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Igreja Luterana em reforma
Até o final de março
deverãó estar concluídas
as obras de substituição
do reboco e pintura da
Igreja da Comunidade
Evangélica Luterana"":'
Centro� A reforma foi feita
graças a 10% dos
recursos da festa

.ivangé/ica em maio do
ano passado, e a doações

. de 10 membros da '

Comunidade Evang_élica.
As obras iniciaram há um
ano e mei� e já está nos
planos a pIntura do
Banco Nacional.
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HA 40ANOS
SER VINDO COM EfICIÊNCIA
JARAGUA DO SUL E REGIÃO

Incorreção no Plano Diretor
adia sua votação para 1991,

" o nosso Plano Di- Industrial de Jaraguá do pára assumir pessoalmen
retor éum enlatado e nos

'

Sul sobre o atraso na ela- te a coordenação do pro
envergonha". Com este boração e implantação de jeto, comapoio de órgãos
argumento o prefeito um Plano Urbano ao mu-.

.

como aUFSC, Sudema e

Ivo Konell convenceu os nicípio. Konell nomeou o membros da equipe do ar
empresários reunidos na secretário do Planeja- quiteto p�is�gista Jaime
Associação Comercial e -mento, Osmar Ghunter, Lerner. Pagina 3
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Prédio da ECT quasepronto
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Gilmar assume
Acijs e quer
maior atuação

Página 7

A nova agência � completa
mente reformada - dos Correios
e Telégrafos de Jaraguá do Sul vai
contar com uma grande estrutura
e espaço interno apropriado ao

crescimento do município, A área'
construída foi ampliada para 582
metros quadrados e somente as pa-

_- redes frontais foram preservadas.
O resto foi colocado abaixo, Mas
a agência sofre pela falta de funcio
nários, Apenas 10 carteiros aten
dem o município. Página.8
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Enquanto o novo presi
dente da República, Fernan
do Collor de Mello assume o

poder por um prazo de cinco
.

anos, todos os municípios pas
,

sam a ter nos próximos dias
uma Carta Constitucional,
que vai ditar todas as suas

normas, possivelmente a par
tir do dia 5 de abril. São dois
fatos de suma importância,
que ainda alimentam esperan
ças de mudança e renovação
junto ao povo, símbolo e motí
vo de qualquer projeto;

.

A Lei Orgânica de Jara
guá do Sul deve ser promul
gada nos próximos dias, con
forme garantia dada pélo pre-

Editorial

Perspectivas de Mudança
sidente da Câmara de Verea
dores aos empresários locais,
durante a última reunião da

Associação Comercial e In

dustrial, vereador Balduino
Raulino (PMDB). A nova

Carta - na prática, a primei
ra Lei Orgânica do Município
- tem suas limitações mas,
certamente, é o' que melhor
.determína a utilização deste
solo.

Durante a semana que
passou muitas discussões
quanto à estabilidade dos ser
vidores municipais vieram à

tona, colocando às claras inte-

resses político-eleitoreiros de
cada lado. Na verdade, a críti-.

ca é inverídica, já que a esta
bilidade aos servidores con

cursados - após dois anos de
carreira - já é uma determi
nação da própria Constitui
ção Federal, repassada às
Constituições Estaduais, e

que devem ser seguidas à risca
pelas Leis Orgânicas. A prin
cípio, não há saída, exceto se

cumpridas uma série de nor

mas anteriores ..São duas es

peranças: Collor de Mello e

sua seleta e - até agora -

elogiável equipe; e a futura
Lei Orgânica e sua abrangên
cia.

NOVAS ESPERANÇAS
A Palavra do Presidente Fernando
Collor de Mello

Por JOSÉ CASTILHO PINTO

O grande general Charles de
Gaulle, quando presidente da Fran
ça, declarou alto e bom som: - "O

.

Brasil não é um país sério"; Guy Sor
man, disse a mesma co'isa mas em

outros termos; Dave Stewart, compo
nente do conjunto Eurythmics, há
pouco entre nós, falou que o Brasil
lhe foi deprimente, pois saía e via
aquela miséria pelas ruas, tudo um

caos, uma bagunça; o Eximbank, re
baixou o Brasil para mutuário de alto
risco; ainda o Eximbank, agora o do
Japão, concorda em emprestar alguns
bilhões de dólares ao Brasil, mas só
com o aval do FMI, justamente à
quem não págamos nada de nossa dí
vida desde setembroúltimo; e de que
bra a revista "Life", de circulação in-

RUA JOINVILLE, 1a39
JARAGUÁ 00 SUL - SC

ternacional, no seu suplemento espe
cial exibiu como símbole do Brasil a
foto de uma prostituta exercitando a

sua profissão de cama e sexo". Ah,
meu Brasil, quanto achincalhe, baixa
ria e "desconslderaçâc.

Mas a palavra do Presidente Fer
nando Collor de Mello, que esteve

magnífico na entrevista exclusiva que
coftcecleupela TV na noite de dornin

go, (11/03), trouxe novas esperanças
a todos os brasileiros; .porém, torna
se necessário que esses mesmos brasi
leiros atendam a convocação do Pre
sidente que por mais de uma vez dis
se: - Eu preciso de você, do apoio
de vocês para fazer do Brasil um País
melhor, mais humano e maisfeliz pa
ra todos nós. Esse chamamento do
Presidente foi dirigido ao simples en
graxate de rua, ao biscateiro, ao ope
rariado, funcionários, clero, milita
res, classe média, baixa e alta, aos

microse grandes empresärios, aos ris
cos e multimilionários. A todos os

brasileiros sem distinção de sexo, cor,
posses, emprego, credo religioso ou

político etc.

É chegada ii hora de abandonar
o comodismo, de encarar o pedido
do Presidente Remando Collor de
Mello como uma sublime oonvooação
ao patriotismo, para savaguardar os
interesses da nossa querida Pátria que
chegou à esse ponto de descrédito ex

terno e interno pela irresponsabilida
de, pelá corrupção, nepotismo, espe
culação, .ladroagem e sonegação de
maus brasileiros acobertados pela im- '

punidadé, situação que aflige muito,
que machuca por demais. àqueles qu.e
não despencaram pela tnste ribarrcei
ra da desmoralização sócio-econômi
co-político-moral que ensejou certas
frases e ações desrespeitosas para
com o nosso País.
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Uma nová lei eleitoral
* Stélio Dias.

-:- Se a luta final entre direita e esquer
da se aceitarmos a polarização preten
dia pelos esquerdistas foi uma das re
velações do último pleito, alijado
qualquer candidato realmente de cen

tro, o aspecto mais negativo dessas
eleições se configura na proliferação
dos candidatos, mais de vinte, o que
jamais ocorreu no Brasil e talvez seja
um record mundial, digno de figurar
no Guiness.

Tão grande a.confusão criada no

eleitorado, por uma legislação contra
ditória e pouco clara, que o pleito ter
minou numa disputa entre dois parti
dos que não representam, individual
mente 15% do Plenário do Congresso,
alijados da dispura o PMDB e o PFL,
que significam, ainda agora, mais de
dois terços da representação nacional.

. O povo terminou escolhendo en

tre o menos ruim e o pior, enquanto
o novo presidente não disporá, no
Congresso, de bancada capaz de lhe
permitir governar, repetindo, no par
ticular, uma dificuldade somente en

frentada, desde 1946, pelo Sr. Jânio
Quadros, freqüentados de pequenas
legendas, com o PTH e o PDC teve,

nos idos. de 1960, uma das menores
bancadas' do Parlamento, apesar do
apoio da UDN.

Estamos ameaçados de ser, gover
nados por. meio de medidas provisó
rias com força de lei, batendo, no pró
ximo ano,o recorde do presidente Sar
ney, que emitiu mais de cem em pouco
mais de um ano, Anteriormente, tive
mos três candidatos fortes em cada
pleito, o que dispensava um segundo
turno, que se transformaria na dita-
dura do "tertius". ,

O menos que se espera, a essa

altura, é corrigir-se a demasia:da licen
ça na .apresentação de candidatos, Se
se mantém o número de partidos, su
prima-se o horário gratuito na televi
são, que atrai tantos exibicionistas sem
possibilidade de êxito. Aumentados os
custos das campanhas, haveria alian
ças mais numerosas, ganhando o pro
cesso eleitoral em transparência e se

riedade, propiciada a escolha, no se

gundo turno, entre candidatos real
mente significativos da organização
partidária nacional.

>1< Stélio Dias, é deputado federal pelo
PFL-ES e colaborador do Agência
Planalto. .

-

SUPE�����DOS BREITHAUPT
-omelhor preço.e as melhores condições de pagamento você encontra aqui!
SUPERMERCADOS - ELETRODOMESTICOS - MOTOCICLETAS (YAMAHA) - PEÇAS Ê ACESSÓRIOS - PNEUS - FERRAGENS

-

MATERIAL PARA CONSTRUçAo, ELÉTRICO E MOTORES -TECIDOS E CONFECÇOES - MÓVEIS· ATACADO

LOJAS BREITHAUPT
Jaraguá do Sul, Fone (0473) 72-3800 - Joinville, Fone (0474) 2,5-3233

Guaramirim, Fone (047:3) 73-0499 - São Bento do Sul, Fone (0476) 33-1155 - Mafra, Fone (0476) 42-2511

r�[PERFLExlRelação veículos novos e usados'
.

Belina L 1.8 Prata, O km; 90,
Voyage Plus 1.8 vermelho perolizado, O
km 90
Monza Classic ·

87
Moto XLX 250 branca � � ..88
Monza SLE verde , :89
Caravan Verde : .....•..87

FONE: 72-3097
�. .

PágIna 02

PERSIANAS - BOX P/BANHEIROS
JANELAS -. PORTAS' - CERCAS

TUDO EMA-LUMíNIO-
RUA JOINVILLE, 1839 - FONES: 72-0995 e 72-3320

.

JARAGUÁ 00 SUL - SC

Jaraguá do SUl, oe 17 a 23/03/90
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COMÉRCIO DE MALHAS

Questão econômica adquire
clara divergência política

,

Jaraguá do Sul - A polê
mica criada em torno do co

mércio noturno das malhas, no
município, adquiriu nesta se

mana uma clara conotação po
lítica: durante reunião da
ACHS, na noite de segunda
feira, o prefeito Ivo Konell
convidado pela atual diretoria
para participar do encontro -
disparou sua raiva contra o ad
vogado e integrante do PFL lo
car,' Altevir Fogaça Júnior:

"Não vou engordar o Fogaça
para esperar e1e memorder de
pois", ironizou o prefeito ao
comentar que o opositor polí
tico foi escolhido pela comis
são de lojistas da Malha como

o representante da categoria.
Konell ratificou aos em

presários sua recusa de dialo
gar sobre o assunto com Alte
vir Fogaça, e justificou a proi
bição do funcionamento do co

mércio: "Procuramos respeitar
a Lei. A concorrência é desleal
contra as fábricas que não ado
tam esse procedimento, falta
legislação e local adequado pa
ra este tipo de horáno 'comer
cial". O prefeito disse, que in
clusive ofereceu-o Agropecuá
no para ser usado durante o

dia como local de vendas, de
malhas, e, comentou que "eles
(os lojistas) estão cegos pela
sua opinião" Konell revelou
que existem pressões de em,

presas como aMalwee, aMari
sol para impedir o comércio da
madrugada.

-

O presidente da Acijs,
Gilmar Moretti, reafirmou a

posição da .éntidade: "o Pes
soal está ilegal". E sugeriu
que, apesar disso, os lojistas
procurassem a Acijs como ins
trumento de negociação sobre
o assunto, ao invés de escolher,
uma pessoa de passado político
claro. Moretti mostrou a carta
enviada pelos lojistas - são 20
postos de vendas -, informan
do que suas fábricas geram 850
empregos eobtíveram um fatu
ramento de NCz$ 22 milhões,
no ano passado.

'

Prefeitura auxilia os alunos. carentes
Massaranduba - Todo o

material didático deste semes

tre letivo foi doado pela prefei
tura Municipal, no mês de fe
vereiro. O prefeito Dávio Leu
assegurou a compra e distribui
ção aos alunos carentes do mu
nicípio, com -a aquisição de
2.500 réguas, 12.500 cadernos

- 2.50Õ especiais para dese
nho - 2.500 borrachas, 2.500
apontadores, 2.500 caixas de
lapis de cor. 2.500 canetas e

2.500 lápis preto. Tudo isso por
conta da Prefeitura. '

Para completar a lista de
,

doações às.escolas da rede mu
nicipal e estadual. o prefeito

Pilote sempre equrpado

fiffHONDAI Menegotti Motos I�

Dávio Leu forneceu a todas as

unidades escolares e para a re
de municipal todo o material
essencial aos professores, além
de mapas do Brasil e Santa Ca
tarina atualizados, material de
limpeza e livros didáticos a to
dos os alunos. Leu adquiriu
ainda 100 carteiras, 100 cadei
ras, 10 quadros para giz, 10 ar
mários, cinco escrivaninhas, 25
mesas infantis e 100 carteiras
infantis.

"Harmenia de Luzes"

Entre os dias 21 e 22 de
março a Prefeitura de Massa
randuba estará apoiando a 1 �

Exposição de Artes no muni
cípio , na Biblioteca Pública.
"Harmonia de Luzes" é o no

rne da mostra em fototela -

recente processo europeu "de
fotografia sobre tela que apre
senta tons suaves, nostálgicos
e harmoniosos. O artista Abe
lardo Bandeira monta a expo
sição com fotos tiradas de me

ninos, meninas e moças da so

ciedade massarandubense.

.

Plano Diretormunicipal
h

_ estará pronto só em 91

Iaraguâ do Sul - O ante-pro
jeto do futuro Plano Diretor
Urbano do niunicípio deve es

tar devidamente elaborado até -

o início do próximo ano, quan
do será entregue para aprecia-

, ção da Câmara de Vereadores.
Os prazos foram divulgados
\ pelo prefeito Ivo Konen, du
rante reunião da Associação
Comercial e Industrial, da qual
participou, na noite de segun
da-feira. O prefeito informou
aos empresários que a elabo
ração do Plano está a cargo do
secretário do Planejamento,
Osmar Ghunter, que está_ con
tatando com técnicos da Sedu-

ma, da UFSC e da .equipe do

arquiteto JaimeLerner, no Pa
raná, para encontrarmelhores
subsídios.

' '

"O nosso plano é um enla
tado e nos envergonha", con
fessou O prefeito Ivo Konell,
para justificar que há um ano

o projeto do Plano Diretor foi '

retirado da Câmara - onde es

tava para ser votado -, para
ser "apresentado à comunida
de apos ser rediscutido". Ko
nelI afirmou que "o que existe
hoje no Plano não pode ser

aplicado" e citou o exemplo de
partes "onde está limitando até
a expansão das empresas".

Prefeitura de Schroeder
realiza obras na cidade
A Prefeitura Municipal frerão importantes obras. A

de Schroeder realiza nesta se- exemplo de que aconteceu na
mana a obra de corte e corre- semana passada com as ruas

ção de rua, na localidade de Alfons Schmalz (onde há
Bracinho. Será alterado 'um uma filial da Marisol, Indüs
percurso total de 200 metros tria do Vestuário) e Paulo
:_ remoção de aproximada- Setter, serão implantados ali
mente 5mil carradas de barro os sistemas' de canalização de
-, sendo que todas as obras esgotos. Para o mês de abril,
são feitas com recursos pró- Piske pretende continuar a

prios da Prefeitura, corifor- pavimentação de ruas da ci
me garante o prefeito Ade- dade, especialmente da Ma
marPiske. Ele justifica a ne- rechal Castelo Branco -

cessidade do corte, devido a principal via domunicípio. O
uma curva que possibilita prefeito ainda está firmando
pouca visibilidade, em pleno, convênio para a ampliação
entroncamento. do acervo cultural da Biblio-

As ruas Expedicionário teca Pública Municipal' Cruz
OSwaldo Kanzler e Presiden- e Souza, juntamente com o

te Costa e Silva também so- Instituto Nacional do Livro.

KUi Reinoldo Rau, 6�2

�2-1599

Moretti, Jordan & ela. Ltda.
Marechal Deodoro,

158
Fone: 72 ...1777

O, CONSÓRCIO DO VERONA
A GASOLINA VAI TIRAR

VOCÊ DE, QUALQUER'FILA.

Jaraguá do Sul, de 17 a 23/03/90 Página 03

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO
------1:> C> FI- c:> 'V" C:>-.'----------------�-----.....----...----_I!Ii--_...

"

A sua elegánéia
começa por
fora.
Vista

,{AMISÃO
Moda Sempre
Getúlio Vargas, 55

ÓTICA
HERTEL

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

KADRI
�

Bastante
esperado
como o

"casamento
do ano" o

enlace
matrimonial
dá bela Tânia
Fabiane
Rozza (joto) e
Leonir José
Bogo, que vai
acontecer no
dia 21 de
abril, na
Igreja Nossa
Senhora das
Graças.

. Tânia é filha
de Tibério
(Zoraide)
Rozza, e.
Leonir é filho
de 'Leoniâes
(Leonora)
Bogo.A

. recepção dos .

convidados
está prevista
para ocorrer

no Clube
At/ético
Baependi.

Miss
Turismo/90

Muito especial o.enlace matrimonial de Rosemarie Arns e Cesar
Behling, realizadoàs 20h30min do dia 10 <leste mês, na Igreja

Matriz de São. José. Os convidados foram recepcionados logo após
a cerimônia, no Criciúma Clube, também em Criciúma. Rosemarie
� Cesar são filhos de Bertoldo (Lizolda) A.rns e Bruno (Isolda) Behling.

E neste final de semana (sexta-feira, 16) acontece o casamento de
Clotilde Gonçalves e Donato Pradi, às 20 horas, na Igreja da

Comunidade de São Luiz Gonzaga, em Jaraguá do Sul. Clotilde e
Donato são filhos de Holanda (Felomena) Gonçalves e Renato Pradi
(in memorium) e Bernardina Leoni Pradi. Foram padrinhos da
professora Clotilde o senhor Orlando Gilberto, e senhora Leila Bogo
Gonçalves; Aliomar (Marina Gonçalves) Bertoldi; e Rogério Luiz

-

(Célia Regina Emmendörfer) Gonçalves. Para o empresário Donato
serviram de padrinhos Aguinaldo (Nirce) Spezia; João Renato (Janete
Pradi) Panstein e Renata Franzner e senhorita Eliane Zonta.

Midlöm
[®�cormóV�i� ]

A badalada.
modelo Ckat,
Adriana de Melo
Pacheco. foi elei
a Miss Turismo/
de Jaraguá do. S
Participará breve
da etapa estadual
na cidade de .

Blumenau. O
troféu de melhor
torcida coube ao

amigos da
candidata Tércia,
liderados pela
simpâtica .rAlcion'

...

o REQUINTE QUE VOCÊ MEREÇE,
COM A QUALIDADE QUE VOCE EXIGE.

Presentes na posse de Gilmar, os seus pais, emocionados;
Vergilio Moretti e esposa Hilária Moretti, incentivadores maiores
do caminho de sucesso que percorre o filho.

CASA DOS RETALHOS.
Onde você encontra o melhor preço da praça .e os
melhores artigos de cama, mesa e banho, brzm,

popeline, tudo em quilo.
. .

Vá e confira.
.

Agora em novo endereço
R. Reíaoldo Rau, 585

A ROUPA INFANTIL

I!ág�na 04 e 05
,t ' .- f.
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'

posse'

-....trul.lo no
'v••dava' ..... 1

atlnllu Cor,,'p6
CORUPA -- Um f2ne

vendava; destelbcu ceses,
derrubou parooes e revi
rou o. mUnicípio.' de C9io
rupä, na nQite de t�rça
feira' (13)'. .Por volta das
'19h30min, quando.

'

a

maieria da população.
se, encontrava nas suas

cas_a�" .o
_ vento ,�tingit� a

ci�.9de. O _prédio. da E's
taçãe Ferrovíâría -fiêQU
parcialmente destrutdo.
Coberturas." Vilgas, t�.
lhado ficaram no chão.
'-·na manhã de quarta-
feira, inclusive, sequer e

motríz, Lítorína não. pôde
fazer sua viagem até' São
Prancísco. Próximo à

,Estação - o local maís
atingido uma resí-
dência foi 'totalmênte
destelhada pela

-

força do
vento,

EDIÇÁ!.) N� 3.580 JARAGLTÁ DO SUL, DE 17 A 23 DE MARÇO· DE 1990

Palícia do Vale reforça'cOIUolelte
A polícia Militar da tenente Rogério Kumlehn

/

r�ião - ficou rnaís estru•. garantiu que até e

tarada nesta semana, Na día 30 deste mês estarão
manhã de '. quarta-feira.e concluídas as obras do
comandante do B9 Bate- novo quartel para a cor

IhãQ de P.9.lícia Militar,· poracêo, que terá, capa
ein Joínvílle, tenente- cidade para 162 homens.
corona Lourival de Seu

za, esteve em Guara
mirim onde entregou
uma viatura de Radiopa
trulha, Peuco depois,
em Jaraguá do Sul, ele
eínda presidiu a torma
tllra da prímeíra turma
de soldados do muní
çlpio. Isto' possíbílitará
(Íué º atual It? Pelotão
fta, 3", Çömpanhia, .: vinc'll·
lado ao. 89 SBM, adquira
status, de Companhia., O

Na manhã de terça-feira
se Iormaram maís 36
soldados, ao mesmo

tempo 'em que se mantém
abertas as ínscríções ao

Curso de Pormaçãc de
Soldados Policiais Mili·
tares. É necessérío ter
entre Ht e �5 enos, ser

reservísta, altura, mínima
de' 1,65 inêtre�, �{' näb
possurr antecedentes
criminais.

o abuso da especula.
cão chegou ao pOnto má.
xímo em todo e Pais,

�pecialmente nos três
dias qua

.

anteced�ralll a

posse do Presidente Fer

nando Collor de Mello, no
dia 15 deste mês, De

segunda a quinta-feira as

mäquínes de remarcação
íoí acionada a' todo va

por pelos
'

íuncíonãnos
QOs Supermercadoé, até
mesmo durante a madru-"
geda uma verdadetra
traição, ao consumidor,
que permanécía em casa,

,

'Venda
Máquina de tricÔ Lano

'

'fix.
," '

,

.

Tratar�
Rua: Exp. Cabo Harry
'Hadlich n<? 7':>1

,SALVITA ,.,.., Sociedade ASSistencial 8Q Lavrador do Vale do Itapocú

Rua Leopoldo Malhelro, 15
Edlfic1o, Gardênia Sala ',' 11

CGC (MF) 84.434·943/0001-12
,- Jaraguá dQ Sul - sc

- 'ASSEMBtlUA' GERAL EXTRAORDINÁRIA

Edital de· Convocação ..

Ficam convocados O'S associados desta Sociedade, para
Ass:embléia Geral Extraordinária, a realizar-Se na sede social, à

Leopoldo Maheíro, n? 15, Bdiíícío Gardênia, sala 11,' às 9 horas
dia 18 de abril de 1990; a fim de deliberarem sobre a seguinte;

ORDEM DO DIA

uma
Rua
co

Decreto Municipal c.€ Desapropriação. das Instalações e
.

imóveis que constituem parta do patrimônio da Sociedade

Autorízação para composição. amigável com a Prefeitura

.- pOsto Airo�ecuário �inistro João. Cleofas. -;
Municipal de Jàraguá do Sul no que Sre refere a valores e

cqndições de pagamento.
ASSIuntos' de interesse, da Sociedade COm I'eferência aos

Itens 19 e 29 desta cO'nvocação.

a Assembléia Extra.
às 9:30 horas de dia

Pelo comparecimento, d�sde já agrade'Ce

A DIRETORIA
Esteph�i1o' Mater-Presldeo.te

"
i

Não havendO' nÚmerO' Ilegal, realizar's€-à
O.rdinária em 29 convocaçãO', no mesmo local;
24 de abril de 1990.

n" ingenuidade de seu

salário. Dezenas de denún-
das e I'eç1amações de

'

aumentos .círculevam pe
la cídade. Reajustes 'que
chegaram a 400% .em
alguris' supermercados -

em Jaraguá
.

do Sul,
Breithaupt. do Sesí, e Ri
achueln � remarcaram
ao mesmo tempo-

SOMAQ
Jaraguá do Sul ganha uma nOva opção. em;
consertos de m�uinas de escrever, somar,
calcular, caixa registradoras, mtmtõgraíos,
relógio-ponto � computadores. _.

_

Procure-nos e veja nossas vantagens e bons,
preços.
Rua Dona Antônio, 33.' -\ FGne:: 72�03Q8.
- Jàraguá do Sul Santa Catarina

:._. ,

Comunicação: -

Comunico. à minha distinta cnentéía que após
ter estado ausente por 60 días, estareí atenden
do a partir de 05.-03.90 nos horáríos:

,

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

Consultório: R. Exp. Antonio Carlos, F�rreira, ,22'
19 andar Edif. "MINER". Fóne�:'
72-0,225

�S_NY CUBAS D'AQUINO -'Cirurgião De,nti��á:�'

ADVOGA,DO
Rubem Fonseca flexa

RUa Reinoldo Rau, 86 - Sala 6 � 19 andar
Centro - Edifício Mário Tavares
Fone: (047:)') 72'1920 - Jaraguá do Sul - Sc.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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· .: ! �'"' ,�:.� <n��,odi$fritº" 'filha, d� � HrJl$�hka" 1.Q5,

asamento""S'" :,�.,f;�: :��r�: � Ing�Qu�g_,��::rff��E$1tt��Qde'

E�it,... -i7:104 de"09.03.90 Arndt' Ie Barbará
:

MARGôT ADEl'.lA GRUBBA LEHMANN; Oflele,'r do Registro. ClvU,:
Ebas, Sldlnei ,Kappaun� "e' ga" - ,

qar�ce Engel
" •

, Edital 17.1:06 de 13.03.90
dei 1'1}-Distnto da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado dê Santa Catarina, ,Ele, brasileiro, solteiro, Edilson Barbosa e Dínêía
Brilsll, faz saber que compareceram em Cartór1Q e:JJ.biDdo!,�s' docum.�n· "des:etlhista mecânico, na- Fát;ma Vlelr�

-

'tos �xlgldos --.. la le,i, a. fim de &je habllltarem p",ara ça� os segulntes:- ", . '" .,,, ,

.1':'"': - tural d� I juí, Rio Gran- Ble, brasileiro,
-

solteíro,
Ed,ttar ,l'�.097 de 07.03-.90 rag:uá, dQ! Sul, domícílíe- ,,' Elá., brqsileiI:a,,' solteíra, qª, do, Sul" domiciliado operãrío, natural, : de

,CóPltt recebida dQ Cer· do e' r�ide:nt� na. Rua p�fessQra, natural. , cFe� g residente na Rua, Epíté- Pousn Redondo, ngste
tÓíio' do' Massarehduba, Roberto Ziemann, 958, Jaraguá

,

do Sul, domtot- cio Pessoa, 68, nesta Estado, domícíííado .e

neste<: :6$tado nesta cidade, filho, <:1€" lladit '.;éieS'Ía�nté';"Íii:; RUa cidade, filho de, Balduí- residente na Rua. Bertha
PedrÓ'; ·Winter ':é' Maria Amandio'BIigido

-

Lopes' FerdÍIlándb 'Pradi::" � 268 no Kappaun e América Weege, 141, nesta cída
Áfuablle< ,Braiet'" 'e SQfia Cecilía Lepeck nesta cidade;' filha : 'd�c Kappalm - de.: filho de Elf Barbo

E1�,c':·�rasile!r9}'�.;'�ölt�!r9, Lop�ª -- Tibério Rozza " Zoraide-> Ela" brasileira, solteira, 'S'a � Alaide. Barbosa: l-'

op!�raFió; rl:atu�'l;'de Bar' Éla; brasileira, solteira, Rozza';__'.·':'
e

,

,:,", auxiliar, de escrttörío, na� Ela" brasileira, solteira;
iá-. Velha,

"

nesta Es�do-, diarista, natural de Gaio Edltal 17j02 de 08.03.90� tural dei Coiupá; rieste operária, natural de For·

dÖnlÍGilta�Q';:e residente ruva, neste Estad,o, Q(). Osmar da. Silva e Débora' Estado, - domiciliada e mosa D'Oeste, Paraná,
ém, 'MaSisarandtibia,' rires- mícilíada e residente ,em Raquel M'.Óntagner resídenta Da 'Rua Guí- domiciliada. 'Ei residente
t({ Estad(), filho de Adol- Estrada Nova, neBlte Ele,' bräsileíro, solteiro, íherme Gujlew, nesta na. Rua, Pastor 'Alberto
ío Francisco Winter e dístríto, filha de Anta- índustríárío, natural de cidade, 'filha. de. Evaldo Sehnetder. 292, nesta: cí-.

IJ�Önida Mai Winter;"_' nio Sklraskv e Izabe'I Rolãndía, Paraná, domíc> �gel e Walríta Engel - dade, filha dé Ivº, Vieira,
Ela, brasileira,' solteira, Chaves. -

-,

Iiado e, residente na Rua Edital 17.105 de f3.03.90 e Miranda, Uller -

balconista! natural de Ed.tal 17.100 de 08.03.90 Venâncio da. Silva Por. Gílmar Lemke
-'

� TecIa Édital 17.107 de 13:0a:90

Itoupava" neste, Estado, Dalton, Rengel
--

e Maríza. to, 841,' nesta cidade, Arndt �ópia rece:bida do ÜU'"

domiciliada e' residente Bridaroli filho de. Qrégio Manoel Elel brasile1:r:o, S{)lteiro, tprio de Schroeder, neste,

nesta cidade, filp.a, de Ele, brasileiro, solteiro, Silva e Luiza SoH�r da industriário, .natural de Estado
-

'

Stefan9 Braier o� Amelia operador de Telex, na·, Silva ___:, Jaraguá do Sue' domki.: Qmélio Mayei:, e Suvariá
Fontanlv:e'l ß'raier, _� turàl de Pousa Redondo, E'Ia, brasileira, solteira, liado_ e residente. na Rua .de LUca
EdUef: 17.09'8 ,de 07.0$90 neste Estado;' domicit·· industriáriä,

-

IiátUtãr de, Francisco. HrusclÍka, 705, Ele, brasileiro" solteiro,
Esequlet Vilas Bóas: Ro- ,ado e reside.n1;e �m Pau- Nova Londrina, �araná,·· em Jaraguá..Esquerda, mecânico de manuten�,o,
dI1gues � Vßma Gomes lo Cetra, em Schroeder, domici_liijda, e, residente neste distrito, filho· ' de natural de 'Saudad_es,
Fer.r.etra neste Estado; fiiho de· l.1,a Rua JOsé Eínmendo.er. :Walter Lemke e Herda neste - Estado, domidlia.
Ele, brasileiro, solt,eir(), Ivo Rengtel e Izaura fer, 29,' ne�a ,cidade, Ramthum Lemke - do e_ J;'esident,e_ em Es-
pedr,ei'rö" nàtural" de Sa-' R�ngel filha· de Mi-guel 'Montag- Ela,.. brasileira,' solteira., trada, BracínhJo, lem
popema, Paraná, domici· Era, brasileira", solteira, n�T e Maria A:parec;ida vendedora, natur,al de S_çhroeder" neste Estado,
Irado e residente na industriária, natural de da. ROcha MoFitagner - Benedito Novo, neste Es.' filho de AÍadio· Mayei:
Rua AdOlfo, Men�r,' 220, Jaraguá do Sul, domió Edital 11·103 de '90.03.90 tado, domiciliada e re
em Nereu Ramos, n�ste li-ada e residente em São Valério ,Buettgen"" e sidenté na Rua FranciE·

: distritq, filho d,e Nival·· João, neste distrito, fi·, DelfL, l\{.phr.
, do 'Rodrigues e Luisa de lha de Hélcio Brtdaroli Ele, brasileiro, solteirp,
Lima', Rodrigue.s ._-:-' _

" oe Ana: � Ivete Paterno escriturário, natural de"
Ela" brasileira, s.olteira., Bridar6li - Jaraguá, do Sul, domici·

operária, natural de' To-, Edltal 17.101 de 08.03.90, liado, e residente em

ledo, Paraná, ldom�ciHa- Lenoir,José Bogo e Tânia. Rio da Luz, neste dis.
da e l'·esidente' em Es- Fablane Rozza trifa, filho de Ingold"
trada N�va,; neste dis� Ele, brasileiro, solteiro, Buettgen e MUdá Kreutz·

trito\: filha d�' fidelino comerciante, natural de feld Buettgen ---'-

,Gomes Fierreira e Laura Massaranduba, neste Ela, bras:leira, solteira,
VeriSSimo Ferreira --::- Estado, d,Offiiciliado e operária, natural de
Edital-1-7.099 de 07.03.90 residente na Rua ,JOtIDo' Trombudo Oentral, nes-

-"dllson Lopes e Lucim�u ville, 4.955· nesta cidade, te Estado, domiciliada
Sklarsky , filho de Leonides Bruno e reSidente na .Rua Mar·",

, Ele, brasileiro, solteiro, Boga e Leonora DumaE·' COs Valdir Girölia" 4Q;
militar, natural Ide Ja- zak Bogo - em Barra do Rio CérIo,

. '

II Para ···aós,
.

segure nãl é sé oaraatia de risces

Seglrl é

Prestação de
'

Serviços
Consulte _, n'os

Seguros A. Garcia

"
\

;,

" '\

Rua Expedicionárip Gumercindo da Silva n9 90, 1.9 andar, sala 2
Fen-é:- 72'1788 _. Jaraguá d0 Sul SC-

P:A.GlNA 02
". �.' .. '

�
nes�
JQãQ
LaPo·

Conclusão págiba 07

Lar Imóveis
Ja·raguá Lida.

:CRECI ·,852 ..... .1' Fone: 72·2010
Av. Marechal �odoro da Fonseca, 141

· Jaraguá do Sul. Santa Catal'ina

V,END.E
Casa em' alvenaria com 120m2, R. José Emmen
doerfer, 19}; ,Casa e.Ul alvenaria com 140m2, R.
25 de Julho; Ca�a Mista de 90m2, R. EranciS'co

· Hruschka, em Jguá. Esquerdo; Casa de m�elra
com 115m2, Lot. Jardim CentenáriO; Terreno Com

duas casas ,em alvenaria cOm 100m2.e 50m2, res

pectivgmente, R 416· fundos do Grupo Giardini
IJenzi-Jardim' Simone; Terreno com 450m2, R.
Fr-itz Vogel; Terreno com 500m2,' em Nereu

RamOS; Lotes (2) com L080m2; lateral da R·
:Bernardo'Qornbusch, perto Ferro Velho Spézia;
Terlleno,' 'rur.al- CQffi, :i400.000m2, -Ri; Francisco de

Paula, Terreno rural COm 70.875m2, em Schroe-
der, edificado. ,

Loteamento Santo' Antonio, totes a partir de um

saláMo minimo de eDtrada e meio" 'salário mini
mo, por mês.
ALUGA
Sala comercial na Ilha da :Figueira, proxlmo ao

trevo; sala comercial na lateral da R. Barão do

·

Rio Branco; Rampa para lavação de �utomóveis,
RY Erwino " Menegotti; Galpão induStrial, R.

Rodolfo HUffl1uessl,er.
:,lARAGt:JA: -00 SUL, DE' 17 A 23 DE MARÇO DE 1990

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IRTERIMOIEIS
Intermediária ' 'de

�

Imóvei's .,' Lida.', � .. ..
R. JGão Píccolí, la" - fón.1:z.:.2H'l - Jae.eu} dó Sul
- CRECI 0914·J.

-

TERRENO'S
- Lcg.sa :<ie alvo com 190�2, terreno com 595m2,
na .Rua Adéllà FiSçh€r,' ','

'- ',' -',

- t_' �ey,s,a 'de aiv. CQ� 260m2, terreno cOlIl,'iSx30
na 'Rua Donald Gehring. :

"o

",
'

." �
,

� 2 casas e 1 terreno com" 800m2
.

ná' ":Rua
Joêo Manoel Lopes próximo 110 ACARAl.
- 1 casa de alvo com 11:>'m2, terreno com 900m2

,
próximo a comercial Krüger.

-- Chel é
!aaml� IMOBILlAlUA' E

�
, IEPRESENTAÇOES .-LroA,

Rua Reinaldo Rau 61 - Penes 72-1390 e"72-15OO'
"

TERRENOS
TERRENO - Com á�ea d€ �64m2 sito a Rua Mar
celo Barbí prox, a Escola Gíardíní Lenzi;
TERRENO - Com área de 589m2 sito a Rua
Luiz Gonzaga Ayroso próx, Juven,tus;,

• TERRENO ....:.;. Com" área de 350m2' 'sito a: Rua
; 408-Loteamento 'Huruska préx, Cerealísta úrbano;
'TERRENO - Com área de 1.200m2 sito a RUa

,

Rio Molha próximo ,Molha; '-

ApARTAMENTO ..... Com ár.ea de- 100m.2 síto . a

Rua Reinodo Rau EdifíCio Mendonça (DISAPEL);
CASA ...;_ Com área de 102m2 edificada em ter
reno de 450m2 sito, a Rua do Escoteiros; pr9X'
Sede' dös Escoteiros; . ,

" ,

IMÚVEL 'COMERCIAL � Casa de" Madeira/Sala
Comercial sito a Rua João Januáríc Ayroso n?

, 1884, prôx, MÓveis Chiodini; ,

Empreendimentos Imobiliários,,'
Mareatto Ltda. ,'CRECI ,Ó93

�ov's�a:_���oro, 1.11f) • Fone 7���::;��Ja:a�Uá
'I' '''':;

TER;RÉNOS" '

Ana Paula II., .,.-' Lotes ',no, 'Loteamen,t,!, Juho ,

Rodrigues., -- Lote na Enseada 12x25, (Esq!liua) ,

Rua Alagoas., Lote em Nereu Ramos 1·97S;OOm2
na

' Rua Campo Estrelle; - Lote- .estrada nOyª.

C A S A S

Casa com 390,OOni2 na RUa Donal Gerent (Cen·
troj., Casa Mista 120,OÖm2, Jaraguá esquerdo"
Casa de Alvenaria com 96,OOm2 {Jguá ,esquerdo).,
Casa de Alvenaria 20Q,OOm2 R. Nei Franco

(Vila B!l�pendi) TeFr',eno Rua LeopoJdo ".,Tansen
i 12x46

"

<

M
TERRENOS 'COMERCIAIS

: Terreno com' 5.189,00m2 9ito a- RUa Joinyille.,
;' Terreno cQm 900,00m2 e galpão' d€ 233,ÖOm2
:.:_, RIJa, B.ernardo Dornbusch.

••
-

'

� - . .!:

pAClNA 03

�

.

CRECI • 61 - FOlle (0413) 45;Q422 ou 4S�434:
Av, Nereu Ramos, 635 - PIÇ�RRAS ,_ SC -

�; .

I ,.'

/SESI: incutivli
a música e

-
'" a � "pleJi,q'�� .

PRAIA DO FLAMBOYANT'

',Lo�es com luz" água Ie Rua calçada. Finan�iado�',�
ate 5 meses" a partir de NCz$ 16.5.000,000
PRAIA' - 'DE' "ITAJUBA
Área. 1200m1, 'frente. pl o mar NCz$ 98.QOO BTNs
BURA MAR PRAIA FLAMBOYANT

'

10.000PO. m2, �ntre Avenida �, a :praia,.' visao

panoramíca
.

rua. calçeda ao redor, ílumínação
especial (poste de 15 metroe) 680.000,00 BTNs:
CENTRO-

'

Próximo do mar -- Lotes no, val�r de NCz$ ....

200.000,90 'e 340.000,00.
'

,

CASA NÄ" REGIÃO CENTRAL
Por NCz$ 500.000,00.
AV.. NEREU RAMOS
Região ce�t�al ...._ 800 m2, ideal para construção
de um edifício de 10 andares. 150.000 BorNs
(aceita incorporar)
EDIFICIO MARIZA

, Apartamento, lateral, mobiliado +: 2 dormitó
rios, NCz$ 39.29,0 BTNF.

PLANTÃO
Domingos e Feriados.

, -

"

"'0; Centro de Atividades
do SESI de �ã�aguã 'do
Sul; dentro de sUa pro
gramação artística e cul
tural, �ta.rá promovendo
dois eventos de gran
de

.

s�gnifi.qição no con

texto cultural dO Muni-:
'cípió.

I,
4A
ENGETEC
\J

Imobiliária ,Ennetec'
CREC�-934·J - FONE 72-0373

R. Bxp, Antonio C. Ferreira, n9 68

T E R R'E NÓS
TERRENO com 3.600,00m2 -'- Rua Epit. Pessoa
- Centro., TERRENO, com 1.480,00m2 - Rua
Joã-ü Picolli - Centro.
C O B E R T U R A N O V A com :;"20,00m2
- Edif. Schiochet -'- Centro., Terreno cOm
499,00 m2 Rua Ida Bríde., LOn�S: cl 304,00 m2
Lot. D\\ Olinda - Ilha da, Fíguetra-

APARTAMENTOS
,APTO· NOVO com 194,OOm2 - Edíf.: Carvalho

Centro.
'

,

-

CASAS,
" CASA em Alv. com 311.00m2 Rua JoãO Januárío
Ayroso., CASA 'em Alv, � , '�� com '160,OOm2
Rua 25 de Julho - Vila Nova>-

ALUGA
Sa'a Comercial - "Rua José Emmendóêrfer.
Sala Coml. -::- R. Joinville

São eles: I Concurso de
poesia do Trabalhador,
com o objetivo espeoífí«
co de 'incentivar o sur- r

gímento ,de riovos valores:
na áréa intelectual e o
I Festi.val de MúSica do

-- Trabalhador, com trabe-.
lhos de., ·ÇompO'sição (le
tra e música) inéditas, e i

-Tnterpretação de música,
brasileira, populär e s€r-,'
tanejä; Também rieste,
pI'etendi�...,""e que ' novos"

compositores e interpre-'
tes.. conqúistem seu

' 'es- '

paço
.

naquilo 'que é o

maís expontâneo e íntí
mo no 'homem: a criação"
artística, despertando
em outros o prazer de
ouvir :� ípropOrcionando
lazer.

'

Em ambas. as promoções
do. SESI estará

'

'dando
todo o apoio, ínclusíve .

editando um livro com as 1
20 melhores poesias e,'
na música,' oportunízan-
�o a part:cipação em

;

fases' Regional e EstadL·' '

>

al onde serão escolhidos i;

os melhores do Estado,
'i'

dentre' os participantes
usuários do SESI.

'

O Centro de Atividades
estará, ainda nesta ano,
sediando um Encontro
Estadual Artistico Mus!.'
cal, �qn;l apresentação
de Corais, Grupos Musí
cais,' Orquestras, etc.,
de diversos Municípios
do Esta.do. ' �

As datas � maiQres deta- ,

criativo e pqéico já p(>'
nadQs serão ' divulgados
opor{uname�t,e.·' Os traioo
balhadores, de

' espírito
criativO e poético já po
clem :r se preparando pa
ra parHcipar! '.

,

.JARAGUA DO �UL, DE 17 A 23 DE MARço 'DE .1990

1

It

,,'

,;_'F�.unilaria Jaraguá Ltdä.
I"

, Calhas e Aq�ecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, 279 • Fone 72�0448

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFORMATIVO ROTARIO

..•• G Qualrl-Meia-
. '. ;', Cinco

"Desfrute Rotary"
ESTA DEU NO MATUTINO H() ESTAPO" DE
28·0'1-90'

. "
.

.

Coluna assinada pelo ex-Gov. Remaclo Fischer;
.

"R. c. JARAGUA bO'-SUL _. Na reuníäo
.

que,
'realizou nQ día 16 doe janeiro corrente,' Q Ro
tary Club de Jataguá do Sul, numa bonita e ani
mada reunião, prestigiou o lançamento de' um
'novo jornal 'naquela cidade com a dístnbuíção
'do sxempler n9 1. Trata-se do !'Mensageiro
+ce Jareguá' que circulará todas él$ 4as.-feiras··
'·.soh a 'dire'çãó da Jornalista Yvone A. Schmoe
kel GonçalV'es, viúva' do ex-rotariano Antônio
Gonçalves, daquele clube, e filha do rotariano
Eugê�iq. :Victor' Schmöckel, do R. C. FpoÜs-Leste,
também- jornalista. Esta coluna felicita o R. C.

,

de Jaraguä pOr ter prestigíedo Q: aparecímento
-

de maís um órgão �e imprensa e deseja que 0

Mensageiro d:e Jaraguá seja uin semanárío que
.}eve fé � conííença a seus leitores Ie que seja um

vê��adeiro mensageiro da fraternidade, compre.'.
.

ensao e paz". .

. DARto. MÁCÍEL ,CUMPRIMENTA' PELO "DIA
.DO ROTARIANO" _ Bal. Camboríú
O 'estimado comp, Dár'io'Maciel, Gov. Ir465
198N�1 e Conselpeiro. Distrital' dg Bxpansâo.
1989/90 cumprimenta pela passagem do Dia do
Rotariano (23 de fevereiro) em seu nome e no

_de Nair, extensivo �à Brunhílde. Diz maís: "De
parabéns está' o bom companheiro Eugênio,
PÇlf ter colaboradr, Intensamente, através da I,

mídia jornalística, ou maís precisamente da ad- II

mírével coluna QUATRO·MEIA-CINCO, do {tra
dicional jornal CORREIO DO POVO que. se

'edita nessamagnífica' Jaraguá do Sul, 'sob tua
clarividente direção".

.

RC FLORIANÓPOLlS·PALESTRA 00 SECR.
IND. E COM.

.

O dr. Jqsé Henrique Carneiro de Loyola, filho do
pranteado ex-dep. Lauro Carneiro de Loyola,
compareceu à reunião do clube cinquenteriárío,
acompanhado do rotariano Lauro Salvador, re

centemente nomeado' para o cargo de Diretor
Geral da Secretaria e eventual substítuto do

.

titular. O econorrusta Carneiro de Loyola, na .

qualidade de Secretário da Indústria e Comércio
de Santa Catarina fez um, interessante palestra
sob a pasta que ocupa no governo catarínense,
com inúmeras perguntas dos presentes. A pe
dido do rotariano Charles Edgar Moritz-

.

da
Fed. do Comércio de sc, o Secretário fez suo

cinto relato de sua recente viagem eo .Japão,
como homem de empresa. com promíssoras no

tícías sobre investimentos japoneses em Santa
Cdtarina em futuro; próximo.

.

..

(DA COMISSÃO DE RELAÇOEs PÚ
BLICAS DO DISTRITO 465, ANQ. 1989/9Q)

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

SALVO',A - Soc1�dade �lstenç1al'@º Lavrador ·do Vil� do .I�poçú.
Rua L�o»ºl�o MiJlh�lro, .15
Edlficio Gardênja � ':Sala U
CGC (MF)' 84.4;J4.943j0001-12

.' -'- ,_ b •
_ .._ JaraRuá dº Sul - SC

. A .

Fis�m convidild?s, � essocíedos .d�ta SOC:iedade, para uma

ss:�mblel� Geral. O�d��ana, a !ealizar-S4il na sede social. à Rua Leepol
,

gQ. �lhe.l[o!_ )�, Ed.hCIQ Gardeniil Sjl1a 11, às 9 horas do dia 24 de

.

abríl de. 1990, a fhn die. deliberar �brª a sª�uinte,
'

_o ...

19 Dísçussão e aprovação das Contas da Diretoria,
eIn :}'1 dei Dezembro de 1989 ..

29 Eleição da.Diretoria para .o .pröxímo aiênio ..
39 ,_. EleiçãO do Novo Con�lho Fiscal.
.49 AssUntos de ínteressa Social. \

.

}

Não havendo número Ilegal, reelízar-se-a uma Assembléia Geral
.

Ordínãría, em 2J convocàção, no mesmo local, às 9:30 horas do dia
24 de abril de 1990.

.
.. .

�

J ASSEMBLÉIA GERAL O�DINARIA
.. _---�

ORDEM DO DIA

encerrada

I ,

Pelo comparecimento, desde já agradece

A DIRETORIA

Estepban� Maíer-Presídente

�: . Spézia & eia. Lida.
SERRARIA. E SERY.IÇOS DE TRATOR

Madeiras para cons�t;ãQ e serviços de trator

cQm profissionais à-Ittlmente espeCializados. '

. Rua JOão. Jan�,ªrio Ayroso, 172 _ Jaraguá Es

querdo _ FoIi� 12-0300 � Jaraguá do Sul _ se. II

Barão do Rio Bran�o, saia 4
FONE: 72.2607.

•

t.
"

Arté'ferroMetalúrgica ttda.
I,

Clínica,· Veterinária
SCHWElTZER

Portas - Janelas - Vitrines - Balcões - Portas

Pantpgráficas . Portas Rolo - Cercas' Grades

Churrasqueiras - Anéis Metálicos - Máquinas,
Etc ...
AGORA .

EM NOVAS INSTALAÇOES
Rua .Joínville, 2.051 Fone; 72-0911

Jaraguã do Sul - SC _

.
Dr, WALDEMAR SCHWEI'J'ZER

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações
raio x, internamentos. boutlque- .

Rua Jolnville, Dl! 1.178 (em 'frente ao Supermercado Brelthaupt)
Fone n-3268 - Jaragu' do Sul ..;., Sa�ta Catarina

escritó.rio·
- 12-3868

'_

Suprimentos . para
. CÔniputadores

láquinas e ... I'oveis para

no' F L O R I A cH I 12-1492

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Indicador Profissional
EMERGINelA
pronto Socorro 12'1971

i3ombeiro ..•.•.• 193

Drogaria Cato 72·0636

Hosp- Mat. Jguá 72·1300

Policia 190

Rádio Jaraguá 12-0159

Oro. Contábil
'''I Comerciai",'

S/C Ltda�
,., Escritas fisGaIs e

,�Dt'\tels
-,

.. Registros de firmas

i Contratos

"

Xerox

• Ru CeI. proc6plo
Gomes de Oliveira,
n41 290

.' Fone: '12'0091

• laraguá do Sul· SC·

Farmácia
do
Sesi

Agora em instalações
ampliadas e com La
boratório de At;láli-
.ses Clinicas anexo,

para- melhor. atendi
mente-

Av. Mal. Deodoro
507

(defronte ,Cl Cólegio
'São Luís)

,

PAGINA 05

s.'.

LABOurORIO Öl!: MICROBIOLOGIA
E ANAUSES' ttlNICAS

FlelninQ
Rua .Reínoldo 'Rau, 576

Fone: 12·2755
Jaraguá tio Sul - SC -

Walter Luiz Ribeiro
'Alexandre Dellaoiustina Barbosa

ADVOGADOS
Rua João Marcatto ri9 13, 29 andar - sala 206,
Edifício Domingos Chiodini. Informa seu novo

tetetone 'aos clientes e amigos: 72-3956.

ADVOGADOS
FRIEDEL SCHACHT

MARIO CESAR FEL/PPI

CLAuS/O BARATTO

ESCRITÓRIO:
Rua Barão do Rio Branco. 227 Caixa Posta/12

Fone: '(0473) 72-0244 - 89250 - Jaragúá doSul· SC

Ortopedia e 'raumatolooia
DR. MARCOS F. SUBTIL

-

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

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

>Clínica de

Fisioterapia
Jaraguá.

'/

Dr' Valéria C. Togni Dr' Carla S. Porto

Dr' Solange Castilho. Psicóloga
Fisioterapeutas

Atendimento psicológico a partir' das 11:30hs

Rua Jacob Buck, 120 (fundos Bradesco)
Fone: 72-3659

Mantemos convênio com: UNIMED e

BANCO DO BRASIL

I:

SlGURO DI VIDA
Fäça� päta 'gatantO' a1�

que não tem preço:
voei e sue famlBa

Informações:
Rua CeI. ' Procópio Go.es, 2••
Fones 12'0091 e 72'2684

laragaá do ,5.... - SC -

/

José Alberto Barbosa
- DEFESAS dVEIS E CRIMINAIS -

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua Jo,ão Marcatto n.9' 13 - 2.9 andar
sala 204 - telefone: 12-1869

laraguá do Sul - SC

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

� , ADVOGADOS
- DIreito cívtl - Criminal - Comercial -

'- Trabalhista - Esportivo -

AV. Marechal Deodoro da Fonseca. 97 - Sala
Fone 72-0188 - Jaraguá do Sul - SC

I,

.Rua Rdnold.� Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2111.

Aurilene M, Buzzi
I,

Leonel P. Floriani

Advogados

ENCADERNADORA

.LlVROS •REVISTAS' NOTAS FISCAIS'
-N ,li,' •TRABALHOS ESCOLARES' �.,(>.'.'

",,;,-.. CARDÄPIOS. E OUTROS - ,_.je,� ;

•• '>

RUA sAÓ PAULO, 114 (Pr6x. a antiga Cyrue)
e; 'JARAGUA DO SUL· SC "

'CORREIB DD...rOYO�" 12-0091
JARAGuA DO SUL;_J:� 23 DE MARÇO DE 1�90

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�....... ...._...
- .. � -'-'C·, """_,,4 ". __ , �,'

,

2i de Março

:-MauríciQ, filho' F ... de
José (Dílsa de Azevedo)
Farias; Mayara, filha de
Anacleto (Cristina) de
Moura: .. André, filho . de

- Mario (Almida Brand)
Lunelli; Camíla, filha de-

'

Valério (Irene Lorrenz)
Ropelato: Mareio, filho
de .Joãozinhç [Vilma GOr·

g€:s) .da- Silva.

3 'de Março

Nathàlia, (filha' de A
loísio '(Ê�i:le.fe da' Rocha]-:
Fabre.

.

5 de Março

Mayara 'I'haísa fiha de
Belín] (Leoníce Torezaní)
Moser; Alan, filho de-
Luiz (Marilza da Cruz)

.•-------...--------IIIIIIIJI!!I-....-.... doS' Santos,

ferro Yelbõ " Ma.r����I,J ;�J J, .. ,

LEITWORT: "WIR SCHREIBEN EIN WENIG IN
" -. ---.- .. _- .. - _.

-DEUfSl;H;-----DAMIT DIE -l$RERBTE MtrrTÊR-
'Michele, filha 'de Joa- SPRACJlE NICHT IN VE,_RGESSENHEIT GEJtAE'I'!"

" c�r (Rosil�te_Pted:rottl) Mar..;: . l' ��'
'
.. �, _. ,- , .

.

... .

:,' tim; . Ana, fill\�: �'p:e ': L'at:i, ,,'_ : I'
'

•

�:\..::r
- - - Dm REDAKTION

(Jael) Gesíng-

,Ias.cimentos
DE ENGELMANN &' CIA. LTDA:.

Comércio de veículos usados
-

Peças para veículos .

Compramos
- 'automõvets . acídentados

Rua Conrad Riegel, 162 _ F�ne 72-0814

Íaragúá do Suí _;_ SC _

,

!

1('

Posto de "_odas'
-

MarcaDo'
'.

. Chapéus, . bonés, viSeiras, camisas. shorts, .s

" bermudas e cordas.

Em frente à fábrica. - Amplo estacionamento.

;

mODELA,íOJURH
Fabricação de modelos p/fundição em geral,
madeíra, àl'Umínio,· araldíte, etc.

.

Serviço de colocação de canais e modelos
em placa;

Rua Prof. Antonio Ayroso, 419 - Bairro Nova
Br-as1I1a ,...;.. J;lone;·72-3991 - Jaràguá do Sul- SC.

.;
.

,

·1

Verdurei,ra da Raquel, 6 de' Março

Diana, filha de Ade •

mar �oSé (Marcia) Vol
pi; Alexandrj, .fílho de

, Álvaro (�_çl,l::g�id_ __ Ittner]
•

Planinscheck. Patrícia,
'. filha de..Osnír (Ines Junc
'." k>es) Odorízzi: Keila.: filha
'� dê Paulo (Maríe Monarin)
de Souza-

. COMt!RCIO DE PRUfAS E VERDURAS,
SEMPRE FRESCAS' E VERDES, PÄO CASEIRO
E CUcAs. AMPLO ESTACIONAMENTO."

Rua' CeI. Procópio Gomes de 'Olivêirã, L160
'<.' '_' 'Jaraguã' "'do Sul - SC

FABRICAÇÃO PROPRIA,

Confeccões Sueli Lida"..

pAGINA 06'

ARTIGOS DE

cusro. '�'
.

, .'

. Postos de Vendas, Da' ,Mal'echaf Deodoro, 1.085 e. n�:
�ua Reínolde Rau. 530"�· J'araguá do Sul -' 'SC

�, ' .• ,<. ·.FURGOES CARGA. SECA, ISoTâMIcos, FRIGORIFICOS'
:�' ':: "",

..
'

,-' ,

' .

� 'CARRETAS DE, I;: 2-� e"-3 ,EIXOS
.

:�� _,_

','

J,�ra�uá Esquerdo Rua Dr� Ende<) FeÍ'ii1i'� -H3 Fone 72-1071.
.riíiIrí_.....

»

DICKE EHEMÄNNER

'Schon Cäsar hat gesagt: "Lasst dicke Menschen
.um.rníchvseín!" und Dr. F. Smith aus New
York -:- er beschäftigte sich iä�ge und eingehend
mit dem, Problern der menschlichen Beziehungen

. -_ sagte, dass dícke Ehemänner die besten
.. Ehegatten sind. Dicke Männer lassen síoh ",.

nur sehr selten scheiden, sind als liebhaber sehr"
-

.treu, zärtlich und gehen ihren Çlattinnen " .ber;
der. Hausarbeit stark an die Hand. Se1b� wenn' ..

sie nachts ofr geweckt 'Weiden, weil das Baby
unruhig ist, dann stehen sie ohne ZU klagen
rasch auf,: um nach dem Kincl zu sehen und
es mit grosser Geduld zu �ertIhigen.

,

o O o
.

Vorr.ullem Cut. das, Du·erworben,
bleíbet doch nichts dein, wenn du gestorben,

. Drum. Klug geniess es zu der Frist,
.

in der 'du noch .em Leben bist
Daniel Sanders

.

VIAÇÃO CANARINHO LTOA.

Programe bem as suas viagens de féria! �

recreação. A "Canarmhe" coloca à sua di�"
posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
,

Av. Mal: Deodoro, .961 _ Fone 12-1422

•

T'

0,0 i"

, It,

:AS t'AELHQRES OPÇ{)ES PARA PRESENTEAR
,ESTÄC;> NA

Lanznaster ;"!

J'ói-as.: semí- jóias e relógios -cOm .0
.

carinho da
L'A N Z NAS 1'·E R

Marechal Deodoro, 391- Fone 12-1261, em Jarag.uá
I;

,
,

-:

, ,

Jr3ãb eMOft.la_ .
t-

Moda lnfanto·juvênll para realçar I
elega,néia de seus filhos. Um carinho
'especial para 0, seu 'bölÍl- gosto.

Na Marechal Deodoro, 819 _;, Jaraguá do sur -:- :SC
-

'.-

.:

"ubos de PVC [eletrodutos], Tubos de Concreto-
.

Tubos de Pohetüeno (plangtieira preta).
"

Pábríca. Rua JoinvUle, 1,016 _ Fone 12-1101
. .; Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99
'-' � ,

, I;. .
. ;';;_..:' ;.;

FV'le 12-0'066 _ Jaraguà do Sui _ SC

. J'p..RAGUÃ DO SUL. DE 17 A 23 OE MARÇ() -DE·�t.990,t
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



17 d� Março'
Sra. Cleide Syrlene

Gonçalves; Sr. José de

A'vtla: Sr.. Adalberto Ber- ,

toldi.. Gerson -Luerdes:
Bdinara Adelaide BO,ss;

Horlando Pontlcelli: Sra.
Lourdes Anita Hinter
holz:

. .

Kanne. Leier
18 de. Março

" .'

Sra. Yolanda 'Nicolúzzi
Motta; Sra. Hans Beye'I
(Casc.av�t.Pr.); sr. Wa!·

mir JOão Medeiros; Sr.

Waldir Fodi;
.

Sandra
Rístow: Watraud Schmídt
Xavier; Sr. Itamar da

Silva; Carlos HenriqU!�
HQrnburg; Vilmar Alves
19 de Março
Sr. Alfredo Lange (Co

rupá); Sr. Renato, José
Wunderlich (Piçarras); Sr.

,José Bruner (Be'la Vis'ta

do paraíso'PR); Dr. Paulo
Röland Unger (Joinville);
Enéias Neto Fernandes;
Rafa1el Kienen
20 de Março
Sr. Inocêncio S:lva;

'Sra. Ceçili& B�netta; sr.

José Watzko;' Sra Milda
R. Schutze; ISra: Araei
Winter Schmidt; Nelson

Lipinski; Dr. Paulo Ro

b�rto Bauer (Florianópc.
Hs) ..
21 de Março
Sr. Manoel Henrique

Karall (Curi�ib,a);,. Sra

·Renilda K. Beck; Sr.

Eloi Zanotti; , Celia ' .Re·

drigues. . __

22 d� Março
sra. Nair E:1za Horch

Casulh (Póz do 19uaçú.'
�R.); Sr. Roberto Keiser;

,

A.lida Manrich;' Guida

Püttjer; RogériO LQewen, ___,_------�------.,...
PAGINA 07

CóÍlclusão da páglD.a 0'2'

,

�' Nehn� Th�r�Sinh� May'-
er _.;;,

:E;la, brasileira, solteira;
operárià natural de

Mirador, neste Estado,'
dotníciliada e residente
em Estt8;da Santa Luzia,
neste dIstrito, filha de
Graciano de LUCa e Ceci

lia' de. Luca -

E para que chegue ao

coJllleCliDeulo de todos,

mändet pas�r, o' presente
Edital, que será. publica'
do pela imprensa e em

C�i'tórto, onde ' será, afl'
xaão durante 15 dtas.

ARiversarialtes'

CONFIRA A HISTÓRIA ...

liA I)lstÔlJ� �4e ',JÍ� .nte 010 p'ód�

ficar SÓ �na. saudadê". ,'�.'.,":::",,,-.•
,-tIiIi

'

M'
',,'

,

....

,� ,OMFOBT
o pa••dó só é importante se o seu

téJDpo - foi bem empregado;
lN.�rRUM�NTOS b�

, ,,,t.IEDlÇio .'�o '.

I:; COMPONENTES'
',' • INDL�stRWS'"

'

,. '

'

.'
....;.
r

HÁ "50 ANOSe e e'

__ Em 1940, o vapor alemão 'C
tetores- Assim eram-compras âe Je'l"'ã"

..'

di
'

·c"O�''I'n'o'c,
...

_
'La' orune". bacalhau no'Ca d'.,

�
, J º po :�eJ .�-

que se ,encontrava ancorado- nc porto do Rio, deixa. d S I:
.

na a, xarque e couro no Rio, Grande"

va as aguas da Guanabara, dirigindo'se à Alemanha,
ou, arroz em Alagoas, que possíbílttou u' d ': ' .

com grande carregamento de mercadorias: Era· o

de Cr$ 42 milhões; 500 mil íatas de Óleo· éo'!...:r::�
quarto navio mercante alemão' qUe nos últimos días

da América do Norta qUe custaram Cr$ 30 inilhõe�' ,

rumava ao alto mar, 'pera romper o,' bloqueio aliado. e. �ue estavam armazenados no Caís dó Pórtb,' inu- :

tílízados para o consumo Será'
'

r ..' f' '.
'" ,

" pans' bT
.

d
,'. .'

. que aguem 01 re-,

.

Em 1939 a promotoria de Jaraguá foi o�u.
a 1_1z�a o no mquento que chegou a tão triste;"

�ca pelos
.

seguintes: dr. Arísteu Ruy de .Couveía
conclusoes? ...

. ..•

SC�lefler, ate 04/06: Adjunto Joaquim Píazera. atê-

14,08;. dr;' Manuel Lobão MUl1i� de Queiroz até 01/12
e Adjunto Joaquim Piazera até 31/12.

HÁ -20 ANOSe e e

� -=- Pousava 'um avião em Jaraguá, da B'ase de

-"'--' Em 1�10, qu:stiQnava:s� o.' comparecímento

AVla?3.0 Naval <i� Flofianópqlis" pilotado pelo Ten; �os vere�do:r:es a� s_:ssoes na Camara, MúílicipaL:
-

A'

Henrique �e�na, do .corr�io� aé,r�Q íntermuntoípel e,
imprensa 1?�a1, enntap fazia um levantamento,' deI

co� .0 cepítão Asteroide Arantes, Voava para La,ge'SI,
,todos o� v;�e�dores e seus suplentés que assumiam,"

Curitlbanos, pOrto União, Mafra e Joínvílle.
' ;�:'exe�clc��S d:e 1961 a '1969, o que era' publicado;

.

_a con e:�mentö .

cos eleitores, .mostrendo o
.

grá.
.

-: .

� Um cristal de -4.800, kg. era encontrado em !��� :s ;e::e�e: �E;ahia.das, la comparecimento, as fãl;

Teo�llo Ottoní �MG. Para transporter precisava doe s.�
,Ti n�la, e ertora ,e os votos recebidos, aSe,

28 Juntas de bois e um caminho ée 42 km. na marta.
1 com�, abaixo se rela'clOnava as razões das fa I·!

tas
.

que Iam desde Os licenciamentos permitidos no
R:egIm;n� �té as faltas por desínteresss ao legisla:"
;�Vq. Velam: Ootactlto Pedro Ramos, UI reuniões nos

,

'Em 1950; a. díretoria da Assoe. Rural: de Ja:
o anos, .8 faltas, '1J na preferência eleitoral. 817'

ragua era a seguinte: Preso de H9nra ,_ Waldemar votos recebidos: Víetöno lazzaris fSup1eillte)' 1 ,-_:_

G�bba;. Presidentie dr. Aguinaldo de Souza; 19 e ']!I I;S'I, 240;. Hans oGerliardt Mayor, 26,· I>; 884;' Sig�f·
Vlces, Lmo Plazera e Oscar Nageli 1� � '1J s«retáriQs'

SchUnke, 20, 6· 654;, Dolcidio MetteI, '. 26, 119; 426;

_ LU1Z Ayroso e Rudi Br:uns: 19, e ').9 Tesoureiros .- Orlan.do B. da Silva, 21, 109, 449; Clemenceau A: e

Edgar Piazera e Lour�ço Gressinger. Conselho FisCal: �!Iva, (supl.).1, 139, 341; João Lúcio da Costa; 33;"

Otaviano Tissi, Mariano Vitkowski, Atíl:o UOOr SUe 7·; A8!!; ,�l1genio .victor Schmöckel, 9, �'f), 862' Octa·'

plentes _ Basílio Schiochet, Ricardo Miinitz e Álfre- v1ano .Tis�i, (supl.); 6; ,129, 411; Norberto Haf�rniaim,'

da Bortolini.
.. 57, 59, 779: AnUor Volkmarin (supl.); 2, 14�; '335;;

Affonso Fral)znel'., 8, 4� 781; João Hermi1to Cardoso,

_ _ A Câmara Municipal discutia o projeto de 63, 69; 475; e Rudi Frélnke, 24, gg, 471.·

lei, pedindO um crédito de Cr$ 5').000,00 para paga.

mentq do terreno comprado para a construção do pré
dio dos Correios e Telégrafos, a que o povo já bati-

zara de "Caixa postal", d.e tão pequ�nQ que era. O
- -. E

.
.. .

prédio, agora, está e� fase de ampliªção, ap6S lon-. °
. � 1980, o prefelt� Victor Bauer, Çlssinava

gas anos de negociaçoe,s com a alta administração
a P rtana n Ó7!80, nomeando o sr. Artovaldo Xa�

postal.
�ier . d� �antos, .para::ASlsisteute, lTécnicÜJ Esportivo
da COffilssao Mumcipal de Esport,es, 'e a Portaria n9

Osni Müller, s'óciq do Bar Catarinense cOn- 08/80, nomeava o Eng9 ArtsUdes Panste1n, pelo pra.

. tratava casamento com a jovem Gisela Ersching, fi- ZO ,de 2 �nos, comq Assistente Técnico para .obras e'

l1:a d� Jf>sé Ersching _e Catarina Ruysarn Ersching., .. ç�!lS!ruç9�Sz. �� ��mi�'são Municipal d� Esportes,
,çn�d? p�lé!- L�l.!l' 179( O� de maio de 1967, sem ônus

p,a;,a. Q .• Muni�lpi<? 1\.s, Pqrtarias dá n9 01/80 a,

06,80, no mesmo sentidO, nomeavam FidéUs Carlos·

Ein '1960,
-

a ad�inistra�?..? pÚbl:ea também_.':I!uS,�hka( Pr�� .. d� çom. Mun. de Esportes; Guido

aJl<iava na b�se da negOCIata. FeijaO, atrOz, azeite etc., F:a�Cl!!C� �chmitt, Vice-Presidente; pSi<>: Enke, Secre'
.

eram adquiridos n9 mercado nacional e como impor- tano; Dario José Ribeiro, Tesoureiro; Dr. Luís Mar.

taçãõ,- pela' C0:FAP, em negócios irregulares, na base tins Gonçalves, A,ssist1ente Médico é o
. Dr. ·lrineu

'da propina, da fraud'� e do superfaturamento, e não José, Rubini, Assistente Jurídico. Dav�e uma'

raro impr.óprio.-para o. consumo ou de qualidade infe- atenção espeCial ao esporte'. De 11' a '25 de outubro:

rior, fat\lrado como de primeira qualidade, r€verten' real:zavarr.·3é oS XXI JOGo'S ABERTOS DE SANTA

do .em lucro obtido para os interméd:ár1os e seus pro- CATARINA. E funcionou !

e -e e, HÁ .' 40, ANOS·

e .: e HÁ 10 ANOS

e e e HÁ 30 ANOS

JARAGtJÁ DO SUL, DE 17 A 23 DE MARÇO DE '1990
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Comércio clandestino

Jor�al influente
.

'. :r,E '

,
. :,,;

,Estávamos
. enganado, ,a respeito

do pesícíonamentc do Sr Ivo Konell
em relação ao. comércio' clandestino
exercido em plena medrugada . por
Postos de Venda: em Jaraguá dO Sul.
SExIit fincou pé! 'éxiste a leí, e ela
terá �"d.é -ser' respeitada.' Parabéns.

'

(0 ..;_" __ �. � _
...

_

,O ehg:r�ç.�º nisso tudº é que
aqui .abordaID;os, -Q problema da aber.
tura írregular dessas lojAS, "n" ve
zes, A Notícia ,e o JSC abriram am.
p'lo �spaço, para criticar g procedi.
mente- desses- loj-ista$," E' �agora uns
eoleguínha, 'publica,ram !uma 1Il01lilnha
(não maís de dez linhas) a respeito
para dizer que "Com base em nota
pUblicada na-. ." .9. Prefeito teria 'fi.
nãlmente tomado as providências de
§,ua alçada. '

'

.

Eta influência, .'

porrete, sôl ...

Alguns f.eparos devem ser f.ei.
tos à entrevísta dada ao cp (03 a 09.
O�i.901 pelo nosso companheírn febia
no Helmuth Utpadel. Simples

- sol
<:lado da' Força Expedici9nária Bra.
síleíra - FEB - provavelmente nun

ea tendó· se.
,
interessado em est,u

da,! a an�!izar os
- anates da. campa

nha da Itália, ,enganou-se etq. alguns
pontos, Por exemplo, Iliã9 foram qua
�r9

.

mil os �oldados brasíleíroamor.
�OS, ,e s�pultadQ's! na. Itália.' Fü;ram
443 da FEB e oito ofic1ais.-pilotos do
l Grupo de Caça da Força Aérea Bra-
'sileira, abatidos nOS céú'S' italianQs.
Seus l1estos mOrtais foram cremados
,em 1960 e repatriados, encontrando"
�� hoje as cinzas d�positadas no Mau
soléu do Munumento aos Mortos da TI·
�rande Guerra Mundjal,

.

no Rio de
�an�iro. Nenhum bra,sHêirQ morreu
a

.

bordo dos navios qUe transporta
ram a FBB para a' Itália e nem tão
POuco hOUVe mortes causadas pelo
frio ou pelã fome. A FEB fOi incor-

porada ao V ExérciÍQ norte Am�rrca.
'"

no,
"

a' exemplo. die '9.utra Divisões' não' ,

amertcanes, ,g recebeu d�S'Sa. Grande
Unidade todos os suprimentos de
que . neoessítou durante a campanha,
inclusive ag�alllos � .r0�P� < g�pe.
cíaís para º rigoroso �nv�filo ita
liano de 1944/45. Uma. çoiS{l p�.
cisa ser ressaltada :' oS americanos

"

não nos pERAM coisa' alguma. Os
suprimentos ' x:eoebJqo� .foram debi-
tados

.

ao
. governo brasüeíro, nQS ,

termos .da, ;Le'L,Q� �plpr�ti_plos �
Arrenda'mentos "aprovadà pelo Con-
gresso Americano, o que transtor
mou a -América do Norte em arsenal
dos aliados, durante a II Gu�rra
Mundial. Os russos, PQr. exemplo,
jamais podenam ter detido os aguer
ridos' exércítos 'alemães, não fosse

Q apoío logístico recebidos. dos amerí-
canos, que deve, ser

.
medido em

milhões e milhões de toneladas de

matertet bélico, etc ...
·

O 'equipamen
to e maIiutenÇjão da FEB custou .

ao Brasil a bagatela de 351 nülhõ.es·
de dólal1es,' pagos em 9 anos;

Quanto à comida quente, mui
tas vezes ela' não chegou às' nesses
posições. O ínímígv pão dormia; em.,

. servíço, e nãQ 'poucos _italianos com

as respectivas mulas
'

pareceram em

meio ao caminho," debaixo do
. bcn:;n

bardeío alemão, c quando- traI�.sporij:l.. "

vam a chepa, Entã9 tínhamos o,e·· Te- '.

COrrer às rações. frias qu� sempre
mantínhamos em reserva Apesar
de seu péssimo' paladar, . pois os

americanos costumam temperar a

comida à m�sa. Na guerra n\�� foi

d1íe�nte, s.ó que nós nãQ tínhamoS'
sal, pim�nta, óleo, etc...

.

He,lmuth Dtpàd'�r é um dos pou
cos sbldados bras!lei�ÓS' que {regres�
saram vivos ao -BraSil, carr'egando
com justo" orgulho a, 'maior COnde
coração conoedida. pelb governo ·bra

sileiro a militares da 'FEB,' qu� nau
v,essem praticado atos de excepcional
corag'.em .Ie Qra'\rura' em ação' liIldivi-'
dual. de cQmbate.

:" t Agadecimenl0 e Cunvite para Missa de -7: dia
A família �nlutada dg

Euslachil

.�
,

Ilchini

ESTADO .DE . SANTA CATARINA
... ,:.�- �.-' ,

PREFEITURA MUNICIpAL DE

JARAGUA-'- '00 _ SUL

-

D E C R E l' O Nq· 2.065/90,
Declara de utilidade

.

Pública ii.

área' de terra ce propriedade de
AUGUSTO ALTINI.·

', ". -

Ó. PREFErrO MUNICI�A.L DE JAR,AGUA
Dq",SUL;.'no uso de suas atribuições, � de confQr
midad�" com o. di�to no. art. 69. do Decreto

.' Leí-N? 3.3ij5, d� 21 de [unho de 1941�
,

D E C R :E T 1\.:

Art. 19 - Fica decíaradç de utilidade
públiéa, -IlOS termos do art- 59, alínea I, do
Decreto-Lei N9 3.:)65, de '21 de junho de 1941,
para ,ef�ito de desapropriação amigável ou

judicial, a área, de terra abaixo descrita:

- 841,30 m2; sendo parte .do imóvel situado à
Rua 10 - José Teodoro Ribeiro com área totª.l de
'23.138,00 m2 e Ca,dastrado no INCRA sob Q n9
801.062.032.760-8,. <:le propriedade de AUGUsTO
ALTINI, sendo:

.
manif'esta a todos os P,élrt;!nt�.. e' �UIllgO§. !1? s�u

.

agIadecim�J?to
.

pelas demonstrações dg carinho � apoiQ pOr Qcasiã9 de seu' fa
lecimento ocorrid() no dia 11 de marÇ_o de 1990.

E<xterna especial reconhecimento aos médic_os e enfermeiros. do Hos.
pital Ie Mat(emidade Jaraguá 'pela dediea,ç,ãó � deS'Velo çom' que ..

'

<

trata�am do: extinto.

. -Sensibilizada agraciece ao Padre Felipe da Paróquia de 'Iaraguá go
SUl< e ao P:e. ·Valdir Schiochet pela's palavras' confortadoras;

Convida, outrossim, para a missa de, 79 dia
..

'

que será. celebrada ne.�te
: s�bado, dia 11:[03 às 19h30min na igreja ,(la Com. S�o Judas Tadeu,
em Francisco ,de Paula.

.

- 624,70 m2 'Para º leito e 216,600 m2 para o

passeio da Rua 10 - José TeOdoro Ribeiro.

Art- 29 � A área em questão destinasse
ao arruamento (leito e passeio) e passarê a .

integràr o Patrimönío PÚblico Municipal na

cetegoría de bem, de uso comum ao povo.

Art. '39' - As despesas decorrentes do pre
Sente ato correrão ,por conta de dotação' pró
pria do. Orçamento vigente -,

.

Art. 49 - ES't� Decreto . entra' em vigor
na data de sua. publicayã,o," ficando revogadas as

disposições em contrário.

J-araguã do Sul, 09 de março de 1990.

IVO KONELL
Prefe,1t� Municipal

ANTENOR GALVAN
Secretário de Admlnlstração e Finanças

V I R I G �ffi, C R UZE I R O
Agência de Carg�s e pas�agéns.

Rua Procópio G. de Oliveira. 246 Fone: 72-036;3

Seguro., à
.. prova de fogo:

,'. 1\' 'maior earalÍtia"
áue VOtl'Dode dar' à sua'

,
.
,; CASA

lDIorlnacões: _

I. Cei. 'rocóDio GG'mes. Z90 -

JR:rulZIl1sth'!-'t,tt �

'h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A Aeróbica continua a ser uma
das "febres" do momento. Por
fa/ar nisso parabéns aos at/etas
da Manfio, que fizeram o maior

,sucesso com uma ótima
apresentação, na Boate, sábado

último.

. - .

Também prestigiaram a posse de GilmarMoretti, os senhores
lfeu Garcia, Luiz Nicolodelli Ademar Furtado, acompanhados de

.

'as charmosas esposas.

Moacyr Gonça/ves e
Ceasar's Club

, promovem na
.

,

s,exta-feira (23), no
Clube At/ético
Baependi, a

ffNÇ)ite
II . Country". Na grande

festa de curtição
sacia/ ainda
acontece o

shaw-baile, com o

Grupo "Texas
.

Show", de São Pau/o.

A linda e simpática
ackeline Simonéia de
ouza, de 18 anos, foi
aclamada a "Miss
orupá" na noite de
ábado (lO), no Saldo
aroquial, onde houve
também desfile de

modas. Os •
corupaenses estão
eufóricos, já que é a
primeira vez que o

unicípio participa do
Concurso. Já está
certa até mesmo a
tação de ônibus para
prestigwr a bonita

candidata,.
orcida não vai faltar
para Jackeline.

I'
II

ESTAURANTE MOKWA
Comida caseira

Atendemos pedidos de reserva

Rota das Cachoeiras - Rio Novo Alto
Corupá-SC.

.

Muitas e sinceras
felicidades aos

aniversariantes da
semana. Sandra

'

Ristow e Vilmar
Alves, no dia 18;
Paulo Roberto Bauer,
nobre deputado do
PDS, no dia 20, e a

nossa colega Sandra
Henn, que completa
19 anos no dia 23
(sexta-feira) .

Flaviane Ribeiro
também completou 15
anos no dia 4 de
março, realizando
uma agradável
festinha, no BeiraRio
Clube de Campo.

,

A BoateMarrakech promoveu nesta seita-feira (16), com omaior
sucesso; a sua "Noite Collorida" - os dois "elles" não são .

casuais -, com animação da Banda "Flerte:', de Itajaí.

Na tarde de terça-feira (J3fa presidenta das Damas de Caridade,
senhora Otília Ersching Nicolini reabriu os trabalhos da

entidade, na Creche Constância Piazera.
-

'A'
.

Clínica de Fisioterapia Iaraguâ se aprimora a cada dia. A
última novidade é a inclusão de mais uma especialista em

,

Fonoaudiologia, a doutora Solante Pazine. Agora, o grupo sqo '

de quatro médicas - além de Solange, as doutoras, Valéria Togni
e Solange Castilho, ambas Fisioterapeuta, e Carla Porto, Psicóloga.
Sucesso a todas. -

Muito concorrida a posse festiva do empresário Gilmar Moretti
na presidência da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá

do Sul (ACIJS), ocorrida no dia 7 (quarta-feira), nO Clube Atlético
Baependi. Presenças de destaque no mundo empresarial do
município.

éfi:Ii:
IND. DE MÓVEIS

�

Quem Fabrjéa
Vende Mais'

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

Jóias, relógios, .õculos
de sol e presentes.
Rua Marechal

-

Floriano, n: 29 - Fone
72-1911

Loja
Mamãe Coruja
A melhor opção em artígos infanto-juvenis,

bebê e gestante.
.

,
.

Rua Barão do Rio Branco,' 168
Fone 72-1788 - Iaraguâ do Sul-SC.

Unia

I'

II

._, -

JOla
. _,

,?-,nguern
esquece

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

mais para presentes na

Relojoaria .

. Avenida
Marechal Deodoro 443 e

.

Getúlio Vargas n� 9
.

,

........lilas ltdL RIa lertIIaWIege,_ 11250 ........ do SIll· S.C. feilt' 0471/12-18)

'Ja,aguá do Sul, de 17 a 23/03790
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Moretti assume AC/JS e quer
mais diálogo com prefeitura·

Atacado e varejo
OBESC inaugurou nesta

segunda-feira (12) um

posto de serviço nas depen
dências da Prefeitura Muni
cipal de Jaraguá do Sul.para
que seus funcionários pos
sam fazer o pagamento de
seus tributos com mais con

forto e longe 'das extensas fi
las. O posto funciona das 9h
às 11h30min e das 13h30min
às 15h30min. (Foto).

I

Uma solenidade festiva mar

cou a posse oficial do empresário
Gilmar Antônio Moretti na presi
dência da Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul, na
noite de quarta-feira (07), no Clu
be Atlético Baependi, onde esti
veram cerca de 150 convidados.
Moretti assumiu o cargo anterior-

.

mente ocupado por Sigolf Schun
ke, e deve dirigir a entidade por
dois anos, prazo em que pretende I"estreitar ainda mais intimamente ·i
os laços com a administração pú- :;;
blica municipal, onde o diálogo e li
a preocupação com o bem-estar �
sócio-econômico de nossa região �
estejam desvinculados de qual- ii:
quer conotação. político-partidá- ölria", conforme discursou. �

"Política sim, maspor nossas GilmarMoretti preside a Acijs
empresas, por Jaragua do Sul e

por aquele que realiza o progresso
deste terra: o trabalhador jara
guaense", frizou enfático Gilmar
Moretti: Seu objetivo principal é
que nesses dois anos a comunida-
de jaragúaense possa fazerpor si
mesma, "juntando esforços e

aproveitando os recursos existen
tes para a resolução de seus pro
blemas, que são específicos".

Um desses maiores proble
mas específicos é certamente a so

lução do impasse sobre o comércio
noturno de malhas, no município,
que encontra resistência até mes

mo nos setores empresariais. Palia
os próximos diás a diretoria da
Acijs deve receber da Rede Ferro
viária Federal, em Curitiba; o an
te-projeto para construção e am

pliação de um terminal de carga
e descarga. Estas são apenas duas
das prioridades da nova diretoria.

vembro de 1987. Neste espaço de
tempo, ele promoveu sete encon

tros com empresários, destacando
.palestras com os diretores da firma
de Consultoria Zanqui Fairbanks,
sobre "Vendas: reflexos para uma
atuação em tempos de cnse", pro- .

ferida em maio de 88, e de Marcel
Domingos Solimeo, sob o tema

"Perspectivas da Economia para
1990", realizada em dezembro GO
ao passado, além de diversos de
bates com o setor empresariaL

Em dezembro de 89 foi reali
zado um encontro, entre os em- ,

presãrios da região do Vale do Ita
pocu, prefeitos e o secretário dos
transportes, na época, Arnaldo
'Severiano de Oliveira. A recupe
ração das rodovias Guaraminm/
Blumenau, Jaraguä/Schroeder e

alguns esclarecimentos sobre as

rodovias Corupá/São Bentoe Ja
raguã/Pomerode foram os temas
de destaque no encontro.

os funcionários públicos
de Jaraguá do Sul tive

ram um reajuste de 100% so

bre os salários de fevereiro,
além de um auxílio de
NCz$ 'I .470, 00, o que eleva
os salários pare um piso mí
nimo de NCz$ 9.830,00. O
reajuste concedido pelo pre
feito Ivo Konell foi de 27%
acima da inflação, elevando
para NCz$ 20 milhões a Fo
lha de Pagamentos -:- repre
senta 40% da arrecadação.
Desde o início do ano os

1.130 funcionários daprefei
tura receberam 460% de rea
justes.

Desde quarta-feira os co

rupaenses podem contar
com os serviços de um cami
nhão coletor, triturador é

çompactador de lixo urbano,
adquirido pela Prefeitura
Municipal, ao preço aproxi
mado de NCz$ 2,6 milhões.
"Encomendamos o cami
nhão por consórcio, em de
zembro. Esta é a únicaforma
de nós adquirirmos", disse
satisfeito o prefeito Ernesto
Blunk.

ção da entidade com um saldo po
sitivo de NCz$ 72 mil, após dois
anos de gestão, iniciada em no-

Cesta Básica aumenta 50%
Parece quefinalmente sur

giu uma alternativa viá
velpara a instalação de lumi- -
nârias no trevo de acesso a

Jaraguá do Sul (BR-I01 com

280). Na reunião t/Q,Acijs foi
sugerido o encaminhamento
da questão através da Asso
ciação âosMunicípios do Va
le do Itapocu (AMVALI),
atualmente presidida pelo
prefeito de Corupâ, Ernesto
FelipeBlunk. A idéia é de que
haja um auxílio mútuo entre
os municípios, incluindo-se
ai o de Araquari.

de NCz$ 2.003,83 para adquirir os
13 produtos que compõem a cesta
básica, para ser consumida ao

mês. Seis quilos de carne custavam
.� até o díà 2 deste mês, data limi
te d o levantamento -

NCz$ 756,36, enquanto quatro
quilos e meio de feijão atingiram
a marca dos NCz$ 110,4�. Três
quilos .d e arroz s o m a vam

NCz$ 11,46. Conforme o sindica
to, a variação de preços foi de
50,04%. Até o dia 2 de fevereiro
o trabalhador gastava
NCz$ 1.335,50 pelos produtos da
cesta. Tudo isso, antes da posse
�residencial.

.

.

]araglUÍ do Sul - Os preços dos
alimentos que compõem a cesta
básica tiveram um aumento de
mais de 50%, em 30 dias, segundo
levantamento mensal realizado
nos supermercados Breithaupt.
Riachuelo, e do Sesi, pela dire
toria do Sindicato dos Metalúrgi
cos. E haja reajustes: produtos co
mo a batata sofreram aumentos
de 83,87%, custando NCz$ 68,40
(seis quilos); o café Já custa

. NCz$ 85,99 (600 gramas), com
um total de 63,98% de aumentos.

Eas correspondências en

. viadas agora pela Prefei
tura Municipal de Massa
randuba já vêm com um ape
lo muito sugestivo. Nos en

velopes está impresso "um
chamado a todos para que
"Visitem Massaranduba na

Festa Catarinense do Arroz,
entre os dias 27 de abril e
1? de maio". Idéia criativa
de divulgação bem sucedida.

Schi.inke

Já o ex-presidente da Acijs,
Sigolf Schünke, entregou a dire-

Com os novos reajustes o tra
balhador já está gastando um total

V�AÇÃO
...._

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

O,S ANOS 90 VÃO SER DA
",ELHOR QUALIDADE.
E A DECADA CHEVROLET.

-.

·EllftlDÖRffB vficUIOS
Jaraguá do Sul, de 17 a 23/03/90PáfJ/na 06
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Ciclismojaraguaense -ganha
apoio parcial do município

/

[araguádoSul--o ciclis
ta Silvio Ewald ficou em déci
mo lugar na prova consagrada
do circuito do Boa Vista, reali
zada domingo (11), em home
nagem ao aniversário do mu

nicípio de Joinville. A prova,
também chamada de "Hans
Dieter Schmidt" ,teve a parti
cipação de mais de 60 atletas
de todo o' Brasil, especialmen
te das fabricantes Calai, Pirelli
e do município de Santos, São
Paulo. A excelente colocação
do ciclista de Jaraguá do Sul
é quase uma resposta à recen-

. te contratação obtida junto à
Prefeitura Municipal e à Bor
racharia Coneza.

Mas isso não afasta a

preocupação dos atletas-Silvio
e Alternar de Souza - os dois
únicos patrocinados -, já que
a prefeitvra e aborrachariaas-

Silvio Ewald assegurou o apoio

sumem no máximo 50 por cen- -

to do apoio financeiro. Duran-

te a semana passada, Silvio vi
sitou algumas empresas do
município em busca do restan
te do patrocínio. A princípio,
sem sucessos. Especialista nas

provas de resistência e quilô
metro contra à relógio, Silvio
obteve a quarta colocação no

Ranking EstaduaJ/90, após
sua participação na primeira
etapa do campeonato, dia 03
deste mês, em Joinville.

Hoje (17/03), Silvio com

r.ete na também consagrada
'volta do norte, com largada
às 11h30min, do município de
Campo Alegre, passando por
Joinville, Guaramirim, Jara
guá do Sul, Corupá, São Ben
to e retornando a Campo AIe-
gre, com um percurso total de
200 quilômetros - serão seis
horas de pedaladas ininterrup-,
tas. Chances de ouro para Sil
vio nos JASC deste ano.

Seleção de Bolão disputa em - Indaial
o selecionado mäsenlino

bolão da DME de Jaraguá do
Sul, quinto colocado nos JASC
de 89, em Joaçaba, está partici-'
pando desde ontem, dia 16, do
Torneio Festa de Instalação do
Município de Indaial (FIMI),
que reúne anualmente as seis
melhores seleções colocadas
nos Jogos Abertos do ano ante
rior.

O torneio encena-se neste
sábado e contará ainda com as

seleções de lndaial, Blume
nau, Xanxerê, Caçador e Con
cördia.

A equipe jaraguaense,
-

treinada este ano por Ademir
Neitzel, vem realizando seus
treinos na Sociedade Vieiren
se, todas quartas e sextas-feiras

BOM OlA. GlSEt.DAj É
PRIMAVERA E VOCE ES-
TA' LINDA! vEJA só
<;IV': &NA ENsoLARItDO

. 'que AMAHHEClSV Ilf

\

e doravante serão realizados
no Baepéndi, quando serão in
tensificados visando uma exce

lente .perfomance nos próxi
mos compromissos e principal
mente nosJogas Abertos deste
ano, em Blumenau,

TORNEIO DE DUPLAS

A Sociedade Esportiva e
Recreativa Vieirense, atràvés
do Clube de Bolão 81, promo
ve nos dias 24 e 25 de março,
o 2� Torneio de Duplas "Tro
féu D'arpe Malhas". O torneio
-:- vencido no ano passado pela
equipe promotora, quando da
realização da sua primeira edi
ção - terá ainda a participação
da SER Tigre, Sociedade Re-

creativa Alvorada e Gloriá Fu
tebol Clube, todos de Joinville;
.Sociedade Beneficente, de
Brusque; Sociedade Vasto
Verde, de Blumenau; Socieda
de Floresta, de Agrolândia;
Sociedade Caça e Tiro 1� de
Julho, de Lages; Clube Caça
dorense de Bochas, de Caça
dor e Clube Recreativo In
daial.

A fase inicial terá 10 equi
pes, das quais classificarão 4,
enquanto as 6 equipes não clas
sificadas na fase imcial, vão pa-.
ra a repescagem disputar mais
duas vagas. As duas classifica
das nesta fase, juntar-se-ão às
outras quatro disputando a fa
se final, que apontará o cam

peão deste ano.

des para participarem dos jogos
Microrregionais, Regionais, e dos :

Jogos Abertos.
Toninho Lennert já consagrou

seleçõés de nível, em Joinville , a

Sociedade, Floresta, Vera Cruz,
Besc, em .Rio do Sul sua atividade
começou no selecionado de futebol
de salão dos bancários, como trei
nador, sagrando-se campeão esta
dual do Alto Vale. Toninho con

fessa que ainda não conhece os jo
gadores com quem irá trabalhar,
em Jaraguá do Sul, mas destaca o

goleiro Djalma. O certo é que sua

equipe entra nas quadras {Ie São
Francisco do Sul, no dia Zl de abril,
nos jogos Microrregionais.

CORREIO__
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. .Teninho Lennert dirige o
- ,

selecionado de salonismo
Iaraguá do Sul - Nos próxi

mos.30 dias o novo técnico da sele
ção jaraguaense de futebol de sa

lão, Antônio (Toninho) Lennert,
deve divulgar a relação dos selecio
nados do município. Toninho foi
confirmado no cargo da semana

passada e já realizou seu primeiro
treinamento na noite de segunda
feira (12), no Ginásio Artur Mu
lIer, ele vai realizar treinos todas
as segundas, quartas e sextas-fei
ras, ao mesmo ternpo em que deci
de a equipe, que deverá ter no má
ximo 15 Jogadores. O chefe da.Di
visão Municipal de esportes, Jean
Carlo Leutprecht já inscreveu -

na quarta-feira - as equipes jara
guaense e suas devidas modalida-

_Goleadas empolgam rodada
dos campeonatos da 'Liga

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

Rua João Picolli, 139 - Fone: (0473)
-

_

72-0325

Jaraguá doSul-Neste domingo
(18) acontece a terceira rodada
dos campeonatos da primeira di
visão de amadores e dos junio
res, ambos promovidos pela Liga -

Jaraguaense de Futebol. Alvora
da x Malvice, Amizade x Cruz
de Malta, Juventus x Paraná ,se
defrontam nos estádios munici
pais, enqua�to a equipe _do Grê
mIO Esportivo Garibaldi curte a

folga: semanal. No final de sema-
_

na que passou (04), o destaque
ficou por conta da' goleada do
Botafogo sobre o Alvorada, pelo

escore de 6 x 2 (juniores), AmI
zade 4 x 1 Garibaldi marcou o

maior escore do certame de ama
dores.

A primeira fase de ambos
os campeonatos está prevista pa-

-

ra se encerrar no dia 29 de abril.
Uma semana após acontecer o
início da segunda-fase -com·um
total de no,ve"röda:�as -:-' qu.é d�-

'

ve se prolongar ate o d.!a pnmei
ro de Julho, quando finalmente
estarão conhecidos os clubes que
disputarão o quadrangular final,
nos dois campeonatos da LJF.

-

eS-AUTO'
PEÇAS LTiDA

MAS E.U sÓ quERIA:
LHE DAR ESTA MAÇÃ
E SABE:R SE o SENHO!<
NAO QUE� uMA cARa.A
Ci)M () MEU PAI ,,�

.
. Não descaITegUe seu mau humor nos outros

Jaraguá do Su/� de 1"7 a 23/03/90
_

.

o
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ANOTAÇOES
li

ANOTAÇÓES'
Tomou posse às

.l-ths. de 05-03-90, na Pre
sidência do Tribunal de
Justiça de S. Catarina, o

desembargador. Ayres
Gama Ferreira de Mello,
aprimeira vez que assume
a mais alta investidura,
como titular, com 38 anos
de serviços prestados à
Justiça. Já foi vice-presi
dente do TJ e por 4 anos

foi presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de San
ta Catarina.

O acontecimento aci..
ma repercute em' Iaraguâ
do Sul, pois o ilustre de
sembargador foi Juiz de
Direito da Comarca, suce
dendo o juiz Dr. Paulo Pe
regrino Ferreiro e, após
um período de grande ati...
vidade na Comàrca, aca

bou sendo substituído por
outrojuiz de grande enver
gadura - o Dr. RaoulAI
brecht Buendgens, todos
eles dedicando-se inteira
mente à Justiça.

Façanha da 1"- Expe
dição Internacional Tran
santârtida. Chegaram à
base soviética de MIRNY,
ap6s 6400 Km. e 213-diaS
de marcha, em tempera
turas que atingiram 45

graus abaixo de zero e

transpuzeram montanhas
de até 3500 m. de altura.
A travessia se deu de oeste
a leste em 7 meses, do

,

Oceano Atlântico/ao
Oceano Índico, passando
pelo Pólo Sul. Fantástico!

Quem eram os valen
tes que passaram pelo Pólo
Sul? Idealizada pelo fran
cês Jean Louis Etienne,
contou com o americano

Willy Steger, o soviético
Victor Boyarsky, o britâni
co GeoffSummers, o japo
nês Keiko Funatsu e o chi-

, nês Qin Dahe. Chamam a

atenção para proteger a
Antártida, único continen
te ainda intacto, onde pe-,
sam ameaças de explora
ção de jazidas minerais.

O deputado Paulo de
Miranda Gomes aptesen
tau projeto à Assembléia}
regulando o uso de carros
dos Três Poderes. Fica
proibida sua utilização
para quaisquer tipos de
serviços particulares. Os
responsáveis, diretamente
e indiretamente, pelo não
cumprimento do 'disposi
tivo, ficarão sujeitas'a cri�
me de responsabilidade.
E épara valer!

CORREIO_-_
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Reformas noprédio daECT
estão praticamente prontas

,

Sete guichês para atendimen
to ao público, dois halls de entra

da, salas individuais para Telex e

Fac Símile, 1.100 caixas postais e

ampliação elas instalações sanitá
rias. Estas são algumas das novi
dades que os usuários da futura

agência dos Correios e Telégrafos
poderão desfrutar, possivelmente
até o início do mês de abril. "Falta
só o acabamento; pintura, vidros,
portas, luminárias e a urbaniza
ção. As obras devem acabar ainda
em março", planeja o proprietário
da BL Empreendimentos Imobi- '

liários, Esaú Pereira Laus que, ,

desde o dia 6 de setembro do ano

passado, mantém 15 operários pa
ra realizarem as reformas do anti
go prédio dos Correios.

Se a ampliação necessária
vier acompanhada do aumento no

,

número de funcionários para a

agência, o gerente Tadeu Aparício
Tubbs, promete que os atrasos na '

entrega das correspondências vão
acabar. Afinal, atualmente ele
conta com 29 funcionários - são

apenas 10 carteiros para atender
a todo o município. "Estamos de
fasados de pessoal, mas com a:mu

dança do Governo o problema de
ve ser superado", completa Ta
deu.

,

O gerente afirma que o atraso
na entrega do 'lovo prédio acon

teceu devido às chuvas de dezem
bro e janeiro, "exatamente quan
do as fundações estavam sendo
feitas". A futura agência terä uma

área construída de 345 metros

quadrados, o que eleva o total da
area para 582 metros quadrados
- permaneceram intactas as pare
des frontais do antigo prédio, ou
236 metros quadrados.

Reformaf$üa no antigo prédio_dosCorreios melhora atendimento

A firma BL Empreendimen
tos tem até o dia 15 de abril para
entregar o prédio, devidamente
concluído. Até lá a agência estará'
equipada com Vale Postal Inter-

nacional, possibilitando remessa
de dólares, aquisição de mercado
rias no exterior. '�O novo serviço
terá uma aceitação grande",
adianta Tadeu Tubbs.

..

Álcool: sufoco e indignação
o drama do desabastecimento de

álcool em Santa Catarina prejudicou
a todos os motoristas, indistintamen
te. Em Jaraguá do Sul 'as filas de auto
móveis superlotaram o centro,dacida-
de, desde sexta-feira (9) da semana'
passada, atéa quinta-feira (15�, E a

situação ainda não se normalizou. Na
madrugada de terça-feira; os gerehtes
e proprietários de Postos de Abaste
cimento receberam as suas cotas. Fo
ram 19millitros do combustível escas
so,'que se foram até o final da manhã
do mesmo dia.

'

nida Marechal Deodoro ficou parcial
mente interditada todos esses dias. Os
motoristas estacionavam seus veículos
também na Reinoldo Rau e em todas

, as transversais do centro, em busca
de uma va�a. A vergonha do Prö-ãl-,
cool podena ser vista nas ruas, na illz
dignação da população, no sufoco dos

,

frentistas e no próprio bolso dosmoto
ristas iludidos.Na madrugada de terça
o Posto Marcola recebeu 4.700 litros
de álcool, que foram consumidos até
as 7 da matina. No postoMarechal,
até às 9 horas e, no Posto Cidade, o
combustível secou às 10h30min. Tudo
isso enquanto as filas aumentam.E as filas continuavam. A Ave-

"Uma nova geração em piscinas"
• �iScJDaS em diversos tamanhos.

_____-
\ - ;. Artigos de praia.

'\�!:::..�;.,--9
: :��:=g��im. ,.

• SaUDa.

PISCINAS JAR-AGUA' • Produtos para tratamento de sua piscina.
"

• Filtros e acessónos.

"''''"''11 72-2840 \-.'!Ie..-, '-�Rua Joinville, 2.473 - Fone 72-2840

PISCINAS JARA,GUÁ
LTDA.CAI'*SASSE

A ESSÊNCIADA PUREZA

Jaraguá do sul-se
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J mas nós estamos aí -

"
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, -f escapamentos

METALÚRGICA JOÃO WIEST S.A..
Rua: Erwino Menegotti, 588
Fone: (0473) 72-3133

. ß9.2S0 - Jaraguá do Sul - SC .......
Uma empresa ÖO Grupo Wiest �......

Jaraguá .cI_O Sul, de 17 a 23/03/90
/

,.
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