação, na semana

passada um dos mais moder
nos Laboratórios para En
saios de Rotina e de Tipos,
em todo o mundo. Para anun
ciar ao público mais esse arro

jado empreendimento, o dire
tor superintendente da Weg
Transformadores, localizada
no bairro ltoupava Central,
em Blumenau, Luiz Alberto
Operrmann, reuniu a impren
sa namanhã de terça-feira (6).

O super-equipamento é
dotado de um gerador de im
pulsos da Marca Haefely e foi
importado da Suíça ao preço
deUS$ 500 mil, especialmen
te para "testar a qualidade"
dos transformadores produzi
dos pela Weg. Os chamados
Ensaios de Tipo são testes fei
tos no aparelho para verificar
o "impulso atmosférico, a ele
vação da temperatura, o nível
de ruído e tensão'de rádio in
terferência, e o fato de potên
cia do isolamento". Tudo isso
anteriormente era realizado
em laboratórios oficiais, como
o LAC-Copel, de Curitiba,
Mackenzie e IPT (SP), Cepel
(Rio de Janeiro) e Itajubá
(Minas Gerais).

Com base em todo este

Luiz Alberto Oppermann, do Weg investimento, a direção da
,Weg Transformadores plane-

que o Laboratório. tenha um ja um faturamento total de
período de vida útil - para US$ 18 milhões de dólares pa
atender a demanda da tensão ra este ano. Cerca de 70% das
- de até cinco anos. A partir' , comercializações da empresa
disso, basta que se acoplem estão destinadas ao segmento
outros estágios, "podendo privado industrial e.o restante
chegar a 1.600 Kv de tensão". as concessionárias de energia

Laboratório
elétrica. Instalada em junho
de 1981, a Weg Transforma-

Em apenas três meses - dores conta hoje com 500 tra
de agosto a outubro do ano balhadores e chegou a exppr
passado - foram concluídas tar aêé 15% do faturamento
as obrasde construção do La- global do GrupoWeg, no ano
boratório doe Ensaios da Weg de 1989.

Voltado especificamente
para Ensaios em transforma
dores de até 20 MVA e 138
KV, o equipamento suíço de
ve reduzir os custos com en

saios e fretes em até 10%,
conforme estimativas do su

perintendentevqué ainda ob
serva a maior vantagem da
aquisição: "Ele vai nos possi
bilitar a pesquisa aprofundada
sobre o comportamento do
transformador, internamen
te". Oppermann considera Diretor do Weg Transformadores mostra afábrica à imprensa

�
,

escapamentos

Rua: Erwino Menegotti, 588
Fone: (0473) 72-3133
89.250 - Jaraguá do Sul - SC �"
Uma empresa do Grupo Wiest �.....

Jaraguá do Sul, de 10 a 16/03/90
,

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




