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um bom público tem prestigüulo o Torneio

Torneio RBS 'de
Futebol deAreia
tem bom público

Quinze partidas marcaram a abertura
do Torneio RBS de Futebol de Areia, rea
lizado na Praia. da Enseada, desde a ma

nhã de sábado (6 de janeiro). Promovido
pela Rede Brasil Sul de Comunicações,
com apoio do Diário Catärinense e da
RBS-TV, o Torneio tem a participação

.

de 48 equipes, representando as diversas
empresas da regiao norte do Estado. A
equipe da Luma Automóveis novamente
vem se destacando para conseguir o seu

segundo título consecutivo da competição.
Na partida inaugúral, a Luma venceu ao

Sul Norte pelo escore de 2 x O. O público
tem prestigiado os jogos, apesar das' chu-
vas.

'
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PRN define, este
, ,

mês os nomes
dos candidatos
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Verão chega com muita chuva
e prejudica férias na preta

\

A rotina dos jaraguaenses
foi alterada rieste início do
ano, com as constantés chuvas
que continuam caindo' sobre
todo o Estado. A costumeira

. esticada até as praiasda região
norte, especialmente, -ficou
comprometida e a escassez de
turistas e moradores tem pre
judicado também os proprie
tários de hotéis e casas de alu
guel - a maioria permanece
fechada ou teve seu valor re
duzido drasticamente, em fun
ção do fraco movimento. Mes
mo assim, ainda é possível se
avistar nas areias das praias
muita gente passeando, à pro
cura do sol, ou mesmo da in
dispensável amizade ..
Página Social. Para espantar as chuvas, ncuIa melhor do que a belezajeminina, desfilando pela praia.

"OriginalOschmusik'
.

'

vem à Festa Pomerana
Centro Administrativo
será construído em 91 -,

, o município de Pomerode já vive o clima é a emoção
de sua Festa Pomerana, uma promoção que reúne turistas,
comunidade em torno das tradições germânicas da ,região.'

Considerada a mais tradicional de todas as festas alemãs
. do País, a Festa Pemerana foi aperta ontem; pelo prefeito
Henrique Drews Filho, e tem como atração especial a Ban-
da "Original Oschmusik". . ",

.
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o prefeito Iv�'Konell recebeu no final do ano os projetos
de execução do futuro Centro Administrativo de Jaraguá do
Sul, que deverá ser construfdo no pátio da atual Secretaria de
Obras e yiação, até 1991. A sede futurá da administração muni
cipal .abrigarä 20 secretarias do município, além do gabinete do
prefeito e vice-prefeito, e das assessorias de imprensa e jurídica..
Ainda em janeiro a P.refeitur� deve a.bri! n�vas licitaç?es para
apresentaçao dos projetos eletnco, hidráulico, telefômco e de
estruturação do Centro, que terä três pavimentos.
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O PRESIDENTE ESTÁ ELEITO Agora trabalhemos unidos
por um só Partido-Brasil

'ARTAMA
.

Displays - Expositores
.

Movim. Industrial
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Editorial

o aparecimento do
mais antigo antigo semaná
rio de Santa Catarina, neste
começo de 1990, representa .

um fato histórico de trans
cendental importância.

'

Ele não marca só o final
de mais um ano �, o ano de
-1989. Ele também assinala
o firn de um década. Dentro
de dez anos alcançaremos o

ano 2000. Por· isso vale a pe
na se fazer uma parada para
pensar o que' foi realizado
em 1989, um ano'atribulado
pela inflação que já sobe à
estratosfera; contudo, o po
vo jaraguaense e o da mi-
'crorregfão está' acostumado
a vencer desafios.

berais e de funcionários pú
blicos e de outras ocupações.

Ao longo dos últimos
doze meses terão sido poucos
os moradores que não te
nham deitado com o pensa
mento voltado pára a manhã

seguinte, quando encontra
ram um novo quadro daque
le que deixou ao adormecer.

Felizmente não se con

firmaram as previsões de
uma hiperinflação que aca

baria com a' ecónomia do
País.

Mecanismos de 'uma

moeda dupla, o cruzeiro, de
pois cruzado e hoje cruzado
.novo vive com unia outra
moeda em' constante muta
ção, a OTN, BTN e coisas
que tais, podem não ser en

tendidos nos países mais
avançados, mas quebram o

galho da sobrevivência do

Não é hoje que os pro
blemas vêm azucrinar a pa
ciência 'de operários e em

presários, de profissionais Ii-

povo brasileiro.
A inflação deixou as

suas seqüelas, é verdade,
que um novo governo deverá
corrigir dentro dos prazos
que forem necessários para
restabelecer a tranqüilidade
que muitosjá esqueceram de
proclamar .

Mas há, também, um
'salde positivo que veio num

crescendo até desaguar no
recém encerrado ano de
1989.

Respira-se maior liber
dade. Uma nova Constitui
ção ainda não conseguiu res

tabelecer direitos e obriga
ções através de legislação
complementar. Mas impor
tante mesmo é a liberdade,
que é preciso preservar a

qualquer preço. Essa liber
dade depende de cada um de
nós!

.

PRECISO DE AJUDA! QUEM
ESTÁ DISPOSTO?

Cartaa alguém ou algum!enti- zer um curso de 2meses. Como
dade de nossa temi: ' não tenho' recursos, procurei
"Rio Cerro (Jaraguä do Sul), auxílio financeiro, pois, não es

den 18ten. Dezember 1989 perava por esta bolsa, e para
Die Kultur braucht noch immer pagar minha viagem.
Hilfe! Em vão.

Há poucos anos comecei A municipalidade não se
'

a estudar a língua alemã, ape- sensibiliou é com as pessoas
sar de não ter emprego na épo- que falei, também. Nem me foi
ca, pois, tenho problemas de

.

dado a oportunidade e tempo
coordenação motora. E isto para falar ou explicar o que isto
sempre foi um problema. representa de importância pa-

, Certo dia meu professor ,ra a nossa terra. Eu apenas sou
de alemão, Edemar Einsfeld, o veículo humano a transmitir
disse: - "Diane , tenho um aos alunos. os conhecimentos
emprego para, ti, o de profes- de uma segunda língua que
sora de alemão, O queachas?" vem dos nossos antepassados.
Confesso que fiquei perdida . Na minha modesta con

nas minhas pequenas virtudes,
. cepção eu digo: A CULTURA

logo eu que inconscientemente AINDA PRECISA DE AJU
adquiria uma distinção cada DA! Eu não quero PIEpA
vez maior entre mim e os 0U- DE, mas COMPREENSAO!
tros. Isto tudo era medo, eu Sabe, é muito triste ouvir
acho.

.

um "não!" quando jamais na

No dia seguinte fui dar im- 'vida haria pedido algo ou algu
portância àminha vida, ou me- ma coisa, a quem quer que fos
Ihor, da orientação à minha vi- se.'E pedi em nome da CllL
da profissional. Na escola onde TURA p DA TRADIÇAO
fui, e continuo até hoje meu GERMANICA tão corrente
modesto trabalho, encontrei em nosso meio nos dias atuais.
seres humanos, do tipo - infi- A nossa cultura, gente, as
nito, do ser amigo e para o qual nossas tradições de que tanto
nada é inútil e nada é dema- nos orgulhamos e álardeamos
siado. com comemorações, como o

Ao 'meu pessoal do,Colé-' SCHUTZENFEST'-A Festa
gio Estadual "Roland Harold do Tiro -, que quer dizer aos
Dornbusch" ,ym sehr Dauke nossos patrícios que somos di
Schön! (muito obrigado!) ferentes nos nossos costumes,

Já fazem, agora, 4 sema- emborasejamos brasileiros eo- '

nas que recebí uma bolsa de mo os 140 milhões que habitam
estudos da Alemanha para fa- o Brasil, mas que, como ainda

�araguá do Sul, de 13 a '19/01/90

pequena comunidade é uma

das mais desenvolvidas do País
(disso me orgulho muito!) por
que somos exemplo daquilo
que proclamamos no nosso

Brasão de Armas, o produto
da GRANDEZA PELO
TRABALHO.

Dentro do meu modesto
modo de pensar, com minhas
limitaçõs físicas, entendo qu�
a nossa cultura, e nossa tradi
ção não se pode voltar as cos

tas, por que, então, ela mor

rerá!
-

Fico maravilhada quanto
ouço meus alunos cantarem em

alta voz a NOITE FELIZ em
, I

alemão, por que eles sabem
que em algum lugar .não muito
distante daqui, outros cantam
como eles, na universalização
da compreensão e do entendi
mento, com ou sem o MURO'
DE BERLIM que volta unir

, o que a força separou. E isto
é lindo!

A língua alemã é minha
vida e poder ensiná-la é emo

ção que registra ummotivo que
não se justifica. S-E SENTE!
Diane Grützmacher ::- Pro
fessora de língua alemã",
NR.: A transcrição desta cho
cante missiva ê uma contribui
.ção deste semanário; em favor
de quem só quer o bem de sua

terra.

Eugênio Victor Schmöckel,
prof. de contabilidade, apo-

'

sentado. .
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, Recebemos, agradecemos e retrí
buímos cordialmente as mensagens
pelo NATAL de 1989 e ANO NOVO
de 199Q:
CEARA - Dr. Abelardo F. Monte
negro; de Fortaleza;RIO DE JANEI
RO - Paula, Dr. Luiz de Souza e fa
miliares, Egon Ehmke, Dia. Zilá Ro-'
drigues Leite e Dr. João Mendonça
e Ducelia, de Itaperuna Dr. Carlos

, Moaeyr Faria Souto de Petrópolis:
BRASlLIA�DF - Deputados Fede
rais Valdir Colatto,Neuto de Conto,
Ivo Vanderlinde, Vilson de Souza,
Luiz Henrique da Silveira ê Senador

'

DirceuCarneiro e resp. famílias; SAO
PAULO - American Express Card,

-

Sebastião Ferreira da Silva, Chafaris
Produções Artísticas (Léo Canhoto e

Robertinho), Elvira e Dr. André Ja
cob, da Capital, Pastor Karl Gehring
e Margareté, de Campinas, Dr. Carlos
Fernapdõ Priess, de Rib. Preto; PA·
RANA - Família Robert William AI
bizú, R. Menghini, T. Janér e Irmão
Atico.Rubini, de Curitiba e os drs.
Athos Pinto Guedes e Sylvia, de BFe
jatuba-Guaratuba; RIO GRANDEDO
SUL,..- Pe. Alvino Bortolini, de Passo
d' Areia-Porto Alegre; SANTA CA
TARINA - Wilmar Dàllanhol, Xerox
do Brasil, Dr. Casildo Maldaner -:
Vice Governador, Jurema e Remado
Fischer, Dep. Iraí Zílio - Secretário
de Comunicação, Therezinha de Sou- ,

za e filhos, Família DF. Werner Zulauf

(Arielze, Klaus, Frank, Mark e Eri
ka), Dep. Paulo Afonso - Secretário
da Fazenda, Dr. Sebastião Bonassis
de Albuquerque, esposa e filhos e

Grupo 10Bl, de Florianópolis; EIfrie
de Kalvelage, deS. José; Dario Maciel
e esp. de Balneário de Camboriü; Os
marDuarte e família, de Joinville; Clí
nica Alergia do dr. Antonio Schmidt,
SOMA Seguros, Catarinenses de S,,-

.

guros, Previdência de Seguros, Casa
Perini-beef shop, Sul- Americana Se-

"

guros, e SINCORlSC - Sindicato dos
Corretores de Seguros e Capitalização
no Estado de Santa Catarina, de Bhí-

,

menau; Dr. Tácio Cubas, esp. Soraya
, e filhos, de S. Bento do Sul; 'Nutri
mental e Jornal do Vale, de Guara
mirim; Prefeitura Municipal de Mas
saranduba, pela administração Dávio
Leu � prefeito e Raimund � vice e

Sularroz Benef. e Com. de Airoz Lt
da., de Massaranduba; Comendador
Alvim Seidel e esposa e .Gerhard
Georg Hermann, de Corupá; Confec
ções Sueli Ltda, Paulo Ademir Flo
riani e fam., Eng� .Osmar Günther -
Secretário de Planejamento de Jara- '

guá do Sul; Loja Golden Mes�; Prof,
Carla Schreiner da FERJ, Michigan
Botões Ltda., Congregação Evangé
lica das Senhoras de Jaraguä do Sul
- OASE, Confecções Miveste Ltda., <,

19� UCRE, CKAT, SUPERCOR, Al
cino de Araújo, 00 SENAI, Dr. Adhe- _

mar Grubba, Delegado Regional de
Polícia de Jaraguá do Sul, Gumz Ir
mãos S/A., Supermercado Gumz Lt
da., Tecelagem Gumz Ltda. e Laticí-
nio Globo Ltda., MARISOL, Dep,
Adernar Duwee família, Elfi e Ernst,'
Bendhack; Pe. Felipe Scj, Ind, Artef.
de Borracha CONEZA Ltda., Joanira
e Rolli Bruch, Irene Pedri Günther,
Irmãos Maristas e Colégio São.Luís.>
BRADESCO __:_ Ademir Freese e He
lena Heftel, Dr. Altevir Antonio' Fo
gaça Junior e fam., Dr. Aldo Adolar
Maul, direção e funcionário do Hos
pital e Maternidade Jàraguä, DAL
CELIS" Dr. Miguel Ximenes - Secr.
de Saúde e fam. Dr. Marle Sousa e
família, de Jaraguá do Sul. Aos que
fon8lilm e. apresentaram cumprimen-
tos pessoais - AQUELE ABRAÇO
FRATERNO!
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PRN discute em encontros
a sucessão estadual em 90

Sucessivas reuniões têm
marcado a atuação do,Partido
da Reconstrução Nacional,
neste início do ano, aqui no Es-

,
tado. Nesta semana, os-repre
sentantes do PRN na região
realizaram um encontro em

Joinville, onde foram discuti
dos diversos assuntos de rees

truturação, especialmente a

possibilidade de "se chegar a
um consenso sobre os nomes
dos can�datos e candidato, à
Câmara Federal, Senado e Go
verno do Estado, durante as

eleições de 1990", segundo re

latouo presidente municipal
do PRN, vereador José Ramos
de Carvalho.

Ramos acredita que até o

dia 20 deste inês o Partido já
tenha definido o chamado "no-
-me de consenso da região". Pa
ra isso, prosseguem as reu

niões. Hoje (sábado, 13) acon
tece mais um encontro em Blu-
.menau e, no próximo sábado,
as atividades culminam em Rio
do Sul, quando estarão reuni
dos todos os representantes do
PRN a nível de Santa Catarina.
Ramos não descarta a possibi
lidade de ser lançado um candi-.
dato único, através da chama
da "União por Santa: Catari
na", embora já tenha sua posi
ção definida: "Acho que real
mente o PRN tem que lánçar
um candidato próprio, não tem
qualquer motivo de fazer coli-

gações".
Mas o presidente munici

pal do PRN reconhece que "a

política é a arte de negociãr pa
ra somar, nunca para dividir".

-

Sobre o nome gue ele mesmo

gostaria de indicar para con

correr a Deputado Estadual,
fala com objetividade: "Sugiro
o nome de Jorge Doiningues,
que coordenou a campanha do

'

Partido em Jonville entrando
pela primeira vez na política".
Mesmo assim, Ramos conside
ra que o ex-prefeito Durval
Vase I é uma boa opção � Câ
mara Federal e elogia: "E um

grande político; com vasta ex

periência que, sem dúvida, se

elege deputado federal".

--Você sabia?-------------------------

A presença do exército brasileiro em Angoía
Como se sabe, o Brasil

por diversas vezes ocupou
posição de intermediação
entre países em conflito. No
Egito foi assim, na América
'Central e, agora, em Ango-
la, na África.

.

A 17/12/1988, o Secre
tário Geral da ONU rece

beu vários documentos de
representantes de Angola e

Cuba, contendo intenções
dos governos na retirada de
tropas do território de An
gola, uma vez que a África
do Sul havia concordado-em
aceitar a ímplementação da
Resolução n� 435/78, do,
Conselho de Segurança da
ONU, 'que seria levado a

efeito a partir de 1� de abril
de 1989. Gestões foram rea

lizadas e formou-se um gru
po de observadores milita
res conhecido como UNA
VEM - UNITED NA-

,
TIONS ANGOLA VERI
FICATION MISSION
(Missão de Verificação das

Nações Unidas emAngola)
como instrumentó de manu
tenção de paz que se opera
sob a autoridade do Secre
tário de Segurança da
ONU.

.

O Observador Militar
em Chefe da UNAVEM e

também seu Comandante
no território de Angola é o

General-de-Brigada do
Exército Brasileiro, Péricles
Ferreira Gomes, indicado
pelo Secretário Geral e
aprovado pelo Conselho de

,

Segurança.
, Compõem a UNA-
\TEM 70 aliciais de diferen
tes nacionalidades: Argélia,
Argentina) Brasil, Congo,
Espanha, India, Iuguslávia,
Jordânia, Noruega e Tche
coslováquia. Cada país se

faz representar por sete ofi
ciais, sendo um Tenente
Coronel e seis Majores e/ou
Capitães, exceção feita à
Noruega, que indicou um

Coronel, para a função de-

Chefe do Estado-Maior.
Acresce-se a esse efetivo 20
civis da ONU, que ocupam
as funções de apoio admi-
nistrativo. '

Além de um Quartel
General, situado em Luan
da, 5 equipes fixas estão es

tacionadas no Aeroporto de
Luanda e Portos de Luanda,
Cabinda, Lobito e Namobe.

Os observadores da
UNAVEM verificam a en

trada e saída da tropa mili
tar cubana e controlam a de
equipamentos e materiais
de guerra. _

As equipes <Ie Verifica
ção da UNAVEM estabele
ceram bases permanentes
nos diversos portos e aero

portos, 24 horas PO! dia, a
fim de cumpnr rmssoes com
maior eficiência e confiabi-

, lidade.
Até outubro j líaviam

se retirado do território an

golano 25.000 militares cu-
banos. .

Deputados unidos garantem
v/ários projetos a Jãraguá

Ku. ReinoldoIt.iI" 632
72-1599

o deputado Paulo Roberto
Bauer, do PDS, é um dos mais
atuantes I?arlamentares na Assem
bléia Legislativa. Quando da apre
ciação da lei de meios, como inte

grante da Comissão-de Orçamen
to e Finanças e no Plenärio; teve
constante preocupação na fixação
de valores para as regiões que re

presenta e, quando os motivos exi
giam uma participação da própria
situação, ele conseguiu o voto fa
vorável do' Deputado Raulino
'Rosskamp, do PMDB, e de dois
outros que representam a região
Sul do Estado, viabilizando a

aprovação de suas proposições.
Assim é que teve emendas

.aprovadas no Orçamento do Esta
do/1990, para oMunicípio de Jara-

,

guá do Sul, conforme discrimina-
ção adiante:. '

REL.t\.ÇAO DAS EMENDAS
APROVADAS
N� DISCRIMINAÇÃO VALOR
APROVADO
157 - Auxilio à Creche Constân
cia Piazera NCz$ 200.000,00
180 - Auxílio ao Hospital e Ma
ternidade de Jarguá do Sul
NCz$ 2.000.000,00
181-Auxilio ao Hospital São Jo
sé de,Jaraguá do SuL
NCz$ 2.000.000,00

RELAÇÃO DAS EMENDAS SO
BRESTADAS

.

142 - Transferência ao Departa-=
mento de Estrada de Rodagem,
para reforma da Rodovia SC-416
IBR-280 - Jaraguá do Sul/Ponte
da Rio Itapocu-Divisa Schroeder)
NCz$ 7.500.000,00

'

153' - Transferência ao Departa
mento de Estrada de Rodagem e

Estradas, para Pavimentação da
Rodovia SC-416 ...
Ncz$ 30.000.000,00

Observações: As emendas
sobrestadas serão analisadas a

partir de 15 de fevereiro de 1990,
quando-o PoderExecutivo enviará
à Assembléia Le_gi�l.ativa projeto
de Orçamento analítico (Discrimi
nando Obras e Serviços) das Au-

,-

Luta Je Bauer favorece município

tarquias, Fundações, Fundos e

Empresas, para análise da Assem
bléia Legislativa no prazo de 15
dias.

Tal procedimento faz-se ne

cessário visto às novas Normas
Constitucionais.

I Como os recursos são de
grandê importância para Jaraguá
do Sul, deve a opinião pübtica fi
car mobilizada,para acompanhar
as análises pela Assembléia Legis
lativa sobre as emendas sobresta-
das de n� 142 e 153.

'

FORD VERONA CHEGOU! VENHA SE
APAIXONAR Marechal Deodoro,

158
Fone: 72-1777

,

Jaraguá do Sul, de 13 a 19/01/90 :Página 3
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Moda Sempre

,kAMISÃO

J{AMISÃO

,{AMISÃO

ÓTICA
HERTEL

• Laboratório ótico
especializado.
• Há mals de 50 anos atendendo
voClJ;
• Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889 '

KADRI
Pwul� ...

;;;;:

Nem mesmo o fantasma das ch�vas afastou os veranistas das praias
da região norte do Estado, que durante todo f) ano passado ainda
sofreram as ressacas das águas do mar. Louras, morenas, gente
de todas as idades desfilaram pelas areias, curtindo o sol, que pintava
de vez em quando. Apesar dafalta de turistas - apenas 40% da
previsão chegaram ao Estado -, o movimento tem sido intenso.
O único descontentamento ficou por conta dos proprietários de
imobiliárias, obrigados a reduzir preços dos aluguéis de casas até
em 50%, devido à queda nos aluguéis. O jeito foi se contentar e
agradecer à presença dos brasileiros - especialmente paulistas -
às nossas praias.

.

.�IIÖD\.
[ ®�eormóv�i� 1
o REQUINTE QUE VOCÊ MERECE,
COM A QUALIDADE QUE VOCÊ EXIGE.

A recepção. concedida pelo amigo lido Domingos Vargas
e sua muiher Astéria, no Hotel Itajara, dia 08 de janeiro, foi
de deixar saudades. Ildo comemorou seu aniversário em grande
estilo, com jantar' dançante e muita festa.

,", ,.j •••• I" , ••• ' t t" •• , "f,
.Jaraguá.dt): Sul, de 13 � .1�I.Q���Q , .. .'.: .. '.- .. :>' .

., ,F., ''''

A ROUPA INFANTIL
• '.' , •••••• # ••

,
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Balbe'iras flz_m
novas vistorias

o' Cprpo - dg BqmQei'
ros contínua : aguardan-

·

do -gue
.

o� �tabel�c;imeh
tos comerciais' da cidade
providenciem º pedido
para que a corporação

, proceda a' costumeira
· vistoria d� fi�caliza�ãQ
das ' Normas de Prote-

· ção e Prevenção
. eon

tra Incêndios.'O coman
darite Hermínio Lucioli
alerta que todos os cen
domínios somente con

seguirão a liberação des
Alvarãs de Funcionamen
to ,,..... expedido pela" Pne
feitura Municipal de
Jaraguá do Sul, --'-, me

díants comunicação pré
via do Corpo de Bombei
ros, 'dê

.

acordo com a

Lei Municipal 1.167, de
09 de março de 1988.

EDiÇÃO' N4! 3.571 JARAGÁ DO SUL, DE 13 A 19 DE JANEIRO DE 1990

Edu'cação se inforlatiza el 98',. FIESe. premia. rellurlagem
'

contendo 'a graya�ãº da A Secretaria Estadual
reportagem, data, lo- de Educação pretende jn
cal da publicação. nome íormatízar . toda a sua

da emissora e 'do pro: sede central, o Jnstítu
grama' e horárío. Cada· to �stàdual de-Educação
concorrente. individual ou e as 22 Unidades de Co-

em equípe. poderá apre- ordenação Regional, a-

sentar, no meximo. ein- través do Sistema' de
co reportagens- Base Jntegrada de Re-

A FIESC premiará cursos Educacionã�s. até
os autores dos traba- fevereiro deste ano. O;

lhos declarados' vence- projeto foi
. iniciado em

dores em primeira e 1987 te já .conseguíu a

segunda colocações, . informatízação de todos
com díplomas uma im- os

, serviços legais, ma

portâncía em dinheiro trículas,' consultas, ca

no valor de 1.500 ,(hum" dastro das escolas, recur

mil ,e quinhentos) BTNs" sos humanos entre as

a ser repartida. entre Ucres te o serviço de ali
os' vencedores obedeceu- mentação escolar, até
do-se ao seguinte crité-', o final de 1989.
rio: 1.000 BINs dividi
dos em parte iguais
aos primeiros colocados,
enquantc que os 500
BTNs restantes também
serão divididos em par-
tes iguais entre os se-

gundos colocados. Os
premiados serão tam-
bém contemplados com

diploma, bem como as

empresas jornalísticas ,e

de televisão que divul
garam as reportagens-

A data do julgamen
to e a divulgação dos re

sultados com a premia-
ção, será anunciada

oportunamente pela
FIESC.

contém 66 termínaís
cl� computação. '.e> 21 im
pressoras. Na ,prá'trica
todas as Ucres serão

interligadas 'ao : compu
tador central do Ciasc.
cqm possíbítídaö, ,

de
. acesso instantâneo pa
ra obtenção e colocação
de novos dados.

Na SEE, com' todos
setores praticamente in
Iormatízados. testá sendo

..possível !lo agilização da
emissão de 60 mil porta
rias de 'movimentação de
pessoal, que normal
mimte 'eram datilografa
das durante o ano. An
tes, da. ínformatízação,
eram dattlograíades, em

média, 400 portarias
.

por
sete datílogrãíos, no es

paço de uma semana.

Permanecem abertas
até 0- ,proxÚ�o .día 3i

.

deste mês as
.

ínsçríções
'a� "Prêmio. FJ.ESC

' ,

de
Jornalismo' Econômico".
Os jornalistas,

.

ínteressa
dos em participar po
dem fazer as 'inscrições
de suas réportagens dire
tamente junto a Asses
soría de . Comunicação
Social da Federação das
Indústrias do Estado de

Santa Catarina ..:... FIESC,
Ou 'então encaminhá-las
pelo correio para o 'se
guinte endereço: Rodovia
SC 404 Km 4,5 -

Caixa Postal 4 - CEp
88·030 .: Florianópolis SC.

Podem concorrer

trabalhos jornalístícos,
exclusivamente de re

portagem, . publicados
em língua. portuguesa
no período de - 1ç de ja
neiro de 1989 a 31 de
dezembro de, 1989, em

órgão de imprensa ou

televisão do Estado de
Santa Gatarina.

o comandante lem-
bra ainda -que "os pro
prietários e profissio
nais do, ramo da cons

trução civil precisam
submeter " previamente à

anáHse do Corpo de
Bombeiros os seus proje
tos de construção, "pa
ra evitar eventuais: con

tratempos na obtenção
dos alvarés". O Corpo
de Bombeiros cobra as

seguintes taxas: Vistoria
para funcionamento (qua-
tro BINs), Análise de
Projetos com "SPE"
(quatro BTNs) e, Análise
com "SPH" (oito BTNs).

Por este ano, está
prevista a Implantação
do programa de infor
matização das 22 Ucres,
almoxarifado da SElE e

lEE, entregue pelo se

cretário da ,educação,
José Tafner, em outubro
passado ao presidente
do Centro de Automação
e informática de Santa
Catarina (Cidasc) Danílo
Cunha.. O ' programa

Atualm,ente., 400 por
tarias são emitidas por
quatro digitadores em

apenas um día. Os ter
minais que permitem es

sa operacionalização es
tão instaladas na Divisão
de Pessoal da' SEE.

Para fazer sua inscri

ção, o jornalista deverá
enviar seis "exemplares,
com página inteira da

publicação, ou, a sua

reprodução xerox, no

caso de reportagem es

crita; ou 1 (uma) fita
de vídeo-cassete VHS,

Jaraguaense inlegra Missão Técnica
A missão tinha come

principal objetivo a for
mação de uma massa
crítica de cientistas ca

pazes de acelerar o de
senvolvimento da quími-
ca fina no Estado de
Santa Catarina e como

objetivo secundário ' a
.

verifícação e dívulgação .

do potencial e da tec

nologia já instalada, pa
ra numa etapa posterior .

captar e destinar recur

sos para a formação de
mão-de-obra altament�
qualificada peras nossas

universidades e para
aplicaçã,o em Pesqui�a .=

Desenvolvimento nas

indústrias que átuam
Ou pretendem atuar no

ramo da química fina.
Como já divulgado,

a I Missão Técnica em

Quími�a foi promovida
em conjunto pelo Gover-

, no Estadual, Universída
des, Conselho de Quí
mica e Abifina do Rio de
Janeiro, que contou
com 21 participantes e

teve a presença mar

cante do jaraguaense
Aldo :Maul, proíissíonal
que atua desde 1978, nes
te ramo, nas Indústrias
Reunidas Jaraguá S· Ao:

alta tecnologia desen
volvida na empresa iara
guaen,se de essências se

gundo a, opinião geral.
AS MELHORES OpÇÖES PARA PRESENTEAR

�TÄO NA

Lanznaster-
Na reunião de .en'Cler

ramento, em Florianó
polis, que contou com

a presença de diretores
das universidades e.

autoridades, estaduais, o

secretãrío da 'Ciência e
Durante O#). três Técnología,' Minas e E-

dias foram realízadas vi- nergí S A Bia, r. rno 01-
sitas e debates, desta- lmann. liberou recursos
cando-se as visitas à para 40 bolsas de ensi
WEG Quíniica em Gua- no para UFSC, outras
ramirim; Duas Rodas)·êim para a UNISUL e FURB
Järaguâ do Sul;

>

L�bdta- '. para o curso do douto
'tório Catarim;nse e .'t���L, ramento em Química fi
;QM� & Lepper em .Iöin'i<.· na, a InICIar-Se em
'ville; FURB em Biurue-·· marÇo e duração mínima
nau; CEVAL em Gaspar; prevista de 2 anos. Uma
UNISUL em TUba-rão; Ce- destas vagas poderá vir
râmjcÇl Eliani em Urus- a ser o,Cupada' pelo far
sanga e UfSC 'na Capital. macêutico-bioquímico ja-

Causou espécie a raguaense Aldo Maul.

Jóias, seml-j6ias e relógios cem o carmho da

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 - Fone 72-1267, em Jaragiuâ

mODElÀ,ÄOJURH-"
FabricaÇião de modelos p/fundiçãq em geral,
madeira, alumínio, araldtte, etc.

Serviço de colocação de canais 'e modelos,
em placa.

.

Rua Prof. Antonio Ayroso, 419 - Bairro Nova
Brasilia - Fone; 72-3991 - Jaraguá do Sul- SC.
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Edital 1'1.021 de 19.12.89
Frederico Meier e ,Elzira '·Pr'oc.,l·.àmasdeKQ.eubühlc;,r B�hling .

Ele, br,asil�lro,. Viúvo, írr
dustríärío, .natural

-

de
Jaraguá do \su,r, �omidr'
�liado e residente na Rua
;Wolfgang Wiaege, 761. na
Barr.a. do Rio C�rro,
rieste distrito,· filho de
Carlos Meier �, MUda
Meier ---.

Ela, brasileira, viuva, do
lar" natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada :.e re

sidente na Rua Wolf
gang Weege, 761, na .Bar
.ra do Rio Cêrro, rieste
distrito, filha de Her
nesto Kneubühler e Lena
Kneubühler -

Edital 11.022 de ,19.12.89
Có�ia recebida do .ca.r1ó·
ri� de Gua,ramirim, nes-
te Estado

'

Adenír Anibal de Souza
e .María Tomasellt

'

Ele, brasileiro';'" natural
de Ilhota,. nesta Estado,
domiciliado � residente
na

. Rua, Procópio Gomes,
61 t; nesta �dit�e, �)lho
doe Aniba Manoel de Sou·
za e Gilda de Souza '-

Ela, brasileira, ,solteira,
'auxHiar contábil, natu�
ral de Guaramirim, nes

te Estado, domiciliada e

r.esidente na Rua Alfrrêdo
Zimmermann, 187, em

Guaramirim, neste Estado,
(ilha· de Adolfo Toma
seIh € Ana Murara, To
m.aseHi -
Edital 1-7.023 de 20.12.89
Éder Jackson Schultz e

Cleusimar Demarchi
Ele, brasileiro,' solteiro,
contador natural de
Sccroeder, neste Estadb,
dorn.lcHiado 'e Ioesiden'te
na Rua Marechal Cas
ts:ü ßi,ll)co, 1.'1.50, eIi)

Ç;chr('t�d�;-, nest.:= EstftG�!.
fi1hQ, G,'? Roland.) SeJ:ultz
e Hi1da VöUz Schultz -

Ela; brasileira, solteira,
professora, natur,al de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em

�GOl' ADEUA GRUBBA LEHMANN, Of.elal do Registro Civil
do 1· Distri.to da. C9.JDarca de Jaraguá do Sul, Estade de Santa catariBa,
Brasil, faz saber que COll1p"ol'�ceram'em CartóriQ �xlbiD,d� 9.8 documen·
tos �xig1dos eel� l�i, a. fim de se babllltar�m p"a.ra (asar, Os segUintes:

Sant� Luzia, .neste dlstrr Elinir Goldacker Branco, 985, em Schree
to, fIl?a de Honorto �e· Ele, brasileiro, solteiro, der, neste EStado, filha
marchi e LeonOI!. Francis- operário, natural de de Alfredo Ropelato e

,ca Rosa Demarchí - Itoupava, em Blumeneu. Marlinda Berth-a' �opela�
Edital 11.024 dg ·20.12;89 neste Estado domícílía- to _

. c, .

,

GllsQll, Fernando ,Fi�ch�r do e· residente em Treze Edttal 17.029 de 02.0.1.90.
e Claudia Pastuchen de Maio, em

-,

Massaren- Cópia recebida do Car

E.l�,. brasileiro, solteiro, du�a, neste Estado,' filho tó-rio d� Mamborê, Parar

analista de sistema, na- de Emil
-

Kríschanskí ,<> ná

tura� ?-� Jaraguä do Sul, Erica Krischanski - José Grudzien Janiái' e

domiciliado
, � residente Ela, brasíleíra. solteira, Maria dos Anjos da Silo

na Rua Procöpío Gomes operária, natural
-,

de .
va

de Olíveíra, 717" apto. Marípé, Paraná, domící- E.le,. brasileiro, solteiro,
11 .nesta cidade, filho Iíada e residente nesta operário, natural de Mam-

.

de Guido Fernando Fis� cidade, filha de wn- borê, Paraná, domiciliado
eher .E! Renata Wunderlich fredpl GOldacker �. Ana e residente nesta cí
Fischer ___._ 'Goldacke.r -' dade, filho de Estanis
Ela, brasileira, 'solteira, Edital 17.021 de 21.12.89 lau Janíckí ;e de Elzã
estudante, natural de'Ví- Juarez Lombardi, e; Rosí- Grudzien '

-

torínç, Paraná, domícílí- cler Schwarz' Ela, brasileira, solteira,
ada e residente na Rua 'E.1e, brasileiro, solteiro, do lar, natural de Cas-

Procópio Gomes de' Oli- metalúrgico, natural de cavél, Paraná" domicilia-
veíra, 117, apto. 1 L nes- Schroeder, neste Esta- da e resid-ente em Mam-
ta cidade, filha de Ed- do, domícíliado. e resí- borê, Paraná, filha de
son Krumpos Pastuchen dente em Schroleder l, José Francisco da Silva
e Edite T.e:v�zinha Pas'tu- em Schmeder, neste Es- Ie Ana Nogarine da Sil-
chen - tado, filho de Hilário va-

Edital 11.025 de. 22.12.89 Lombardi ,e Eselia Coro' Edital 11.030 de 02.01.90

JO�é C�rlos Machado e r�iaJ' Lombardi"'_" Cópia recebida do Caro

Maristela Hausmann Ela, brasileira, solteira, tório de Otacilio Costa,
Ele. brasileiro, solteiro, industriária, natural de neste Estado

operário, natural de Pé- 3araguá do Sul, domici- O8'ni' de Andrade e Sarr-

rola, Paraná, domicilia� liada' e tesidentie na dra. Regina da Silva

do Ie residente na Rua Rua 601, n<? 1.700, lem E.le, brasileiro, solteiro,
João Sanson, 323,' em Jo,ãO Pessoa, neste dis- funcionário público, na

Ilha da Figueira, neste trito, filha de Lino
-

. tural de Laurentino nes

distrito, filho' de José Schwarz e Edeltrudes �e Estado, domicili�do ;e

Paulo Machado e Alice Lange Schwarz - residente nesta ddad�,
Cussioli Machado - Edital 11.028 de 28.12.89 filJ:;J.o de Erotides Alves

Ela, brasileira; solteira, Evald Lange Ell Rosane de Andrade oe de Etel

do lar, natural de Massa- Aparecida Ropelato vina Maria de Andra
randuba, neste

.

Estado, Ele.. QFasileiro, solteiro, de

domiciliada � residente tintmeiro, natural de Ja- Ela, brasileira, solteira,

na Rua João Sanson,323. raguá do Sul, domicilia- auxHiar de escritório,
em Ilha da Figueira, nes- do e residente em Estra- natural de Ituporanga,
te· distrito, filha de Se- da Itapocuzinho, Ill�ste neste Estado. domicilia
bastião Hausmann e Gil- distrito, fi'lho de Alvim da oe residente em Ota

da Hausmann � Fernando Lange e de c11io COsta, neste Estado,
Edital 17.026 de 22.12.89 Alida Hamburg Lange. filha de Ademir Manoel

Cóp� recebida do ,'caro Ela, brasileira, solteira, da Silva' e Joaquina Ne

tóriQ 'de Massal'anduba.· operária, natural de Ja- ves da Silva -

SC. 'raguá do Sul, domiciliada Edital 11.031 de 05.01.90
Orival Krischanski e,� Ilesidente Ha Rua Rio Claudio Alberto de Castro

e' Cleidy Syrlene Gonçal·
ves

Ele, brasHeiro, solteiro,
comerciante, natural

.
de

Jaraguá do Sul. dOmici
liada e r,esidente na Rua
Germano Horst, 100, nes

ta cidade, filho de Joacy"
Zacharias de Ca,stro e

de Ter,ezinho Sanson de'
Castro -

Ela, brasileira. divorcia
da, supervisora escolar,
natura de' Jaraguá do

JARAGÄ DO SUL. DE 13 A 19 DE JANEIRO DE 1990

Casamentos

Comunicado
FLORIANI EQUIPAMENTOS pARA ESCRITÓRIO LTDA. .

f
que pa�sou a traba�har cOm "SUPRIMENTOS 'PARA COMPuiA�,���
c?m� .fItas, For�ularios contínuos, EnV'elopes ,para disquetes Verbatim,
FlCh nos, ArquvlOs, Mesas para impressora e Vídeo.

Ligue para 12·1492 ou 72·3868
ou venha nos: fazer uma :visita.

,R.ua Venâncio da Sl'lv'a p..... 3'0úO, . 53 - Jaraguá do Sul

II

II

: T .

,� , J ' ;

PÁGINA 02

sc.

Sul, dQnüciliq,da e resi

d�Il;te .na Rua·-- Germano
HOrst, 100, nesta cidade
fídha de Artstid€j$j

- ,

Ma:
noel Gonçalves e Erica
Horst Gonçalves -

_.-

Edital 11.032 de 05.01.90
Vald�cir Laube eRosaue
l:ttz

- ,

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, 'natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do .� resídents em RiO
Cêrro I�, neste . distrito,
filho de Jríneu Laube
.e de Valtrudes Koepp
Laube -

Ela,
--

brasileira, solteira,
operária, natural de Ja�
raguã do Sul, domicilia
da e residente em Rio

�êrro r, neste distrito,
filha de João Titz e de
Edla Lenz Títz -

.'

Edital 11033 de 08.01.90
Fabricio J�an Güths e

MarIa de Lourdes de
Souza
Eile, brasileiro, solteiro,
desenhista, natural de
São Cristóvão do Sul
- Curitibanos, neste Es-'
tado, donrícíííado e Iie-
sidente na Rua Bernardo
Dornbus'ch, 1.578, nesta
cidade, filho de Ernes
to Guths e ÚorPti
Güths -

.

Ela, brasileira,· solteira,
industriária, natural de
Bom Retiro, neste

'

Esta-
40, domiciliada e resident.,.
na Rua Bernardo Dorn:
busch, 1.578, nesIta cida
de flha de João Luiz
de SOuza e de Maria
Catarina de Souza -

Edital 11.034 de 08.01.90
Valmor Borges' 'da Rosa
'e EmUia Bortoncello
Ele, brasileiro, solteiro,
estampador, ,natural -de
Nova ,Lourdes, São JOiã!O,
Parana, domiciliado e

residente ,em Três Rios
do Sul, neste di,strito, fi
lho de Izaltino Borges
da ROsa e de Doralina
Borg,es da Rosa -

Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de
'BarracãQ, Paraná,' domi
ciliada e residente em

Três 'Rios do sur, nest,�
distrito, filha de Vicente
Bortoncello e de, Migue
lina Gb9 Souza Bortoncel
lo -

E para que chegue ao

conhecimento de- tOdos,
mandei pas!lar Ci) presente
Edital, que será pUblica'
do peia imprensa e em

Cartório, ond�. será an
xado duran.te .t5 -dias.
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,.IIIIERIMOYEIS
Intermediária ' de
Ilóveis Ltda.'

R. Jaão Piccoli, 10-." fone �2-211:Z - Jaraguá do Sul

_ CREeI 6.3-Ji
TERRENOS

- 1 terreno oe esquina com 518,OOm2 no lotea
mento Dona JULIANA, Barra
- 1 terreno :com 5.094,001Il2 px. á M�TALÚR
CICA KREIS na 'Ilha da Figueira.

C A S A S
- 1 casa em alv- com 100,00m2 pr. WEG H.

, - 1 casa com 260,00m2, terreno cl 15x:)'O Rua

Donald Gehring

:I� �.�.; Chalé
'e; �I-- .� IMOBILIAlUA E

_

- _!...,__ REPRESENTAÇOES LTDA.
Rua Reínoldo Rau 61 - Fones 12-1390 e 72-1500

:TERRENOS'
T,erreno Rua Francisco Fj,�her, todo murado
com área de 1.050m2 -- Terreno Rua 408, Lot.

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

fundação de casa 170m2 - Terreno Rua Bahia,
.Iateral (fundos) com "muito, mato" á:vea de '

7.460m2 - Terreno Rua Horacio Rubine. .perto
da Malwee, com área.. de 1.170m2 - Terreno
Rua, Marcelo Barbi Lot. Flávio Lenzi, com área
de :)'75,00 m2., - Terreno Rua Ribeirão Gus
tavo, Massaranduba, com ärea de 969.480m2 -

Terreno Rua 28 de Agosto, Guaramirim, Lotea
rnento Oscar Kassner. com área de 435m2 � Ter
reno Rua 409, Pundos Igreja S. Luiz Gonzaga,
com área de 450,00 m2 - CASA: Alv. Resid, com
área de 158,34 m2; edif. em terreno de 420,00m2
R. Donal.do Gehering n? SO, px. Beira Rio.

Empreendimentos Imobiliários
'Mareatto

'

Lida. CRECI. 093

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

TERRENOS

- TERRENO esquina na Reinaldo Rau cl 500,00
m2 e casa de Alvenaria., - TERRENO Ana Pau
la I - Aceita carro ou moto na troca., LOTES no

loteamento Ana Paula II., LOTES no loteamento

" Rodrígues., LOTES no loteamento São Luiz Gon

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

,- CASAS: - Casa mista 100,00 m2 (Lot. Rodri
gues (Vrla Rau}., - Casa de alvenaria cl 150,00
m2, terreno 600,00m2 ---', Sito na lateral da Ro
berto Zíemann., - Casa com ;)'50,OOm2 - Centro,
Casa de alvo no lot. São Luiz Gonzaga 100m2.
Casa de alvo PX. Cal. Cristina Marq4tto 74,00m2.
TERRENO COMERCIAL: Terreno 'com 5.289,00
m2 sito a rua Joinville com frente para o asíal
to.. TERRENO com 900;00m2 e Galpão de 233,00
m2 na Rua Bernardo Dornbusch.

pAGINA 03
-

"Comercial "Y i c t I ,r Imóveis
Compra,Venda e Incorporação

, ,.
�, ."

• �,.. t

'CRECI - 01 - Fone (0473) 45-0422 ou 45-0434.
Av-' Nereu Ramos, 635 "- prçARRAS ..__ SC -

PRAIA DO FLAMBOYAN'!l .- Lotes com toda
infra-estrutura, a partir de NCz$ 12.000,00, ,po-
dando ser, financiados até 5, meses, '

LLl\JDOS TERRENOS ,""""I Em ótimas 'loca.1izações,
no lado do mar no vaíor de

.
NCz$ 48.000,00.

EpIFtclo MARlZA -_ Apartamento de 2 quar-
tos, mobiliado, :)9.270 B'rNs ,quinz., .

FRENTE PARA O MAR,........ Uma das melhores
praias da,· regíão, lqtes .

de 15 x 3Ó' NCz$
160.000,00.

ÀS MARGENS DA BR-I01 ........ Próximo ao trevo
de piçarras. adequado para fins comereíeís
16.000 m� 12. ' .

'

BOX NO IATE CLUBE PIÇARRAS.
APARTAMENTOS FRENTE PARA O MAR
- Região central, 3 e � dormitórios 'mais de
pendência de empregada e garagem,

A L U'G U iB I S
CASAS, E APARTAMENTOS ---, Nos melhores
pontos da cidade.

PLANTÃO
SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

•
ENGETEC
U

I,mobiliária foaelee
CRECI-934-S - FONE 72-03'13

R. Exp. Antolllo C. Fenelra, n9 68

TERRENOS
TERRE,NO com. 3.6oo,oom2 ., RUa Epit. Pessoa

,

Centro., TERRENO Com 1.480,00m2 ..:... Rua
JOão Pícollí - Centro., TERRENO com 564,00m2
- Rua Joinville """'"' frente para asíalto., TERRE
NO com 450,00m2 - Loteamento D� Juliana
Barra do Rio Cerro. C O B E R T U R A
N O, V A cem 320,oom2 - Edifício Schiocket -

Centro.
'

APARTAMEN'TOS
AmO. NOVO com, 194,oom2, .: Edif. Carvalho
- Centro., APTO. com 96,OOm2"""":' ,EdiL Jaraguä
- Centro.

. . , .

CASAS
CASA em Alv. com '311,00m2 Rua João,Jan�ário
Ayroso., CASA em Alv, "com 110,OOm2 em TER
RENO de 7.100,OOm2 - R: João J. Ayroso., CASA
em Alv. com 93,00m2 em TERR;ENO de .754,pO
m2 ..:.__ Rua Enridh Sprum - Vila Sandra.
SALA COMERCIAL EDIr:.-SCHIOI?INI'19 ANDAR

, '."

Funilaria J�raguá Ltda.
Calhas e Aquecedor Solar

Rua Fellpe Schmldt, 279 - Fone 72-0448

,- ,
•

� ••

"1 .. ,
_.... � �

Ao'iv,ersatiantes
".

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

13 ,de .Janeiro,
.

Sr. -'Wald'eniiro Kats·
ten., Daníela S�ik; Edír'
Maas; j Sra. 'Edeltraud
Lars�n. Schmídt: EUnice

,

Z'enhd.et :" w'
•

" ) , J.

"l� de JáneiJ:o'
.'

.' "Srá:'iDótdiht'rula" Ni-
colíní (Curitibã);' Srà,
Onélía 'Müller Ersçhing;
Sra. Adelína Mann

'

Pie
truzza:

,

Sr., Bertoldo Bau
mann (JQinvillé);;' Sr:, �gQn
Hoffmann. . Sr. ''Ewàld6
Horst} .Simone Hottrb,u�i
Sr. Lúcío de A. Machado:
Sra. CeCilia Franzfie'r Ru-
biní

..

15 de Janeiro
Sra. Zélia Rengel. Sra.

Maria Madalena W Ro-
del;'; Sra. Gertrud�s Bra-

'

atz (Joínvills): Sr,' Leo
poldo da Costa; Rosa R.
Vieira; Maria Pírmann
Crístotolíní: Sra. Renata
Baohmann
16 de Janeiro
Sr. Darci Buchmann.

Jaquelíne, filha de Ar:..
tnío (Nair) Quadros;
Marlize Martha Krause;
Edgar Schneider Jr.: Dé
bora Carolina, filha de
Clóvis (Lúcia) Gonçal'vesl
17 de Janeiro
Sra. Amazilda da Cos

ta Bastos: Sr, Waldir A

raújo: Sr. Eduardo g.
Mann; Sra. Maria de
Lourdes Rengel Bruch;
Regina Silva; Sra. Relín
da Gramkow (5. Bento
do Sul)
18 de Janeiro

,

Sra. Amanda Baumann:
(Joínvílle): Amaríldo Bach
mann: Cabríel José, fi
lho de 'I'arcísio (Cecília)
Marangoni;. Sra.' Loní.
'espOsa Wilson Köhlbach
19, de Janeíro
Sra. Laurita WeiHeT

Hilbert; Sra. Ema Braatz:
Sr. Freimund Lippinski:
Luciane, filha de Ademir
(Dalva) Tambosí: Hélcío
Chíodiní: Wandarsen fi
lho de Waldemar Maxi
miliano (Magda da Silva)
Rau; Kleywín de Mello.

"

, i

Barão doRio Branco, sala 4
FONE: 72.2607

JARAGA
.
DO SUL, DE 13 A ,19 DE JANEIRO DE' 1Q90

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CIID,erciiriDS'
avalill suas ,

. IIhilizaçõés "}\ HIlI6i'!a de! n_ JIODt� !liQ I!� t:':'�'·"'�,.�.:.:;�.�.;·,oi ß. 'W;
, "

AIí:;.I
íícar só: na saudade".' ,:-'Iiff" , -,.

'A ca:tegQria dos co-
(' - ...

m;erciários .

t6'.vê muitos MOMFOBT
·
avanços no anõ de'1-989. O' Passado só é JmpQrtallte se � seu I
Es�a é a avaliação da

-

�
�

maioria dos membros
),-;;. INSTRUMENTOS DE 'ii;_'o!lo!ri

temp foi b d " ..li . MEDIÇA'O - :-It'\'fl!l
·

da executiva da pÉCESC
. '. o...Q' - ,�m emprega o. ! ,�Jft);,} f.'COMPONEIVTES .���..;�"

· :(Fed�raÇão do� Trabalha-
1::; ..êl1 INm1s1'RIAlS

. ..Aia:;,..Jf

dOres 'nQ
.

Comércio. no • •• HÁ 50 ANOS G
.

.

En 2.rOI6m6m. ' Rudibert Burchardt ,e Antonio Malhe,·.ir.os. E.d.
·
�tad9 de· SC). Em.90, a '�.

f�deraç;ão pretende in- Em 1:940�:0 CORRE.IO .pO POVO Circulava - ___. O Irmão Luís direto; da Escola T' CD' . 'cl
tensífícar 0 processo de ..aos säbados, no dia 13-01-40. ;�dição, n? 1.013 - Caixa Comércio Sãto Luís comunicava u

_

e, I�a:. ,e

organização e conscíentí- .

Postal 12' Er
.

t" . <;Í' t HONO rr: d
' q e as suas atívida-

zação dos comercíános : i TO 'I" ". a proPflJQÁeanQ Ie ire or .; RA O es continuavam no presente ano letivo, admitindo
. MEL � ,e. :edator. J .

Q CRESpO, cerna o' ano al�.mos de ambos os sexos e que as matrículas seriam
na luta POr melhores

:
XXI. Oanl,Mull�r �z:a lmwessor cOm 10_ anos (entre feItas. n,o.mês_de janeiro. das 15/ às 17 hs. na Reítoría

·

condições de vida. lsto 1939-4?,.� as m�qumas fícavam no P;D�ao Ga atua� do Gínásío Sao Luís. Concluía ,a nota: "Esperamos
porque as mudanças m_oradia de Ivo Zanluca, Da Pres, Eplt., �ess.oa.. So que todOs compreendam o alcance da Escola Té .

·

no quadro nacional. .COm na be oue
.

tä
.. 'd C . .

cmca

,

o se, sa e quem era
,

o propne ano que morava : omorcio São Luiz, não tem outro objetivo se-

·

a eleição do novo "pre- I lã, na epcca- Bd, de 4 �ag., tamanho 33x55 cm. na()o assegurar o futuro das novas' gerações, através
sídenta são considere- I d.

. -

.

.
.

,

o ensino eficíents adminístrado por mestres ídealís-
das pouco prováveis,,�' � Por ato do Governo do Estado acabava dê tas e abnegados".
haja visto o desínteresse ,ser nomeado suplente de Juiz de Direito da Comarca,

.

que .& assessoría do no-
.

o
.

índustríal Franci-sco Frederico Moeller e a gran
vo governo têm demons- . de novidade estava na vinda a esta cidade dos Ir

trado 'aos
.

problemas " mãos Maristas que' vínharrr assumir o Colégio Sãb
nacíonaís, a índefíníção 'Luís ,e os Irmãos Exuperâncio, Provo da Ordem do

com relação a equipa 'Brasil e
.

Daniel Celestino de Píné, em companhia do
econóniica �. prícípaís Vigário Alberto Jacobs. vinham comunicar ao "maís

medidas, e a própria antigo" a alvissareira notícia.

disparada dos índices
inflacionários TIOS últi
mos meses-

Os comercíárlos ti-
'VIeram um. ano de muitas
atividades e mobílízação,
o que demonstrá o grau
de conscientização da
categoria. Uma prova
disto foi a participação
ativa dos trabalhado
res no comércio na· Gr,e
ve Geral de março. con

tra o arrocho s.alarial
provocado pelo Plano
Verão. Os frutos da
organização também fo-

ram sentidos na greve
dos funcionários das

lojas da rede Hermes
'Macedo. no mesmo mês,
quando estiveram para
dos cerca de 2.500 tra

balhadorels.
.

Inegavelmente Um

dos momentos mais

importantes para a ca

t�goria foi o processo
.eleitoral. Os comerciá
rios participaram ativa

mente dos dois turnos
da eleição presidencíal.
e 'estão d'i.Spos't:Os a

continuar.

Para' anundar ou fazer

assinatura, biUlta ligar pa
ra. o 12.0091. Estamos as

. ordens. '

pÁGINA 04 >. i;w.- _ . ..1 . � o .-"'-- .�-,

CONFIRA A HISTÓRIA ... ."g M� IIapoclf .0

• • • HÁ 20 ANOS

.L........ o Delegado Paulino N. Bonin licenciava

as sociedades, o preí. Lecnídas assinava o Decc. 66.

juntamente cl Renato Sans, Secr- e Alfr�do Moser,
contador-

-;- Em 1970, o jornal CORREIO DO POVO.
circu ava, aos sá�ados e a primeira edição, sob n9
2.565, saia n� dIa 10-01, tendo como diretor Eugênio
Vl�tor Sehmõckel, continuava na Mal. Deodoro, aio
Caixa Postal. 19 -. ao 'custo. de NCr$ 10,00 a assi
natura ��ual, tamanho 32x47, 8 páginas. impresso na
Soc. Grafica Avenida.

.

Pela passagem no ano ,a Polícia de Jaraguá
era motivo de homenagem. a primeira a acontecer
na cidade. Curt Bürknsr convidava' o Del. 'Ten.
Hugo Alves Garcia, o 'escriv;ãb Ie soldados servindo

,

� _. Em 1950. o "mais antigo" circulava com a na delegacia para Um churrasco, no C. A. Baependí,
ed- 1.574. de 08.01, impresso na Soco Gráf. Avenida a que compareceram o Juiz dr. Heliodoro Franzoí o

'

'Ltda.. admínístração à Rua Mal. Deodoro, 136, prefeito .eleito Hans Gerhard Mayer e o vice-pref�ito
FOne 39, Caixa Postal. 19. com 6 páginas, tamanho Eugênio Victor Schmöckel. repércutindo favorável

:)'2x45 qn., ao custo Cr$ 35,00 anual. O diretor era ,mente. usaD;do da palavra o diretor do semanário ê o

Artur Müller e o g�rente Paulino Pedri. _ Corria .dr. Franzoi, r.essaltando a importância d.a primejra
o ano XXX .e saía aos dOlningos: COnfraternização com a policia de Jaraguá do Sul. o

delegado agradecia o gesto.

• • • HÁ 40· ANOS· \ O;;� ..

_:_ _ DepOis de dois anos de lfcença � já cpmple
tamente l1estabelecido rea�suIIüa o governO do \Es

tado, o dr. AderbaI . Ramos da Silva. em cerimônia
realizada no Palácio �osado, em presença de políti-

- - Em 1980, o semanário mais antigo de San-

cos .e autoridades' e o' díscuz:so' do governador em ta. Catarina aparecia no período de 05 a 11 de ja-

exercido. dr� JOSé Boabaid. seguido do e{etivo. neiro, edição n<? :)'.067. Ano LXI tendo como dire
tor Eugên.io Vidor Schmöckel, administração, reda-

ção e publicidade à Av. Mal. Deodoro, 130,' fOne

(0473) 72..,Q091 - CEp 89250 - Caixa Postal, 19.

8 páginas. tamanho 37x56 cm.. custando a assinatu

ra anual Cr$ 200,00 para Jaraguá e região e Cr,$ 250.00

para outras cidades,' comppsição, diagramaçã'o e im

pressão na Soc. GrM. Avenida Ltda.. com repfi=s,en-

-:-
---' Em "1960. o Cl>; ..;_ ,prinieÜü jornal impresso tante comercial pela Pereira de Souza & Cia. Ltda.

de Jaraguá. :Circúlava. nO' sábado, dia 09-01, com 4 para as praças de Porto Alegr,e. Florianópolis. Curiti-
'

páginas. filmanho 33x47. .cm.. assinatu.ra pnual.. ba, São Paulo, Rio de Janeiro, B. Horizonte. Salvador

cr$ 190,00, impIiesso na Soco Gráfica Avenida uda. e Fortaleza. Eram colaboradores: Yvonne Alice

ie Administração à: Av., Mal. Deodoro. 210 - Caixa Schmöckel Gonçalves. FláviO José Brugnago, JaimO!

Postal. 19 _. "Orgão de maior penetração no inte- Blank. Prof. Paulo Moretti, José Castilho Pinto, dr.

rior do nordeste' catar:in�nse" - tendo como diretor José Alberto Barbosa, Prof. Alaide S. Amorim, Rudolf

Eugênio Victor 'Schmockel, na cobrança Bruno Henn, Hirschfeld e Silveira Júnior. Começava o CONFIRA

Impressor ( .odilon: Motta. e
.
ComposiçãO: Ademar A HIsTORIA, tímidamenbO! ...

• • • HÃ 10' ANOS
1-'"1

- - o. ano era: de €'leições para pfiefe.ito e já
começava: a movimentação e diziam: "Em boca fe

chada' não entra mo,S.ca,n. .(). candidato era sigilo ...

HÁ 30� ANOS ! [I.• • •

JARAGÁ DO SUL, .oE 13 A 19' DE JANEIRO DE, '1990

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Indicador Profissional
EMERG*NCIA
Prontq Socorro 72-1977

Bombeiro •••..•• 193

Drogaría Cato 72-0636

Hosp. Mat. Jguá 72-1300

Polícia ......••.• 190

Rádio Jaraguá 72-0159

Org. CORtábil
."I Comercial"

S/C Ltda.
• �cr1tas fiscais e

contábeis

ffrmas• Registros de

• Contratos

• Seg.uros

• Xerox

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

'11

II
• Fone: 12-0091 -

• Jaraguá do Sul· SC-

Farmácia
do
Sesi

Agora em instalações
ampliadas e com La

.

boratõrio de Análi-
ses Clinicas anexo,

para melhor atendi
ménto-

.' Av. Mal. Deodoro
507

(defronte o Colégio
São Luís)

Fone: 72-0561

pÁGINA 05

,

IDVOGADOS
FRIEDEL SCHAÇHT
MARIO C. FEUPPI

CLAUSIO BARA1TO

I:

I'

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA
E ANÁLISES Çl1NICAS

Flemínq
R�.a Reinol@ Rau, 516

." Fone: i72-2755
Jaraguá do Sul - SC ...

, ,

II

JARAGÁ DO SUL. DE 13 A 19 DE JANEIRO DE 1990
.'

� /'

I.

Dr. Walter Vázquez Clavera
CIRURGIÃO DENTISTA

Dr. Eduardo Vázquez 'Clavera
CIRURGIÄO DENTISTA

ESCRITÓRIO:
Rua Barão do Rio Branco. 227. - Cx- Postal 12
Fone: (0473) 72-0244 - Jaraguá do sulrSC-

CONSULTÓRIO:
Av. Mal. Deodoro da f�nsua, 97

. Edifício Diener - Sala OJ � Jaraguá do Sul
Fone:

.

(0473) 12-2754 - Santa Catarina

Walter Luiz Ribeiro
AlexaRdre . DeUagiustina .D.arll8sa

A D V O G·A DOS
Rua João Marcatto n? 13, 2<? andar - sala 206,

II

Edifício Domingos Chiodini. Infonna seu novo

telefone aos clientes e amigoS:
-

72-3956.

I'

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

I,

Dr. Luiz -Fernando Gunçalves
"

I,

I,

Especialista pela A. M. B.
- GINECOLOGIA' - OBSTEfRICIA -

ginecologia endócrina e tnliertilidade
Atende Unímed

Av. Getúlio Vargas, 49 - Sala 105 - Fone 72-3763

Jaraguá do Sul - SC

I,

II Ortopedia e 'raumatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas..., ortopedia infan. I

til e adulto. Membro títular da Soc. Brasíleí-
ra de Ortopedia e Traumatologia.

•

II

Jano
Instituto de Psicllogia

I,

I'

ATENDIMENTO À CRIANÇAS,

ADOLESCENTES E ADULTOS

Psicoterapia individual, psicoterapia de grupo•.

psrcodíagnóstico. Pslcoterapia familiar.

Travessa Anita Garibaldi n-? 101, lateral da' E

pitácio Pessoa, telefones 72-2093 'e 72-0252.

José Alberto Barbosa
- DEFESAS 'CíVEIS E CRIMINAIS -

.

-ADVOCACIA EM GERAL -

.

Rua Jo,ão Mercatto n.? 13 - 2.<? andar
sala 204 - telefone: 72-1869

Jaraguá do Sul - SC

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO
" --�------------�--��==��--

� ADVOGADOS
-------

- Direito Civil -'Criminal - Comercial -
- Trabalhista - Esportivo -

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

'Aurilene M,
Leonel 'P.

Buzzi
Floriani

Advogados
.Rua Reinaldo Rau, 26 - sala -4: - Pene 72-2711.:

'C.REIO DO POVO' 72-0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Die W,elt braucht M€nschen, die Gutes .tun,
Die neue .Hoffnungen saen,
Noch ist es nicht Zeit, sich auszuruh'n.
Bleibt rncht im Vergaugenen steh'n.

c'

Deulsche' »«

LEITWORT; eU,WIR SCHREIBEN EIN WENIG IN (

DEurSCH "'DAMIT DIE ERERBTE MWTER
SPRACHE:NIt:HT IN VERGESSENHEIT GER�ET!"

-- ..;... ....;. DIE REDAKTION

NEUJAHRSSPRUCH
Die Neuiahr�gl0c:ken, laeuten vom �urmê
Wir steh'n �ÍI' der 'Schwell�, der ZeÜ,
Und bringt uns. das Jahr auch Wetter und
sturm'I'

"

1,
'

Bereit sein' ist Arles, 'b�r!'!ít.

Nicht Kri,eg droht uns und blutige Schlacht,
Uns droht der Hunger der, Welt. ,<.

I,

,Wir rufen euch zu: bleit auf der Wacht,
Zieht gegien EIlend zu Feld.

E:in neuer Geist und ein neuer Ton,
Ein neues Jahr zieht herauf"
Ihr Jungen von jegl_icher Nation,
\'VTr zaehlen auf euch, bauet au.f.

l' Wir. woll'n eine neue Erde bau'n.
Wo: jeder das Seine erhaelt,

. Ciemeiham lasst uns die Steine behau'n
T.�uer eine bessere Welt.

.

.

1l.tidolf Hirschfeld

• c" N,asci.menlost, '.,

01 de Dezembro
Leandro, filho de Alaor

'(Arivaldina) dQ Nascimen
to; Rodrigo, filho de
.Rubens {Sandra) Milchert,

02 de Dezembro
Valcír ·Jr., filho d�

Valcir (Leonir) Cínardí:
Cesar, filho de Luiz (Ro
sangelii) . Bueno
"

03 de Dezembro
Michaeli, filho de Am-

'brósío (Janete) Urbaíns-
.

ki; Maiguin, filha de
Curt (Verena) Koehler;
Maysa, filha de Erico
(Lucianej 'Víeíra: .Fabíano
filho de J9Sé (Cílene)
Correa.

04 de Dezembro
Karolírry, filha de Jor

ge (Roseli) da Silva: Ka
tiane, filha de Aristides'
(Fatima) Sabe]"

05 de Dezembro
Gíovaní, filho de Deo

cír (Nair) de Azevedo;
André, filho de Janío
(Sueli) Pedri: Elton, fi
lho de Sergio (Cermem)
Kisner: Juliano, filho de
de Pedro (Silvia) Mokwa.

Para nós, seguro não é SÓ, garantia· de riscos

Seguro é

Preslaçã·ß .

de Serviços
CODsuite - DOS

Seguros A. Garcia
Rua Expedicionário Gumercínde da Silva n$il 90. 15' andar, sala 2

Fone 72-188 - ,Jaraguá, de Sul -:- SC -

�HONDA'I Menegotti Motos I�

,���N��_I Menegotti Motos I�

-; Q���:�,"?:Áf:��\;�';-'"
',. �

-

,��' ; � - l�" ii'; � .. � j71:,}
;l�j',

'-"', ,.. ;:���"
"

,:;Jf�
a

MONDA
, Asasda l..ibE!!d(Ije
� �Iote sempre equipado,

I
I
I

«:r=HO ....
-

VIAÇÃO CAN�RINHO LTDA,

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernes e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 90'1. _ Fone 12-1422

II

da RaquelVerdureira
COM�RCIO DE FRUTAS E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS � vERDES" PÄO CASEIRO
E CUCAS. MfPLO ESTACIONAMENTO.

Rua CeI. Procópio
- Jaraguá

Gomes de
do Sul

Oliveira, '1.160
SC

Elelro Eletrônica Jaraguaense
I,

DE AFONSO BARBI NETO
'

[, ., Assistência especializada em consertos
de Aparelhos Eletrodomésticos de todas
as marcas.

AUTORIZADA C.C E
Assistência Técnica em Aparelhos de Som
e Tv com garantia

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, nl! 280.
- Jaraguá do Sul - Santa Catarina -

Ferro Velho Marechal·
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

Comércio ,de veículos usades
Peças para veículos

. Compramos automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 72-0874

Jaraguã do Sul - SC

Metalúrgica Arteferro Lida.

I

Portas - Janelas - Vitrines - Balcões - portas

Pantográficas - Portas Rolo - Cercas - Grades

Churrasqueiras - Anéis Metálicos - Máquinas,
Etc: ..
AGORA EM NOVAS INSTALAÇÕES

Rua Joínville, 2.051 Fone; 72-0971

Jaraguã do Sul - SC -

gente nossa �'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua CeI. Proc. G. d� Oleiweira, ni] 246, Fone: 12-0363
,\ JARAGÁ DO SUL, DE 13§�,·Xtf!{-nE JANEIRO DE 1990
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,
. ,..,

Resultado do Sorteio

GANHE 1 VIDEOCASSETE POR SEMANA.
Saiba cOrno na revista Semanário.
A melhor idéia destas férias. Você encon:

tra na Papelaria Gr,afipeI.

IPIE NOEL

Loteria Federal de 23/12/89

0oa"'o -e-- 4 I · e,$ .

Cl' )V\atua�� NÚMERO PRÊMIO

19 48.693 pICK-UP A-20
Custon

29 46.054 MONZA

39 98.992 KADE1'T

49 20.955 CHEVY

59 32.335 TVem CORES

Moda íníento-juveníl para real�r a

elegância de seus filhos. Um carinho
especial para o seu bom gosto.'

Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul _ Sc.

Tubos Santa Helena Ltda,

ASSOCIAÇÃO DE pAIS
E AMIGOS DOIS EX
CECPCIONAIS

Neste sábado acontece

outro sorteio.
Tubos de PVC [eletrodutos), Tubos de Concreto,

Tubos de PolietUeno (mangueira preta).
Fäbrícae Rua Joínvílle, 1016 __ Fone 72·1101
Escritório: Rua CeL Procópio Gomes, 99

FC"'Ile 72·0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

Confecções Sueli ·Llda
ARTIGOS - DE FABRICAÇÃO PROPRIA,

A PREÇOS Dr' CUSTO.

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, L085 e na

Rua Reínoldo Rau, 530 Jaraguá do Sul -'- SC

FURGOES CARGA SECA, ISOTERMICOS, FRIGORlPlC.OS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 Fone 72·1077

INFORMATIVO ROTARlO'

O QualrD�M'eia-
Cinco

"Desfrute Rotary"
INTERCAMBIO DE JOVENS
Em outro local desta edição estamos íníorman
do o regresso à Austrália da jOV�JIl íntercambista

o FELlClTY BABA0, que durante. 11 meses este
ve no Distrito 465, como. hospedeira do Rota
ry ClUb Plortanõpolís-Leste. Seu, embarque 0-

correu no dia' 8 de janeíro do anc em curso.
R.

.

c.· FLORIANÓPOLIS - LESTE
.

JASON FLICK é outro jovem ínteréamoísta.
da cidade americana de Moline, às margens de
no Míssíssipí, nlinois-USA e que tem' como

"pai brasileiro" () sr. Humberto Luiz Líberato
.� com muita freqüência participa das reuniões
semanais do clube. Na semana que antecedeu o

Natal, Jeson compareceu, acompanhado de sua

progenitora Gemma e a irmã" Niki que vieram.
dos Estados Unides para visitar. a cidade de

Florianópolis,. .

No transcorrer da reunião, "estan
do também "Flipi" acima mencionada . e . que
já domína melhor a língua portuguêsa, traduzíu
as palavras de primeira impressão da mãe de
Jeson. toda de admiração pela beleza da Ilha
de Santa Catarina- Jason, a mãe e a irmã' de
verão viajar até Foz do Iguaçu, após o que
retornarão aos EE.UU. e 5) Jason cumpre' na

. Capital Catarínense o seu período como inter
cambista..
Na reunião de 02 de janeiro de 1990, os traba
lhos tiveram realce com a palestra produzida
pelo genro do comp. Jarbas, sr, Darci Luiz Lei
te Kirst, engenheiro ,e diretor de vendas da
Spyríx Sarco, de origem ínglêsa, .

em Sào Paulo,
abordando aspectos de comunicação - empresa
rial, muito cumprimentado.
R. C. FLORIANOPüL1S - ESTREITO

.

O clube desenvolveu interessante campanha
com o objetivo de distribuír como distríbulram,
antes do Natal, alimentos para 100 famílias lo
calízades no Morro da Caixa oe na Covanca.
Bonito gestot

(DA COMISSÃO DE RELAÇÖES PÚBU·
CAS DO DISTRITO 465, ANO 1989/90) .

Posto de Vendas MarcaDo
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts,

bermedas e cordas.

Em frente à fábrica, -- Amplo estacíonameate..

. , 'spézia & eia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE'TRATOR

Madeiras 'para construção e serviços àe trator
com profissionais altamente especializados.

.

Rua João Januário Ayroso, 772 - Jaraguá Es
querdo - Fone 72-0300 - Jaraguá do Sul - SC.

Passagens e cargas é com VARIG

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Clbras' & 'LaUartls
r.' Praias'

• Fila do BB

Déçada .d� 90?

. _ ,., Políticaê.

Passamos o fim de ano em Balne:
ário Camboriú. Inacredítävel o núme-
�.Q de veranistas.' Para sé t�r uma
idéia,

.

quem chegou à praáá pelasöitº 'da manhã do" dia 31 único dia
de �:or neste 'flm d� ano, viu-se de re-

, . ,., ,{.,. .' '.
.

_.

, : pen1je d'laDite de verdadeira muralha
: hú�ana, :E;' para' chegar ne. água ti-'
nhá-ss de 1a,�íe:Ij' inúmeras manobras,
'Bisando entre pernas de mulhenss e

;rp�manj� � ,(myü não poucas malen
açoes, al��m de que ,era preciso atra
vessar aqueles 'toldos armados de: ma
drugada' por empregados dos ricas
sos qU�

,.

habitam os prédios
'

da Av.
Atlântiqa ,e que, por isso só, ímagí
nam que também sãlo donos absolu
tos ,6 incontestáveis' de uns' tantos
m�trq'S' quadrados de areia. Perto

I da ã..gua, . finalmente, ouvimos Um
gar;rJlÃlo dizer a outro: "Cara, acho
qU:e o jeito aqui é pedir licença pra
I€';'sse pessoal, pra gente poder dar uns
mergulhos." Ato contínuo o moci
nho mergulhou para furar uma onde
de mais de metro. e deu uma baita
trombada na barriga de outro que
vinha dentro da onda, arrastado, en

rolado pela dita cuja. E anotem: PO"
dia!'S� contar nos dedos das duas
mãos Os carros argentinos "e paraguai
os.

x -'x - x - x - x ..- x - x

,

A instituição de filas Únicas nos
• oancos f�voreceu Q público, porém,
não tanto qllanto se lesperava. No
Banco do Brasil, por exemplo, é fre·
quente você encontrar cl fila já na

entrada do banco. E o que Sie t'em
.observado é qUe :está cresc'endo ;;iS-
,sU,St'adoraménte o grupo de ",vivaldi-
nos" adeptos do Gerson. Esses mo

I leques chegam lá e cOm a maior ca�
! ra de pau ignoram a fila Ie vão dire·
,

to ao encontro de um ,amigo OU CO"

nhecido· 'e lhe entregam um monte
! die cheques ou outros papéis e saem
: lampeirps do banco, ostentando, ain
'da por, cima, um sorriso €le franco
debOch-e para os trouxas que esperam·

: pacientemente na fila para SIerem

atendidos. O que enche mais o saco,
é qUE� enquanto isso, os senho�s

. �uarc;has do banco lestão sentados

(1?erCUnand. Piske)

coníortävelmente nas poltronas na
entrada: do estabelecimento, em �i
mados papos. -A Gerência precisa to
mar conhecimento do fato e providen
dali' a respeito.' Se é pra bagunçar a

coisa, então que voltem as filas dian
te de cada Caixa. POrque não treinar
e instruir os guardas, que não estão
fazendo nada, para que fiquem dé
olho ao longo da fila e obrígem Os

vívaldínos a entrarem ordeira e

democraticamente na fila? Certo? ..

x � ,x - x - x - x ..- x - x

o sr. :Wagn�r Baggio (A Notícia
30.12.89) tece interessantes consíde
rações em torno doesse negócio de
década de 90. Segundo ele, a déca
da de 90 somente começará a 19 de

. janeiro de 1991 e convida OS Ieítcres
a fazerem as contas: Se já �stivés-·

semos .agora na década de 90, a pri
meira década do Calendário Grego
rlano só teria tido a duração de no

ve anos. 'Mas, ao contrário, a reali-
·

dada é outra começando-se a

contar a era cristã do primei-
ro dia do citado calendário, verifica
se que os primeiros dez anos termina�
ram no dia 31 de dezembro de ano
10. Logo, raciocina Baggio, a década
de 80' terminará somente no dia 31

de dez-embro €lo corrente ano de 1990
·

e também ó segundo milênio SÓ terá
início a 19 de janeiro do ano 2001 e

nã!o do ano 2000, como nós outros. pen-
t po"samos. "Se nop e vero e ro .

Certo? ...

x_x_x_x-x-x ...... x

Nos meios peemedebistas . estãO
fazendo a seguinte .escal'ação: Vasel

para deputado federal, Konell par�
estadual e Duwe assumindo a Pr/efel
tura por' volta de abril vindOUro, já
que Konell terá de desincompatibili
zar-se.

Uma boa 'Para Jaraguá do Sul?
Vas/el em Brasília, Konell em Floria

nópolis e Duwe na Prefeitura, ótimO

(se este prosseguir o p:ogram� , d�
Vasel,e Konell). Mas ha uma mcoglll
ta \\ Quem será. Q próximo Governa

d�r do Estado? Pedro Ivo deixou o

pMDB em maus lençÓis com sua ad

mÍnistração que deixa muito � d2S€

jar.· se O novo governante saH do

PMDB, tudo b:em para os lados de

JS. Mas, � se sair de outro par-
tido?.· •

Clínica Veterinária
, �;�:'SCHWEITZ,ER

Dr. WALDEMAR
.
SCHWl!ITZER

_

Clíníca de pequenos e grandes· animais, cirurgias, vacinaçoes
.

.

raio x, internamentos, 'boutique.
Rua Joinville, n� 1.178 (em frente ao Supermercado Brelthaupt)

Fone 72-3268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

EDITAL
AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial ae
TiMes da Comarca d� Jinaguá do 'Sul. E�tadQ de
Santa Catarína, na forin'a da, Lei, etc.·

'

Faz .

saber a ;todQs guántQ gste �dital ;vjr�m
que s� acham neste Cartórío .para PIQt�stQ os
títulos centra:

.

Angelo Koslawoki Rua GetQlio Vargas, 556, Nesta
Bertoldo Hisching r- R. Ano Bom s/n9, Cerupá -
Coml- Ríbamar de Coníec, Ltda - R. do Príncipe
pe, 829, Joinville - Comilão Salgadínhos Caseiros
� R. Mal. Deodoro, 1688 - Nesta - Eletrocar Ltda
-R. João Marcatto. 135 .,..:_ Nesta ...- Glades Ba
zar Uda - R. Reínoldo Rau, 167 - Nesta -
Ind. Com. Prods, Alím- Nutngel - R. .João Mar
catto, 31 - Nesta l- Jaraguá Com. Repres, ME -
R. Barão do Rio Branco 3.53 - Nesta - IL Tintas
Ltda - R. Av. Brasil, 2225 - Nesta - JoãQ Luiz
dos Santos - R. Joinville, 1117 - Nesta - Loja
Caxiense Com. de Calçados Ltda - R. José Scharf,
1140, Nesta - Lorival Gumz - R. Felipe Schmidt,
181, - Corupâ ,_ Madajuttí Petiscos Ltda - R·

Jorg/e Czerníewícz, 1277 - Nesta - Manoel de
Souza - R. Reinoldo Rau - Nesta Mesch
Com. Mats- Conslr. Ltda - R. Antonio Ayroso
499 -- Nesta - Nema Com. Repres. Ltda ,_ R.
15 de Novembro, 1005, - Nesta - Pedro Rodri
gues Almeida - R. Bernardo Dornbusch, 3'81 -

Nesta � Rolando Schroeder --- Rio da Luz I -
Nesta - Sergio Klenrkoski - R. Domingos da
Rosa s/n9 - Nesta - Sergio capraro Nesta -
SM União Llda - R Antonio Kresemedel 2368
- Nesta - Vitório Schíechet - Nlereu Ramos __;

Nesta.
E como os dites devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida
intimação, faz por íntermédío do presente edital.
pare que os mesmos compareçam neste �artó�io
na Rua Arthur Müll�r, 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.

K/K Jaraguá do' Sul, 11 de Janeiro de 1990
AUREA MULLER GRUBBA �Tabeliã e Oficial de
Protesto de Títulos.

II
I'

Inglês para quem
não' ,telh teOlpa

.
a perder.

FALE· INGtEs EM 24 HORAS

WIZARD
CONVERSATION

* Finalmente no Brasil, um método revolucioná
rio para você falar inglês em apenas 24 h/aula.
* Método desenvolvido no maior instituto de

linguística do mundo (Brigham Young University
- USA).
* Aprendizado 100% garantido. Milhares de
alunos satisfeitos em todo o Brasil.
* Solicite uma aula demonstrativa gratuita ..
* Método especial para crianças.
* Estamos lançando no mesmo método, Alemão,
Italiano e Francês.
Comunicamos que as aulas começam a' partir
do dia 22' de janeiro de 1990.

RUÇi Exped. Antonio Carlos Ferreira 68
Fone 72-0527

I/
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VITÓRIA DA PERSEVERANÇAPrograma de '

.......... Intercâmbio de .lovens -

A jovem acima chama-se Fell
city Babao, a "Flipi" para os

íntimos que-reside em Queens
land, Austrália. E uma das in
tegrantes do Programa mun

dial de intercâmbio de jovens
de Rotary International. Na ül
tima reunião do clube hospe
deiro ela deu uma panorâmica,
de sua permância em Santa Ca
tarina e disse ter. adorado mo

rar em Florianópolis, onde foi
muito bem recebida. Na oca

sião fez entrega de uma ban
deira de seu país e uma flâmula ".

do clube responsável - o Ro
taryClub deNundah, do distri
to 960. Depois de onze meses
a simpática "Flipi" que levou
uma vida como qualquer J' o�vem brasileira, estudan o,
passandoe participando dos la
zeres locais, retornou para a .

sua terra - Austrálía -, no

dia 8 do corrente, onde deverá

éiifR:
IND. DE MÓVEIS

Rua Remoido Rau, 37
Fones (0473) 72·1721 e 72·2055
89250· JARAGUÁ DO SUL· SCcontribuir com sua experiência

vivida para a compreen-são en
.
tre: os povos. Feliz regresso,
F1ipi!

/

.

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

mais pára presentes na

Relojoaria
Avenida \

Marechal Deodoro 443 e.

Getúlio Vargas n: 9
.

-,

Sonia lutou bravamente até alcançar o acalentado sonho:
ser engenheira. Formou-se engenheira civil pela

Faculdade de Engenharia de Joinville, da UDESC, commissa
em Ação de Graças, dia 29-12-89, na Catedral do Bispado
e colação de grau na..Sociedade Harmonia-Lyra.
SONIA FONTANA GUNTHER é esposa do Eng� Osmar
Günther, ele Secretário de Planejamento da Prefeitura

- Municipal de Jaraguá do Sul.
,
A formanda os cumprimentos desta coluna, extensivo ao

dr. Günther, aos filhos e Irene Pedri Günther. .

-

Loja

Mamãe Coruja .FORMATURA
.

o jantar de encerramen,fo das Voluntárias da Igreja São Sebas
tião, realizado no Clube Atlético Bae!.endí, dia 7. de dezembro do

a,!opassado, foi sucesso absoluto. O
' Jantar dos Idosos", foipresti

gladopor centenas depessoás, agradecidaspela colaboraçãoprestada
durante todo o ano de 1989.

'

A melhor opção em

artigos infanto-juvenis,
bebê e gestante.
Rua Barão do Rio

Branco,168
Fone 72-1788 - Jaraguá

do Sill-SC.

,

ELIANE KRUEGER, filha de
Hermes Krueger e esposa
IIse, conclui hoje o Curso de
Farmácia da Turma Ollmpio
Scalco, da Universidade
Fede.ral de Santa Catarina,
com culto ecumênico às 17
hs. na Capela do Colégio

.

Catarinense.e colação de
grau, às 18,30'hs;, no Teatro

.
.

. Alvaro de Carvalho. Eliane,
contudocontinuará estudos
para concluir o curso de
bioquímica, que é quando
dá por finda a sua vida .

acadêmica_,

Cumprimentos à Eliane
Krueger e seus boníssimos
pais!

A Sociedade Alvorada (Riô Cêrro II) promove
neste sábado, dia 13, o seu já tradicional Baile
de Rei.

.

O início está marcado para 22 horas, e a
.

animaçãomusical ficaraporcontado conjunto
Os Frenéticos.
Uma ótima pedida, vá e divirfa-s,.

. Uma jóia ninguém
_

esquece

.fetfhd
Jóias, relógios,
óculos de sol e
presentes.

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

O nosso colega Jaime·Blank esteve deaniversário
no dia 1�de janeiro de 1990, iniciando a nova

década com força .tota/. Receba os cumprimentos
de seus co,,!panheiros do Correio doPovo, Jaime!

-

I'

o algodão looga-vida.
FORMAMOS NOSSA REPUTAÇÃO
FABRICANDO ÓTIMAS MALHAS

....... Ia"'" UR. ._..........WIege,_ 11251 ......... do SIII- s.c. . hile· 0471/72-381
,../, ,

, , :,.: �
,

"

� . ,. . .

,
. . � ., �

.' '.Páglna 4e_5'". ,

.. "
, ,
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Exportações 40 municipio
chegam a US$ 3 milhões

Atacado e varejo
Os estoques de álcool continuam n� "reserva", na
maioria dos .pos.tos de abastecimento de-Jaraguá do
Sul. Vítimas de um programa mal-sucedido é

desorganizado - o Pró-Álcool; do Governo Federal

-, os revendedores se submetem ao ridículo de,se'rem
obrigados, às vezes, a fecharem�seus postos por falta
de combustível; O funcionário do Posto Simon, Luiz
Carlos Conde disse esta semana que 0$ pedidos feitos
semanalmente pelo estabelecimento estãQ sendo
atendidos pela metade: "Pedimos 10 millitros, mas
recebemQs cinco mil, e isso tem acontecido com

frequência. ,

.

No Posto Marcol/a, os níveis de aleaal nos

tanques .chegaram ao minímo mas não estão faltando

ainda, segundo o gerente Marcos Antônio MarcQl/a
_

que tem a sorte de possuir caminhões próprios para
buscarem o combustível tão disputado, em Joinville.

Preocupado, MarcaI/a conta que já estão comentando
sobre. um possível racionamento de gasolina para o
próximo mês. Já o proprietário do Posto Alvorac(a, ,

He/muth Becker, prevê que até o final de janeiro os
.

I

postos de Jaraguá do-Sul possam começar a receber
.
ii chamada gasolina ,azul,'para abastecimento dos
veículos.

Ea roti�a se �epete. Nesta
época do ano a falta de'
cerveja á generalizada em

todo o Estado de Santa
'Catarina. Enquanto se

disc-ute a especulação dos
distribuidores para
assegurar reajustes cada vez
maiores do produto, o fato
é que osjaraguaenses estão
correndo atrás da cerveja há
algum tempo, em vão. O

.
Gerente da. DigeJW" Marco
Antônio dos Santos, por �

-

, exemplo, acha que está
-

.

conseguindo atender a 80%
do mercado consumidor, na
região do Vale do Itapocu.
Mesmo assim, encontrar as
-cervejas Antarctica,

Brahma, Skol e Kaiser tem .

sido dificil,
.

Em meio à crise geral,
ogereilte de vendas das lojas
e Supermercados
Breithaupt. Sérgio
Kuchenbecker, divulga que
a cerveja Cerpa está

slJbrando nas prateleiras do
supermercado. São' seis mil
caixas de cerveja-em
estoque,já que o Breithaupt
mantem contrato com a

Cervejaria Cerpa, nó
Paraná, desde. 1988. A
funcionária das bebidas

'

Geriklê Limitada, prevê,
inclusive, que a "crise no

abastecimento das cervejas
pode prosseguir até o

carnaval".
. .

SEMASTE'R
ALARMES PREDIAIS

Jaraguá doSul- R. Reinoldo Rau, n2 460

Os usuários de nossos sistemas já comprovaram: somo«
uma empresa de segurança que se preocupa com você.
Peça uma visita para consultoria técnica gr�tuita de sua

seguranças pelo fone 72-1339 (Dia e Noite)
-

' ..
;

,
'

Sine garante. empr.ego a 2.973 pessoas

"

o Grupo WEG, as Indús
trias Reunidas e a Marisol, In
dústria do Vestuário foram as

empresas que mais se destaca
ramem .termos de exportação, -

no ano de 1989. Somadas a ou

tras 50 empresas do município
de Jaragúä do Sul, elas conse-

.

guiram aumentar o volume de
exportações em 13,2%, em

comparação com os 12" meses
de 1988. A informação partiu'
do escritório da Carteira do "

Comércio Exterior, do Banco
do Brasil, em Jaráguá do Sul.

Grande parte dos produ
tos exportados 'foram dirigidos .

a países como os Estados Uni
dos, Canadá e à Comunidade
Econômica Européia, segundo
o funcionário da Cacex, Alan
Paulo Cozzarin, que conside
rou o incremento "previsto já
que nas empresas realmente
planejam um crescimento

. anual em tomo de 10 a 15 por
cento". O volume de exporta-

.

ções do Terceiro Parque Indus
trial de Santa .Catariria chegou
a ·38 milhões de dólares, em
1989 - bastante superior aos
33;5 milhões, no ano anterior.

,

. A intensa'movimentação
no escritório (la Cacex ocorreu
especialmente nos meses de
novembro e dezembro do ano

passado. Somente em dezem
bro, as empresas exportaram
4,3 milhões de dólare �, em

novembro, a -soma chegou a

2,5 milhões. E Alan Cozzarin

AMarisol jOi destaque nas exponaçõe« de Jaraguá do -Sul

deu a resposta para este acú- 60 por cento, em relação ao

mulo: "Nörmalmente as em-' .ane de 1988. Foram importa
presas embarcam suas merca-, des, em produtos nada menos

dorias a outros países pouco _
do que 13,5 milhões de dólares

antes de .eoncederem fénas co- ,- contra os 8,4 milhões regis
letivas a seus operários, provo- trados em 1988. "Houve maior
cando 'um verdadeiro con�es- facilidade através da Cacex, es
tionamento de embarques' . 'pecialmente pelos convênios

com países da América do
Sul",

. justificou' Cozzarin, 'res
saltando que os países daEuro
pa ainda são os principais for
necedores de matérias-primas.
Fio de cobre, poliester é têxteis
foram os principais produtos
importados pelas empresas ja
raguaenses no ano de 1989..

Importações

A nível de importações,
também via-Cacex, as empre
sas I jaraguaenses registraram
um aumento surpreendente de

O Posto do Sistema Nacional ano passado, o SINE '.

de Emprego, em Iaraguã do recebeu.a inscrição dê 3.156
Sul, encaminhou e candidatos desempregados,
assegurou trabalho a nada que buscavam obter
menos do que 2..973 pessoas, colocações especialmente
que.procuraram sua sede, à nas áreas de metalurgia,
rua Reinoldo Rau - , construção civil, .

.âefrome ao Supermercado - alimentação, comércio e

Minibox - para solicitarem vestuário.
.

a interferência do "Foi uma ano de intensa
administrodorAmo Benetta, movimentação", disse o

durante todo o ano de 1989. administrado« do 'veículo
mais rápido para se

conseguir emprego. Em 89,
.

,

Amo Benetta se aproximou
das cinco mil ofertas de
trabalho, obtidas junto às
empresas de Jaraguá do Sul
....,.. foram 4.792 ofertas no
'àno, número considerado -

.

por ele "excelente .'
,

especialmente nesta época dê.
crise". O SINE Iaraguä
.ainda expediu4.730
cariêiras profissionais -
entre pêssóas maiores de ,

idade-menores e renovações
de documemação, em 1989.,De janeiro a dezembro do

\.

CHEVROLET IPANEMA

DESCUBRA ESTE SUCESSO

.�;
$O,A�CADACHEVROIEr

ASUAMEUIORMAACA.
Jaraguá do Sul, de 13.a 19/01/90
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LumaAutomóveis tem tudo
.
,.

JKlra novotuulo do .Verão
A excelente equipe da Lu

ma Automóveis, de Joinville,
já desponta como a grande fa
vorita para conquistar o título
da Campeã - pela segunda
vez consecutiva -, do Torneio

· RBS de Futebol de Areia, rea
lizado na Praia da Enseada,
desde o dia 6 de janeiro. Nada
menos do que 48 equipes estão
participando do certame, uma
promoção da Rede Brasil Sul
de Comunicações - Santa Ca
tarina -:,.com apoio do Diário

Catarinense e RBS-TV. No úl
timo final de semana, os jogos
prestigiados por centena de
pessoas e até o sol voltou a bri
lhar na Praia por alguns ins
tantes.

Luma Automóveis abriu a

temporada/90 do Futebol de
Areia, vencendo a equipe \ do
Rap. Sul Norte, pelo escore de
2 x O. Na segunda .partida, a

equipe do Pró-Ilha ganhou da
Antarctica Francisquense por
4 x O e, em seguida aconteceu

o primeiro empate em zero

gols, entre a Nielson e Força
Jovem. Os demais resultados
foram os seguintes: Juventus 1
x O Fluminense, Fivesa 2 x 3
Empresa SchIckmann, Corin
thians 1 X O Cidasc, Estiva 3
x O Samarco, Pinguin II-B 2 x
2 Farmäcia Coradelli, Lancho- O Torneio RBS de Futebol de Areia iniciou movimentado até...
riete 17 1 x O Imobiliária Vila
Rica, Só Pastel 2 X O Döhler,
DPM 2'x O Mercearia Carlos
e'Orca 3 x O Flamenguinho,
além de outros resultados.

E(lucação jmplanta. reforma curricular
No dia 2 de fevereiro ha

verá uma nova reunião entre
os técnicos da Secretaria de Es
tado da Educação e diretores

, de Unidades dé Coordenação
Regional (Ucres) para uma re
visão do documento sobre a re

_ forma curricular. Após o dia
. 12, será feito um trabalho com
.os professores da rede esta-
dual. Será o próprio professor
quem fará o seu planejamento
seguindo as linhas e diretrizes
da proposta, dentro da reali-

· dade de seu município. Isso se

dará, provavelmente, a partir
de março quando ele ja terá
condições de traçar um "diag
nõstico" de seus alunos. A in-"
formação é do diretor da 2�
Ucre, professor Maurício da
Silva. Segundo ele, o acompa
nhamento aos docentes será
dado através da realízação de
cursos,

Os consultores e compo
nentes curriculares que coor

denaram � I?r�posta nas su�s
diversas disciplinas foram una

nimes ein afirmar que o que
vai ser mudado não serão ne

cessariamente os conteúdos,
mas o enfoque como eles são
abordados ein sala de aula. Pa
ra o professor Júlio Rocha, da
Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e consultor

· da disciplina de Bducação Físi-

ca, "a nova metologia chegará
ao professor ainda em processo
de discussão e que a parte mais
importante é a relação aluno!
prófessor, que será a parte fi-
nal do processo, o ponto fun
damental da reforma curricu-
lar". _

Segundo o diretor da divi
são de 1� Grau, professorPaulo
Hentz; a linha filosófica da
proposta curricular procura
resgatar os conteúdos, ensi
nando os mais significativos
que compõem a ciência que a

humanidade produziu" . Para o
diretor, "o ponto de partida
para o trabalho nas escolas será
a vivência do próprio aluno e

o direcionamento dos conteú
dos 'se dará no sentido de opor-

, tunizar o entendimento crítico
da sociedade".

. AS DISCIPLINAS
.

,

Além das disciplinas de
Português e Literatura, Histó
ria, Geografia, Ciências, Ma
temática, Educação Física, Ar
tística .

e Religião Escolar, fo
ram trabalhadas na nova pro
posta as áreas de Alfabetiza
ção, Pré-Escolar e os �rupos
de especialistas e Suburudades
de Ensino (Subens).

Na disciplina de Educação
Física, por exemplo.. um dos

pontos que sofrerá mudança
com o novo processo pedagó
gico será o desporto. Segundo
o consultorda disciplina; a pro
posta "ntilizarä o desporto
com outras características,
acrescentando 'uma riqueza
maior do que já foi desenvol
vida". Para ele "o profissional
da educação deverá encarar es
ses- conteúdos com um outro

enfoque, ampliando a função
saciar da escola.

. Segundo a professora Ro-
semary Trojan, pedagoga do
Paraná e consultora da disci
plina de Educação Artística, a
proposta curricular partiu do

. estudo de dois pontos funda
mentais: o de analisar a função
da Educação Artística na esco

la e o de analisar a própria fun
ção da arte. "Porque e a partir
da análise da função da arte

que você vai determinar a prá
tíca na escola", afirma a con-

sultora. .'
.

Como nas demais áreas,
a disciplina de Educação Artís
tica tem como objetivo funda
mental o acesso do aluno ao

conhecimento. Com a nova

proposta, na opinião de Rose
mary, será possível "buscar a

totalidades da E.A. e fazer'
com gue o aluno trabalhe no

sentido de desenvolver e am-

.pliar a concepção de seus senti
dos".

._ .mesmo diante iIas chusas constantes que caem sobre o verão de SC

Festa Pomerana reserva

atrações; desde ontem
Loffingen (região da

.

Floresta Negra), grupDs
folclóricos, bailes; .

competições de fisgar o
pescador, de serrar a
lenha e do lenhador,
concurso de I>,olos e artes .

culinárias, comidas
típicas e tudo is.so regado

. a muito chope.
'

/

Aberta ontem, pelo
, PrefeitQ Henrique Orelivs
. Filho, a mais tradicional
das festas alemães do
país, a Festa Pomerana,

.

que já chega em sua
sétima edição. '

O acontecimento que
atrairá milhares de'
turislas à cidade de
Pomerode, contará com
inúmeras atrações, como
a apresentação de
bandas, que este ano terá
como atração
internacional, a vinda da
banda alemã "Original
Oschmuski", de

.

Paralelamente à festa,
que se extenderá até o dia
28 de janeiro,. acontecerá
a exposição industrial,
comercial, artesanal e
agrt;'pecuária da cidade e

reglao.

Ipanema prataOKm 90
Passat Village brarico 87
Escort L cinza OKrtI 89
Kombi bege.' 'o 86
Escort Ghia dourado OKm 89
Del Rey Selina GLX p'rata O Km 89 .

Pampa L verdemetalico 89
Flat Unobranco ....•� 85
Chevette SL pratametálico.. ;.� 88

.'

FONE:-72-3097

PERSIANAS - BOX P/BANHEIROS
JANELAS � PORTAS - Q_ERCAS

TUDO EMALUMíNIO
;.

RUA JOINVlllE, 1839 - FONES: 72-0995 e 72-3320 \
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ANOTAÇÕES
-'

Ademar Duwe está pata
completar uma façanha iné
dita na vida política de Jara
guá. Elegeu-se tranqüila
mente para deputado esta

dual, mandato que exerce na
Assembléia. Depois, na elei
ção de Ivo Konell, acabou,

_ consagrado vice-prefeito
com exercício do cargo. Está
cotadopara ser secretário de
estado no governo de Pedro
Ivo. Ele é o homem forte do
PMDB e, enquanto os ou
tros partidos, sem o que.fa
zer, podem bater as mereci
das palmas. E o Ulysses que
se cuide!

Depois de 40 anos com
,

uma só estação de 'Rádio, de
repente Jarag� acorda com

três, AM e FM. A Rede de
Comusicações Pérola do Va
le, no dia de 99.1 é ouvida
até a entrada para Governa
dor Celso Ramos, antiga
Ganchos, a 151 Km de Jara- '

guá pela BR-I0l. Os jara
guaenses nos seus veraneios
já podem acompanhar o dia
a-dia das 'coisas quê aconte
cem na cidade q1Je ostenta o

cognome de PEROLA DO
VALE DO ITAPOCU.

Yeranear na costa cata

rinense já dá o seu pensar.
Dia 26-12-89, às ts.um«:
entrar na BR-lOJ era coisa
des u p e r

homem e quando dentro, im
possível qualquer ultrapas
sagem, correndo sério risco
de acidente quem se aventu-

- rasse. Era uma fileira só,
uma subindo, outra descen
do, ven-cendo a prôpria es

cassez de combustível que já

forma filas nos postos. Até
agora se viajava a qualquer
hora. A gente não viaja mais
na hora que quer, mas quan
do pode. Sob pena de...

O ex-Senador, ex-Go
vernador e atual Deputado
FederalAntonio Carlos Kon
der Reis-poderá ser ministro
do Presidente Collor. Como
presidente do PDS, licenciou-

. se para apoiar no 1� turno seu

colega Senador Mário Covas.
!'

No segundo fez a melhor es
colha. Tudo, porém, nada
além da especulação e do ca

ráter de que é dotado.

Bonito gesto do povo
blumenaense que, agora, es

tá retribuindo aos seus ir
mãos nordestinos, a solida
riedade que receberam quan
do das cheias por duas vezes

da década de oitenta. Tão lo
go souberam do drama, do
noideste sairam às ruas para
angariar 'ajuda - alimentos,
roupas, utensilios e remédios
- perto de 100 toneladas que
foram embarcadas às pres
sas. Aliás, é uma caracterís
tica da gente barriga-verde!

O presépio da Manegotti
Veículos merece algumas
considerações: que belo - tra
balho que valeu a premiação.

�Mas 'pouco se falou dos que
criaram aquela cena! Méritos
ao criadorPaulo Wunderlich
e sua sombra, o jovem Nelson
Ferreira, de Minas' Gerais,
aluno de teologia e incursões
em artes plásticas, trabalhan
do no Departamento de Pe
ças. Pode? Deve desenvolver
suas aptidões!

CAl'á-SASSE
- A ESS�NCIADA PUREZA

tacando lançamentos de dis
cos, filmes, emuita informação
sobre vôo livre"e esporte ama
dor -em geral. .t\. noite, o pro
grama "Espaço Aberto" desta
ca entrevistas diversas e, para
fechar a pro�ramação, "Music
Night" e "FIrn de Noite".

A Rádio Studio FM é diri-
_ gida pelos radialistas e empre
sários da comunicação Walde
mir Freiberger, Alberto Barti
chec e José Wodzins\d, que ga
rantiram a importação de mais
de 50% do equipamento total

,

da emissora, que possui sua an
tena transmissora instalada no

,

Morro do Boa Vista - a uma

altitude de 820 metros acima
do nível do mar. A potência
é tanta que a freqüência 99.1
pode ser captada até mesmo

em Paranaguá (PR) e pratica
mente em todo o Estado de
Santa Catarina.

'

CORREIO__
li> <> -=- <> 'V' <>

consonância com os ouvintes,'
a Studio FM apresenta o pro
grama "Ligação Total", que
vai ao ar a partir das 9h30min
e é dirigido pelo comunicador
Jefferson Luiz' (ex-integrante
da Cultura FM, de Joinville).
Na hor do almoço.ia emissora.
abre espaço para o "relax abso
luto e tranqüilo", segundo o

responsável pela programa-
, ção, Chico Rodrigues: "Studio
Alterhativa" J?rossegue até as

13 horas, dianamente.

Na parte da tarde, a Stu
dio FM está dando preferência
à participação direta a do ou

vinte, com o "Geração 99".,
Cada ouvine tem direito a ou
-vir três músicas de sua 'prefe
rência, até às 15 horas, quando
o próprio Chico Rodrigues en
tra no ar, comandando o pro
gram� "Alta Freqüência", des-

tos. Ainda neste mês, a Prefei
tura Municipal deve abrir no
vas licitações para apresenta
ção dos projetos eletrico, hi
dráulico, telefônico e de estru
turação do Centro Administra
tivo, definindo assim todos os

passos para o início definitivo
da sua construção. -

Formados em 1981, pela
Universidade Federal, em Cu
ritiba (PR), os arquitetos Ruy
Geraldo e Ana Lúcia entrega-,
ram ao prefeito Ivo KoneH os

esboços é a planta do projeto
para a construção do- Centro
Administrativo. "O prédio se

rá todo modulado", contou
Geraldo. "Imaginamos o de
senvolvimento de um espaço
que se adapte às mudanças do
tempo" , explica, sinteticamen
te. Na 'conceituação do proje
to, os dois arquitetos para
naenses pretendem que o Cen
tro "tenha um caráter de pré
dio público, prevendo a pré-fá-

Koneil aprova projeto do
·novo CentroAdministrativo

Studio FM ínauquraa proqramação

,-mas nós estamos.aí

Desde o dia 2 de janeiro
deste ano, os ouvintes de todo
o Vale do Itapocu e região já
estão sintonizandóos sinais da
primeira emissora em Fre
qüência Modulada, no Vale,
com toda a programação nor

mal em funcionàmento. Ao en

"trar no ar, diariamente às 6 ho
ras damanhã, a Rádio "Studio
FM" fornece. aos Ouvintes as

informações do tempo, cota

ções das moedas" colocando
todo mundo em dia com as

principais notícias, através do
progi:ama "Conexão 99", que
também vem recheado de mui
ta música regionalista. A partir
das 7h30min, prossegue a pro
gramação musical, desta vez

destacando a Música Popular
Brasileira, com o "Só Brasil",
comandado pelo radialista Cel-
so Nagel.

'

'Para fechar a mänhã em

O futuro Centro Adminis
trativo Municipal de Jaraguá
do Sul começa a ser construído
em 1991, conforme pretensão
do prefeito Ivo Konell. No fi
nal do ano passado, ele rece
beu em seu gabinete a visita
dos arquitetos paranaenses
Ruy Geraldo Sada de Almeida
e Ana Lúcia Pontes de Souza
Ciffoni, vencedores do concur
so _:_ lançado a nível nacional,
em janeiro do ano passado --'
sobre o Projeto de Execução
do Centro: Os dois a.rquítetosreceberam um prêmio de 3.600
IHNs - pagas em duas parce
las iguais.

O prédio será erguido no
• pátio da atual Secretaria de
Obras e Viação - fundos da
Prefeitura atual .,-, devendo
abrigar as 10 secretarias domu
nicípio, os gabinetes do prefei
to e de seu vice, além das asses
sorias jurídica e de imprensa,
dentro de seus três pavimen-

bricação com rapidez".
-

Nenhum dos dois arquite
tos tem idéia do custo aproxi
mado de seu projeto. Confor-

_ me determinação de ambos, Q
prédio será construído em con

creto aparente e com piso em

cerâmica. Mas eles-consideram
como "a grande sacada" a pre
visão de uma extensa praça_
central, "um hall de onde se

tem a visão parcial de todo o

grupo administrative e suas se

cretarias, internamente", fala
Ruy Geraldo. "Essa praça in
terna terá níveis de visualiza
ção do prédio inteiro, que
atende a um requisitvo funda-
mental: a funcionalidade.

'

_ Para conseguir isso, os ar
quitetos bolaram a utilização
de painéis divisórios - gran
<:ms lajes pré-moldadas -, que
se adaptam à evolução do tem- .

po. E geraldo conclui, enfáti
co: "Não teremos paredes no

prédio" .:

:1 Jaraguá do su," de 13 a 19/0'1/90

escapamentos

, METALÚRGICA JOÃO WIEST S.A.
Rua: Erwino Menegotti, 588
Fone: (0473)'72-3133
89.250 - Jaraguá do Sul- SC _..._
Uma empresa do Grupo Wiest .....-
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