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Metalúrgico, vota: Greve ou .acordo?
Página 7

Os metalúrgicos de Jaraguã
do Sul _ são 12 mil filiados ao
Sindicato _ realizam neste do
mingo (21) mais uma assembléia
geral.onde serão apurados os vo
tos de um plebiscito .realizàdo dU-r

rante a semana. Como não hou- .do impasse: assinar o acordo ou

ve acordo anterior com o Sindi-
preparar greve? Estas foram as

questões respondidas pelos tra-

,balhadores do setor � que querem
reajuste de 125% sobre osalärio

de dezembro, enquanto os em

presários oferecem 93,93%. A

categoria também reivindica pa-

gamento e reajuste semanal nos
salários. Página 6
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cato 'Patronal, a categoria teve
a chance e a responsabilidade de

definir'o melhor caminho, diante

P�aiicamente concluúlo, o novo Quartel da PM est4 instalado no Bairro Vila Lenzi

PM local será "uma Companhi·a,
Ào mesmo tempo em que " talhão _. sediado.emJoinville.

o 1� Pelotão inaugura o novo
'

Quartel da PoIí�ia Militar, em
'

Com isto, o cargo atualment�
JaraguádoSul, e bastantepro- ocupado por Kumlehn sera
vável que consiga � promoçã� -transferido a um Capitão. Pá-

'

, para a 3� Companhia do 8� Ba- glna 8
, ,

..
,

.
O PRESIDENTE ESTÁ ELEITO' Agora trabalhemos 'unidos

por um só Partido-Brasil'
-- ,

_,
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Displàys - Expositores- ,
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MO,vim. Ind�striàl

, Prefeitura
pavimenta
novas ruas

A Prefeitura 'de
Jaraguá do Sul confor
me o prefeito ivo Ko
'nell, está mantendo
três frentes de trabalho
no serviço de oavimen- _

tação de ruas nesse iní
'cio de ano. Duas são
pavimentações a lajo
tas no bairro Vila Nova

,

e a terceira na rua Ro
berto Ziemann (foto).

.Nessa última obra es- .

tão sendo implantados
tubos para o SIstema de

.

esgotos. No total são
cerca de 10 mil tubos
de concreto. O calça
mento,

-,
a paralelepípe

dos, vai do.final do as-,

_ falto, no bairro Czer
niewicz até a VilaAmi
zade .
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Editorial

O, .retorno à .normalidade
Passadas as festas de Na

tal e de A110 Novo as' cidades
retomam o curso da norma

lidade.
Desde me-; íes de dezem

bro as férias coletivas habí-
, tualmente concedidas nessa

época do ano, esvaziaram as
cidades da região, permitindo
que fábricas' estabelecidas em
mais de úmmunicípio pudes
sem harmonizar o cronogra
mas do resto do ano. Perma
neceram em casa vendo a chu-
va passar. .

As insistentes chuvas que
se abateram sobre todo o esta
do não permitiram que os opé
.rärtos, o pessoal burocrático
e os admínístradores das em

presas tivessem oportunidade
de retemperar as energias dis
pendidas em longas jor.nadas

de trabalho, apesar da proxi
midade das praias ou da re-

gião serrana,
,

Os que mais tem recla
mado são as crianças que não
puderam utilizar como de se

desejar dos brinquedos, uten- .

sílios e veículos trazidos -pelo
Papai Noel.

Quando vamos cami
nhando para a segunda edição
deste ano, já ultrapassando a.

primeira quinzena de janeiro,
um sol tímido mostra a sua

graça e frustra ainda mais
quem sonhou com ele o tempo
todo.

Assim mesmo,' sobrou
tempo para uma e outra esti
cada a uma praia mais próxi
ma ou uma visita furtiva a pa-

.

, rentespara fugir do dia-á-dia.
Ainda assim, as traiçoeiras

panelas e� paaelões nas estra
das esburacadas deixaram fu
riosos alguns dos usuários das
rodovias estaduais e federais,
que armavam verdadeiras
arapucas para os incautosmo
toristas, xingando o' maldito
selo de pedágio colado no pá
ra-brisa.

Na verdade, todos saí
ram perdendo, em termos de
lazer. ,

.

Mas lembremos que 'é
melhor perder os anéis do que

.

os dedos, como consolo de al
go que poderá ser recuperado
de uma ou outra forma, du
rante o ano.

,
O que osmuitos atingidos

pela enchentes certamente
não conseguirão esquecer tão
fácil.

Lombadas e
. Educação

Logicamente devemos res

peitar as recomendações da Co
missão de Trânsito instaurada pa
ra averiguar este tipo de questão
sob aspectos técnicos, racionais e

supraregionais, enquanto que os

vereadores agem sob pressões po
liticas, emocionais e regionais,
Não é justo só aceitar a opinião
de outros quando se-concorda com
a própria, Nem precisaríamos de
comissões técnicas que só sabem
dizer: "Sim Senhor; Não Senhor",
.

Quanto a eficácia das Lom
badas em termos gerais colocarei
alguns aspectos que fazem com

que cresça o número de abaixo-as
sinados pedindo a revogação do
abaixo-assinado anterior que pe- .

dia uma Lombada, .como acontece
em São Paulo. '

As desacelerações; freadas,
os choques na subida à Lombada
e outro na descida, seguidos de
acelerações, têm muitos efeitos
colaterais negativos: Aumenta a

poluição sonora e atmosférica,
prejudicando o sossego, o sono e

gerando a hipertensão', doenças
respiratórias e outros nos mora
dores próximos; danifica a suspen
são, os pneus e outras partes dos
veículos, aumenta o consumo dos

. combustíveis, aumenta o custo do
transporte principalmente do co

letivo, prejudica a fluidez do träfe-.
go, causa rachaduras rias constru
ções próximas. - "Nada parava
limpo por causa da fuligem" diz
uma moradora perto de uma lorn-

: bada já removida em São Paulo.
Tudo isto até que será aceitá

vel; se com todo este sacrifício se

salvasse a' vida de uma criança.
Mas não há nada que substaneia
a teoria de que as Lombadas dimi
nuem os acidentes, ao contrário:
há estatísticas que comprovam o
aumento de acidentes. Como po
dem acontecer mais acidentes se

Página 2
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a velocidade do .träfego diminui,
o que, naturalmente ninguém po-
de duvidar'?'

'

Duvidar não, mas limitar e

9 qualificar, Para começar tern.jus
tarnente aqueles que não .dimi
nuem a velocidade; até porque
muitas Lombadas são mal ou nada
-sinalizadas ... O resultado pode ser

. um acidente causado pela própria
Lombada, uma colisão traseira,
uma moto desgovernada, uma
mola quebrada, muita xingação e

aborrecimento.
'

Aqueles que diminuem a ve

locidade, o fazem somente por um
trecho muito curto, freando na úl
tima hora e já acelerando em cima
do 'Obstáculo, realcarrçando e mui
tas vezes passando sua velocidade
normal para compensar li perda.
Para conseguir uma diminuição
geral da velocidade precisava uma
lombada a cada 100 m pela cidade
toda, ou então, deixar os buracos'
tomarem conta ..

Outros procuram caminhos
alternativos, transferindo 'O perigo'
de uma estrada para outra. Esta
prática também aumenta o mime
ro de acidentes já que o caminho
alternativo é mais longo e as chan
ces de sofrer um'acidente aumenta
com a distância percçrrida.

Ainda tem dois fatores indi
retos que aumentam a incidência
de desastres: Um é o aumento do
stress. Quem de nós não sentiu
já uma "raiva danada" ao passar
uma barreira após a outra? E não
precisa ser o papai novo levando
a esposa à maternidade.

E outro fator é o desvio da
atenção: o motorista, ao invés de
cuidar dos muitos 'Outros proble
mas do tráfego, tem que cuidar
da lombada. Qualquer 'coisa que
desvia a atenção do motorista é
prejudicial. Ao invés de cuidar da
criança que vem atrás da bola, ele
está com os olhos fixos naquele

--- Se falasse diria... - Não Càminho
nem falo, não engatinho nem enxergo
bem,fico'sentadiJ mas só se'escorado,
·não tenho condições de sozinho me
alimentar ou ir ao sanitário fazer cer- .

obstáculo. tas necessidades nem de tomar banho.
Até aqui vimos que lombadas ou me. vestir. Como bem 'se vê, pára

. 'podem diminuir certos acidentes, tudo necessito de outrapessoapois sou
mas com certeza aumentar outros. um excepcional em último grau, intei-
Outra vez caímos no erro de atacar ramente dependente. Apesar de tantos
o sintoma ao invés de curar a' defeitos, numa espécie' de lampejo
doença. ' mental pensei, - se falasse diria .. o'

Mas o argumento principal
--- Algumas doutrinas e crenças expli-

contra à Lombada é de ordem éti- cam que as pessoas assim estão, atra-

ca, rnoral. É centra todos osprin-
vês de seu sofrimento, não só purgan-
do erros de. uma vida passada mas atécípies de direito de punir alguém, purificando, espiritualmente, aquelassendo que o 'Outro é o culpado; que não sofrem, nunca sofreram.Punir todos indistintamente é re- • __ Não me lembro de ter tido uma

curso usado em sistemas ditato- -viâa ánterior e dos erros nela come
riais, no Estado de polícia, mas tidos. Se tivesse recordação disso tal
não no Estado que preza a derno-

.

vez me conformasse com este sofri-
cracia, a liberdade individual, não mento para o qualpenso em nada con-
no Estadode direito. "Todos tem corri,pois nãopedipara viraomundo.
que se sacrificar por culpa de al- --- O sofrimento, seja ele causado por

guns poucos" ou pior ainda "Cul- doença, 'pobreza, discriminação, aci-
pa Coletiva" são palavras de or- dente, flagelação ou sentimento de

d dem a i f"
A' culpa, dificilmente é suportadopor al-em que escon em a me iciencra guém., No seu caso sofre voce, seus,

da: justiça. Levado ao extremo po- pais e todos os parentes.de-se imaginar o caso, em que a Com efeito sofro eu, os que me

polícia sabe que num determinado estimam e princip,almente um parente
bairro está um assassino cornpul- "muito especial' que não se confor- '

sório armado e, não sabendo mando com estaminha situação pas
quem dos moradores é, ataca e sou a ser uma pessoa triste e sem mais
mata todos ..

Como soluções alternativas
colocaria ainda além das diversas

. ações punitivas com efeitos ime
diatos e de baixo-custo, outras co

mo obras urbanísticas bem mais
custosas mas com muitas outras

vantagens permanentes e princi-
. palmente a Educação, cujo efeito
infelizmente só parece depois de
um prazo bastante longo, mas

que, sem dúvida alguma, é o que
mais precisamos para resolver tu
do e qualquer problema, não só
os de trânsito.

Pode ser que em alguns luga
res especiais, muito bem escolhi
dos e estudados e principalmente
muit-o bem sinalizados, a Lomba
da ajuda 'um pouco, mas o certo

mesmo é exigir à eficiência policial
.e melhor Educação.

/

'Excepcional em último gr�u
Conto-

, JOSÉCASTILI:IOPINTO

nenhum objetivo na vicia. Ah, se hou«
vesse uma melhora comigo, se pas
sasse a ser uma criatura normal todos
ficariam alegres, entusiasmados e sa

tisfeitos com a vida. Mas como isso
é Impossível, só me resta apelarpara
�ma "solução" e você já sabe qual
é....

.

--- Sei, mas não faro .. '. pois entendo
que amorte só é aceita quando enviada

. por Deus., já que só Ele tem o direito
de nos tirar a vicia. Logo a morte pro
voçada não tem o aval Dele, e quem
provocá-la pagará por isso.

'

--- Parece que você quer dizer que é
proibido provocar a morte, mas quan
do o sofrimento é demais, como no

meu caso, a interrupçã» da vido seja
de que maneira for, é um alívio para
mim e os outros sejam ou não paren
tes.
--- Chega de tantas queixas minhas,
suas e dos demais. Agora acalme-se,
descanse, durm« que amanhã será.um
novo dia e você verá tudopor um ângu�
lo diferente, inclusive esquecerá para
sempre essa idéia boba de morte.
--- Certo, amanhã será um outro dUz,
uma nova aurora, depois outro tt[mpo
quando serei adolescente, adulto, mas
para mim tudo ocorrerá como hoje,
isto é, um pedaço do tlia passarei, no
colo, outro pouco' na cadeira de rodas
e o restante na cama, pois nlÚJ cami
nho nem falo, não engatinho nem en

xergo bem, sozinho não me alimento
etc., etc., pois sou um excepcional em
último grau, um dependente e para
tudo necessitando de outra pesso«.
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Secretário Ademar Duwe
reúne-secom gov'ernador

. >
u-

o deputado estadual pee
medebista e vice-prefeito de
Jaraguá do Sul, Adernar Du
we, assumiu às 15 horas do dia
15 deste mês a Secretaria do
Trabalho e Desenvolvimento
Comunitário de Santa Catari-.
na e teve, no dia seguinte, uma
audiência com o governador
Pedro Ivo Campos; "Troca
mos idéias de como adminis
trar a Secretaria, mas somente
poderei definir' alguma coisa

da�ui duas ou quatro sema

nas', informou Duwe, adian
�ando que um dê seus objetivos
e de defender em especial a sua
região.

.

.

. Além de falar com o go-
, vemador, no dia 16Duwetam
bem consultou o ex-seeretãrie
Miguel Ximenes e seu anteces
sor, Danilo Schmidt para se fa
miliarizar com os problemas do

. 'órgão que assurmu., "Realizei
ainda uma reunião com o pes
soal da área de planejamento
da Secretaria para conhecer os
projetos que estão em anda
mento e mantive um contato

preliminar com o secretário da
Fazenda, Paulo Afonso, a

quem pedi auxílio a minha ad
ministração", acrescentou o

deputado peemedebista..

.

Afresentando um quadro
. entre .400 e'-1500 funciona-
rios, Duwe disse que ainda não
tem idéia se este número. émui:
to ou pouco pará a Secretaria
do.Trabalho e.Desenvolvimen
to Comunitário, mas-informou
que 40 comissionados .coloca-

ram seus cargos à disposição,
facilitando uma eventual troca .

"Devo colocar algumas pes
soas de confiança, porém difi
cilmente deslocarei alguém de
Jaraguá do Sul, pois o salário
não compensa", avaliou. .

Sua função como secretá
rio não deverá prejudicar sua
atuação' no Legislativo Esta
dual nem como vice-prefeito.
Adernar Duwe se licenciou co

mo deputado e quando quiser
. poderá retornar a Assembléia.
"Como vice na prefeitura Jara
guaense participei mais para a

composição de chapa e não
acredito que Ivo Konell tenha
alguma pretensão de se afastar

.

no momento", falou. í

PREFEITURA 92

Já sobre o lançamento de
sua candidatura a prefeito de
Jaraguá do' Sul," sugerido por
Durval Vasel, o secretário dis
se que somente aceitará se

houver .um concenso do par
tido e se as bases exigirem.
"Hoje em dia não é mais possí
vel impor qualquer nome, é
precisoque haja ..uma condição
natural e que a população tam
bém queira.:.:., ponderou Duwe.
"Não tenho gsandes preten
sões políticas, mas se houver
.uma trajetória natural e con

censo do partido eu serei o can
didato à 'Prefeitura. nas próxi
mas �Ieições", declarou ..
"

Deputado,pede melhorias a Schro�C!er
A Assembléia Legislatíva de

Santa Catarina, por solicitação do
deputado estadualpedessista Pau-

.

lo Bauer, exepdiu um requerimen
to ao secretário do Desenvolvi
mente Urbano e Meiö Ambiente,
ArnaldoSchmitt Júnior, no início
deste mês. O telegrama enviado
ao secretário pedia a substítuição
da bomba submersade 4HPs utili
zada no.sistema de abastecimento
no município. de Schroeder

. por
uma outra mais potente de 6HPs.
Esta providência deve amenizar
temporariamente o problema de

':
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Yasel define candidatura
a deputado estadual em 90

Os quatro m'tl adesivos
com os dizeres
"Vase/-90", .

espalhados pela cidade
desde_setembro do ano
passado, agora têm
fundamento. Na
semana pass,ada -
após a definição.do
nome dp vice-prefeito
Ademar Ouwe para
dirigir a Secretaria do
Trabalho e

.

Oésenvolvimento
Comunitário, e da
desistência do
deputa.do federal Luiz
Henrique da. Silveira de

, concorrer ao Governo·
.

do Estado -, o
ex-prefeito divulgou
sua decisão de se
candidatar a uma vaga
â Assembléia
Legislativa, nas
eleições do outubro
deste ano. Vasel disse
que ainda está
traçando o esquema de
campanha, mas
garantiu que já tem o

apoio çle diversos
prefeitos da região.
Se lançar como .

candidato da
microrregião do Vale
do .Itapocu. Esta é a

intenção do atual
dirigente do l;3anco de
Desenvolvimento do
Estado de Santa
Catarina (Badesc), que
já manteve con.tatos .

'.

\ ..

..

com os pref_ltos' .

Antônio Zimmermann,
de Guarami,im, na

.

região, além dos -

.

representantes de
Pomerode, Luiz Alves,
Piçarras, Rio do Cedro,
São Francisco do Sul e
Araquar!.. Em
S/umenau e Joinville
:Vasei assegura que
tem o apoiO de.zonas
localizadas, além da

.

colaboração sem
.

restriçQes do prefeito
Ivo Konell.·
Vasel tem como'uma de
suas maiores
preocupações e

· "promessas" de
campanha a atual
situação de setor

,

habitacional na região,
especialmente em

.

Jaraguá do Sul. "Acho
que a saída está na

.

'União dos executivos a
·

nível iederal, estaduale
municipal, já que a

questão dCJ ICMs foi ,

reprova�a na
Assembléia .

\

Legislativa", disse
. '.

Durval Vasel, que opina
sQbre aposse do novo·
secretário do Traqalho,
Ademar Ouwe: uE o
reconhecimento do
pótencial de Jaraguá
do .Sul a nível estadual,
tanto a nível político,

.

como -econômico e

·
s.ocial".

falta de água naquela cidade, que
conta atualmente com 540 consu
midores. Além disso, para evitar
deficiências no abastecimento da
população a médio prazo, tam
bém está sendo viabilizado a cons

trução de um novo reservatório e
a implantação de uma estação de
captação no Rio Bracinho. -

. Outra proposição do deputa
do Bauet aprovada pela Assem
bléia Legislativa, em dezembro de

'. 89 foi a solicitação do chefe do
16? Distrito Rodoviário Federal,
Antônio Lage de Oliveira, para

.

-

que sejam retomadas as obras de '---.......-----__------_--�-----:I

construção do trevo da Rodovia
Estadual'SC-474 com a BR-I01,
no município.de Barra Velha.

Bauerargumenta que a falta deste
trevo coloca em risco principal
mente os usuários que residem em

São João do Itaperiu e de Santa
Cruz, que utilizam aBR�101 para
chegarem a Barra Velha. De acor
do com o deputado a obra contri
buirá muito para a redução de aci-

. dentes ocorridos na Rodovia Fe-
deral.

.

i

Kua Reiooldo. Rau, 632
72-1599

FORD VERONA CHEGOU! VENHA S�;
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Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

"_
;

_;,." !. ."

Marechal Deódoro,
'.

. 158
,

" 'Fone: 72-1777,

Jar�guâ 'd� Sul, de 20 a 26/01/90
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ModaSempre

ÓTICA ç

HERTEL

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

I"'\Prefeito Ivo Konell, acompanhado de seu vice - e atual Secretário
Vdo Trabalho e Ação Social'-, AdemarDuwe, reuniu todo o seu secreta

riado, na residência domédico e assessor da Saúde, AmaroXimenes, durante
·0 jantar de encerramento das atividades, no final do ano passado. Foi .

uma confraternização, que também contou com apresença de todas as
-

esposas dO";-'secretários municipais. A Prefeitura reiniciou suas ativú/ades
no último dia 16 - terça-feiro -, com todo o pique de um ano eleitoral.

P�g;na 4'"
.

_IIÖd
[��eormóV�i� ]
o REQUINTE QUE VOCÊ MERECE,
COM A QUALIDADE QUE VOCÊ EXIGE.

;
• ••••• " •••••••••••• , .:". ,I' 4

. .. . . . . . .,' \. ..-., .....

Um flagrante da Praia de Barra Velha na já distante década de 80.
Tempo em que ainda se adquiria um bom peixe e o delicioso camàrão,
pela manhã, diretamente dos pescadores.

.' Vanil4e Mariza Stinghen e

Jonas Germano Schmidt
casaram com muitq festa, no
finaf do ano [Hl$sado, ambos
vestidos .exclusivamente pela
Doce Mel. Aliás, a Doce Mel
mullará de endereço, para a

R�a Reinoldo Rau, 699 - ao
lado da FM Jaraguá:""', para
melhor lhe atender.

A R'OUPA INFANTIL
..

.faraguá ç/p �(JI, d� �o � 26/0J/90 .

, .,.� .

No dia IOde janeiro o casal
WilsonJ()séWatzko eMaria

Elizabeth Mahfud Watzko
comemorou o nascimento de
seu segundo filho. O menino
Daniel Amadeus Watzko .

nasceu às 21 horas, no Hospital
São José, com altura de 53
centímetros e peso de três, quilos
e 600 gramas. Além do freto
Cristiano os avós José Watzko

.

e dona Asta Isberner Watzko
e Amadeus Mahfud e Alayde
Silva Mahfud podem agora se

alegraremcom o garoto Daniel.
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o PRiEFßITO MtJNlCIPAL. .DE ,JARAQUÁ DO SUL� no uso de- suas atribuições � de cOnformidade com e
item XXIX do artigo 70 da. Lei Complementar NI? 5, 'de 26 de Novembro de 1975, e com- base no ParágFafo
Único' do Artigo' 10 da Lei Comp'l�mentar NQ 919/83;
D l!: C R E T A:

Art. 1 I? ....... Ficam alterados os 'Valores das tarifas e demais, serviços do SAMAE � Serviço
- 'Municipal de Água e Esgoto, estipulado .pelo 1?ecreto NI? 2.019/89, de 04 de dezembro de 1989,

. dos' valores constantes da Tabela anexa que e parte Integrante do Decreto.
,

Art 21? - Este Decreto entra em vigor com efeito retroativo a partir de 19 de janeiro de 1990, incidindo
sobre as contas emiticlas a partir ,d'e j9 de janeiro de \1990, revogadas as disposições em contrário.

. ES'tADO DE SANTA CATARINA J ...
I ,"" � "-, •

.

PRSFEITUR!A. MUNICIPAL DE JARAGUA�DO SUL
D E C R E T O W. 2.042/90

Altera o valor. das tarifas, taxas ie dernaíj, servi
.ços do SAMAE, estipulado pelo Decreto 'NI? 1,(i)19!89 .

,I )

, I

"

I
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Edital 11.035 � 09.01.90

d
....

,

..."j:1.. �:-'...... , '.

,e;Têiieza Fenazza UbeIj -

:""�!d:-=er,. RI> Proclamas
..

e Casamentos :��r!����:·'· s��:;:iEle, braªil�irº, solteiro,
de .Jaragué- do Sul, do-operário, natural d� MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMAN,N,· ÔUci6l dOo.Registro Civil mícílíada e.' residenteJaraguá do Sul, domící- do 1� Dístríto da. Cºmarca de J'araguá do Sul, Estado de San� Ca.tarlDa, na Rua

.

Joinville�' 1'.917,Iíado e residente em Rio
Brasil, faz saber que comporecerem. em Cal1óriQl exlb_ndo 9'8' documen- nesta cidade, filha deCêrro.. i, neste'� distrito, -

4-...tos exígídos pela leí, a Um de �. h.ab1l1tar�m nara.�asar, oS seguin.çs:
.

Leopoldo Adam�. Irena
· filho de Hílberto Ruedí- f,

e Juvení dos' Santos filho de Antonio Mar' rosa Wesolowskí - Bruch Adam -

g�r e Edla, Matthías Rue' I

E�e, -brasÜeiro, divorcia- celíno Ie Maria Petry Edital 17.043 de .....ll�Ol.9� Edital 11.045 de. . tS�01.90díger -
do comerciante. natural Marcelino - IvaristQ, Antonio FIorianl Aotalr Rencht g Nadía

I Ela, brasileira, solteira,
de ÍOinV1Ue, neste Esta' EIª" brasileira,,· solteira, e

...Ji:llane Splíter. :.':. . Maria Mezadrt .

'. operária, natural
.

de; .

dó, domiciliado Ie resí- costureíra.. natural '. de Ele, bresileíro, solteiro, Ele, brasileiro, solteiro,Jaraguä do Sul, domící-
dente ma Rua Bariãp do Massaranduba, neste professor. natural de índustriário, natural deliada e residente em Rio J

'

S 1 <L �sta'da Luz Vitória,
.'

neste F:io. Bra�co, ':J73, n�s�a \ Estado, domiciliada". e " .aragqa -do . Ui., Qmici;, .. .Luíz .Alves, neste
distrito, filha de Herber-

. cidade, filho. de Antönío residente. em . Massa' .líedo r.•. :e-, . residente ". na do.. domícílíadove. resí-

t
.

Und e Edel. Manoel Corrêa e Elda randuba, neste Estado, fí- Avenida .Marechal- De.ado-· denta na, Rua . 25 de
() emann

.'. Baechtold Corrêa - lha de João Mader era, 1.054, nesta cidade, Julho, 1.153, em Vila
traut Dorn Lindemann -

Ela, brasileira, solteira, Bdwírges. Mader - filho •. de Silvíno Floriani. Nova, nesta cidade, filho
Edi!al 17.036 de 09'.01.90.\ eomercíante.. natural de Edital 17.041 de

.

11.01.90 e. Cl.arinda Tíssí, Floria-: . de· Silvio Ronchí e. Vaníl-
Herrvelto José Silva e � Santo Antonio, Paraná, Cópia 'recebida do ' Caro <ni ,_.... ..... . de Balsanellí .Ronchí -

Cada C,ay_aÍhe!ro
-

GQnçal. 'domiciliada e residente tório de Cruz Machado,
'Ela', .. brasíleíra, .: solteira, Ela" brasileira, solteira,

, ves
,

na Rua Barão do. Rio Partélná. proíessora; ; natural '; de bancéría.. natural de

I Branco, 373, nesta cí- Jaraguä do Sul, domici-· Rio cios Cedros, nesteEle, brasi �irº, solteiro,
dade. filha de João

José Holocheskí e. Maria líada e residente;' na Rua Estado, domiciliada ecemiercíante' , natural de. Inês Palamar
des Santos � Adalia dos" Celso Ulrich, 55, nesta residente na Rua 25 deJaraguá do Sul, domící-
Santos _

Ele, brasíleíro. solteiro, cidade, íilha de Gerhard Julho, 1.153, em
. VilaIiado e. residente na

. soldador, natural . de Splíter e. Herta> Elfrieda Nova, nesta cidade, filhaAvenida Marechal D,eo-. E'âitill 17.039 de 10.01.90 União da Vitória, Paraná, Jenssen Spliter de Moacir Mezadri.

doro, 1.452, nesta cidade, i Lenoír Deutenbach e Mar· domiciliado e. residente . Edital 17.044 de
. 15.01.90 Cella Mezpdri _

e

filho de Mpaár Silva e
'

li iKºn�11
. nesta' cidade, filhó.

.

de Juarez Uber é :RÚ,th AdamTerezinha Chiodini Sil·: Ele, brasileiro, solteiro, Aloys Hclocseskí e' pul- 'Ele, btasileiTo,: solteiro,
E para que chegue ae

va - : cobrador': natural de Ar" línarka Holocheskí -
'

eléttotécnicb, natural de'
conhecimettto de tOdos•

.Ela. brasileira, solteira,: mazen, neste Estado, do- Ela, brasileiÍ:-a, solteira,
. Jara-guá do Sul; domi'ci" mandei passar o presente

professora, natural de: ,miöliado
--

é
.

residente na do lar, natural de .

liado e residente nà Rua E!iital, qu� será publica'
�ão

. Gabri�l, Rio Gran-' IRua Wolfgang ,We,ege, na Cruz Machado, Paraná, Leopoldo João Grubba; 97, .
do pela imprensa e em

,de do Sul, domiçiliada. Barra' do Rio Cêrro, nes' domfciliada � res iden'
. apto. 03,"\' 'nesta cidà.de," Cartório. onde será afi-

'd t A'd' f Ih N' C M h do xado. dur.ante 15 dias_e reSl �n e na 'VIem � 'i t� distrito, i o de 1- te em ruz ac ai , filho de Otaviano, Úber
· Getúlio Vargas, 174,; valdo Daufenbach � Mar' Paraná, filha de Basilio
nesta cidad�, filha de ,Iene Ho�pers, Daufen' palamar e' Mônica Mi
Carlos Antonio Gonçal' bach..,.. halskJ. Palamar -

· ves � Cleu:z:a América Ca- E'la, brasileira, solteira, Edital 17 •.()42 de 11.01.90
,valheiro Gonçalves - costuneira;' natural de

.

,cittlos Roberto Pri<lwuckl
Edital 17.037 d� 09.01.90 Jaraguá do Sul, dqmicili- e Marilise Wesolowski
Alirio Zumach e Lina ada e resident� Rua Wolf- Ele,' brasileiro, solteiro,
Birr

, gang'Weege, na Barra co:rrespondeJ.1tJe, natural
Ele, brasileiro, solteiro, . do Rio Cêrro, nesfu dis' de Jaraguá do Sul, do·
serv�nte, natural de Ja' trito, filha de Beno Ko-, miciliado. e residente
raguá do Sul, domiciliado ' nell e Zita.Mathes. Ko" na Rua' Carlos MaY, 46,
e residente em Rio Cêrro neH':"':" fundos nesta cidade, fi·
II, neste distrito, filho Edital 17.040 de 11.01.90 iho de Stefano Prawucki
de Erica Zumach - 'Cópia. recebida do ca.rtõ· :Junior Ie Elvira Schmidt
Ela, brasileira, solteira, rio de Massaranduba, . Prawucki -

· operária, natural de Ja-. neste Estado Ela, brasileira, solteira,
raguá do Sul domiciliada Dalsl0 Marcelino e Lidia do lar, natural de Join
e residente �m Estrada : Mader ville, neste Estado,. do'
Garibaldi, neste distrito, . Ele, brasileiro, solteiro, miciliada e residente na
filha de Artur Birr e

' opel'ário" natural de Rua Carlos' May, 46,
Elzira Rach Birr ...:......

; M&ssaranduba, neste fundos, nesta cidade, fi-
Edita.l 17.038 de 10.01'.90 j Estado, domiciliado e lha de Pedro Paulo We'
Jaime Baechtold Corrêa residente nesta Cidade, solowski e lJeu:lilzy Ay·

Jóias. semi- jóias e relógios cOm o carinho di
LANZNASTER

Rua VenânCio da .. Silva Porto, 353 Jaraguá do Sul - SC;
II.

Marechal'Deodoro, 391- Fone 72-1267, em Jaragluá
�����----------------------------------�PÁGINA 02

. ,,_. __ "_, .. _ _ '._ _, . _. __ . _

JARAGUÁ:OO SUL, DE· 20 A. 26 DE JANEIRO DE 1990.

Comunicado
.

FLOR�mL�QUIPAMENTOS pARA' 'EsCRITóRIO' 'tTDA;,' in1ormá'"
que passou 'à;t�a�fl,lhat cOm uSUPRIMENiI'OS PARA COMPUFADO,RES"
como fitas, ,Porinulãrios contínuos, Envelopes para disquetes Verbatim,
Fichários, Arquivos, Mesas para impressora e Vídeo.

Ligue para 72,1492 ou 72-3868
ou venha nOs' fazer uma visita.

! .. �

.... - _','-

Fal'9ceu em Cmitiba"PR, o estimado cidadão. dr.
Manoel Karam Filho. "A noticia repercute em

nosso meio pois era casado; .. com Hi:lda Pia:z.era,
,de tradicional família pioneira jaraguaense. Re
centemente ainda reclamava o recebimento irre'
guIar do "mais:.antigo"" ele que era um dos
mais antígos'. ledores do semanário.· A notícia
11Os,.fo� fornecida 'pelo seu parente, Ö ex'vice,.pre'
feito de Jaraguá, sr· DéCiO, Piazera. O extinto
nunCa perdeu as raizes com a. t,erra de sua

esposa e era. muito querido em nOsso meio, no
r,ecuado passado de Jaraguá. Revendo a cole'.
ção. do. "Correio do PoV:o'':, do; ano de 1940, .�n
tão sob a, direção, de Honorato 'Iomelin, cons·
tava no "CORREIO" Sodal, -o ,seu. amta�ídio
transcorrido em 15,06�40, sÓcio da firma Karam
& Souza, pmprietária, da Pharmácia Estrella,
d�sta cidade. Aos enlutados· as manifestações de

pesa� . deste hebdomadário.

Falec1m�nto . i, '
. ,

'1
I I �' 1,,-1 ,�.'�i i

,

.

'. e.' Dr-•. ·Manoel Karam Filho

AS MELHORES OpÇOES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA

Lanzna'ster. I" II
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A . IITElIMDVEIS
M. . Interlediária de

Ilóveis Ltda.
R. Jetão Piecoli, 1014 - fone �2-2Hl - Jaraguá do Sul

_ CREeI 6"3-J!

GALPÃO A VENDA
- 1 galpão com 360m2 na Rua Cricíúma
- 1 terreno com 1.904m2 28x68 na R. JöinviUe
em frente a WEG II. - 1 .tsrreno com 2.000m2
R. Venâncio da S. Porto. ,_ 1 terreno com 493m2
na Vila Romana. - 1 terreno com 1.290m2 na

Vila NOVa.

.:F <" � Chalé
- !�I�,' IMOBIuAIuA E.

�. JlEPRFSENTAÇOES LTDA.
Rua Reínoldo Rau 61 - Fones ,72-1390 e 72-1500

,TERRENO�
T,erreno Rua Francisco Físcher, todo murado
com área de 1.050m2 -- Terreno Rua 408, Lot.

. .Jardim Hruska. com área de 350 m2., - Ter

reno Rua 664, Loteamento Itapocuzinho, com

fundação de casa 170m2 - Terreno Rua Bahia,
lateral (fundos) com "muito mato" área de

, 7.460m2 - 'I'erreno Rua Horacío Rubine. .perto
da Malwee, cOm· área de 1.170m2 - Terreno
Rua, Marcelo Barbí Lot. Flávio Lenzí, com área
de 375,00 m2;, - Terreno Rua Ribeirão' Gus
tavo, Masaaranduba, com área de 969.480m2 :_

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

reno. Rua 409, Fundes Igreja S. 'Luiz Gonzaga,
com área de 450,00 m2 - CASA: Alv. Resid, com
área de 158,34 m2; edií. em terreno de 420,OOm2
R. Donaldo Gehering n? 50, px .. Beira Rio.

Elpreendimentos Imobiliários
Mareatto . ltda. CRECI 093

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

TERRENOS

- TERRENO esquina na Reinoldo 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 (Vila Rau}., - Casa de alvenaria cl 150,.OO-�
m2, terreno 600,OOm2 - Sito na lateral da Ro
berto Zíemann., - Casa com :)'50,QOm2 --:-' Centro
Casa de alvo no lot. São Luiz Gonzaga 100m2.
Casa de alvo PX. CoI. Cristina Marcatto 74,OOm2.
TERRENO COMERCIAL: Terreno co� 5.289,00
m2 sito a rua Joinville com frente para o asfal"
to., TERRENO cOm 900,OOm2 e Galpão de 233,00
m2 na Rua Bernardo Dornbusch.

PÁGINA 03

Comercial Y i c II r Ilóveis
Compra,'Venda e Incorperação
CRECI - 61 - Fone (0473) 45-0422 ou 45-0434.
Av. Nereu Ramos, . 635 - prçARRAS ..__ SC -

PRAIA DO FLAMBOYANT.\' - Lotes com toda
ínfra-estrutura, a partir de NCz$ 18.000,00, po
dendo ser financiados até 5 meses,

)
.'

,AaiversariaDles
20 d� Jan�ir�

Sra. Terezínha Müller
. Erschin!Ú· Gild�, filha de
Amandos Klein: Sra. PO-
lores esposa de Curt
Bürgnsrj Clotilde Gon
çalves: Sr�J."· Solang�
dos Santos Mahnke
(Santo�-Spj; Silvi,a Güths,

21 ,(l� Janeiro

Sr. Edson. Wa,rhaftig
(Curitiba); 'Sre. Ursula
E'nke; Arno Lippínskí:
Dr. Antonio Pradí; (Ita
jaí]: Sra. Nelli do Vale
Pereira (Fpolís)

.
.

22 de Janeiro
Sra. Adelaid� esposa de

Ingo Lange; Sr. Lívino
Spengler; Sra. Isolde W.
Krüger; Emmanuelle,
filha de Raul (Maria de
Fátima) Marschall

23 de J�.neiro
Sra· Edith esposa de

Livinus Spengler (Curiti
ba);

.

Sra. Illa esposa
de VictorViergutz; SFa.
Leonida Gramkow Franz
ner; Sra. Gertrudes es

posa de Alfredo Fidler:
Noemia Costa; Sr. Air:
ton Schwartz; Sra. Ro
sane Moretti Izidoro'
Sra. Adélía Meldola

'

24 de -Ianeíro
Sr. paulO Doníni: Sra.

Helga Henscheí Nardt:
Dr. Paulo Menezes . de
Mendonça (Joínvílle] ;
Joselito Gíelow

25 de Janeiro
Sra. Brunhilde Manhke

Schmôolcsj , Sir. Heíns
Edgar Roeder; Sra. Mar-:
got Adélia Grubba Leh
mann; Felipe, fjJho de
Eduardo (Beatrice) Gomes;
Leonilda Tamosí: Srta.
Leoni.lza . Enke; Alexan
dre, filho de Dr. Mário
(Carim) Boehm [Joínvíl
Ie)

LLl\J'DOS TERRENOS - Em ótimas ,loca�izações,
no lado do mar no valer de NCz$ 65,000,00

EpIFICIO MARlZA -:-' Apartamento d� 2 quar-
tos, mobiliado, :)9.270 BTNs quínz.

.

FREl\TTE PARA O MAR ._

praias da região, lotes
240.000100.

Uma das melhores
de t5 x 30 NCz,$

.

26 de Janeíro
Sra. Ruth Câmara (Blu

�. ,r#enau); Sr.· Heinz Zah
I, 1�r (S. Paulo); Sr. Osní
;', .Müller: Osmar Kasmírs
f ' 'lú; Sra. Denise Maria

Reiner Passold; Sr. Mário
Reiser; Rodrigo Daniel
Güths

JARAGUÁ DO· SUL. DE 20 A 26 DE JANEIRO DE 1990.

AS MARGENS DA BR-tor - Próximo ao trevo
de piçarras, adequado para fins comerciais
16.000 m- 12.

\ BOX NO IATE CLUBE PIÇARRAS.
APARTAMENIOS FRENTE pARA O MAR
- R,egião central, 3 e 4 dormitórios maís de- .

pendência de empr,egada e garagem.

ALUGUiElS
CASAS E APARTAMENTOS _. Nos melhores
pontos da cidade.

PLANTA0
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

�
ENGETEC
U

Imobiliária EI.Detee
CRECI-934-J - FONE 72-0373

R. Exp. An�oBlo C. Ferreira, nq 68

TERRENOS
TERRENO com .3.600,OOm2 - RUa Epit. Pessoa
-. Centro., 1ERRENO com 1.480,00m2 - Rua
João Picollí - Centro., TERRENO com 564,ooin2
- Rua Joínvílla - frente pera astalto., TERRE
NO com 450,OOm2 - Loteamento D� Juliana
Barra do Rio Cerro. C O B E R T U R A
N o, V A cem 320,OOm2 .- Edífício Schiocket -

Centro.
APARTAMENTOS'

AP:rO. NOVO com 194,00m2, - EdiL Carvalho
-. çentro., APTO. com 96,OOm2 - Edit. Jaraguä

Centro. .' ,

C A S A S
. CASA em Alv. com 311,00m2 Rua João Januário
Ayroso., CASA em Alv. COm ItO,OOm2 em TER
RENO de 7.100,OOm2 - R. João J. Ayreso., CASA
em Alv. cOm 147,00 m2 - R. Maria U. da Silva.

SALA COMERCIAL EDlE SCHIODINI 1 g ANDAR.

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448
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_-_--'--'=---:...--:.....--""_" -_-_-_-_'---_-�-_::...OORRE'IO -_o,
-c

I[> c:::» � c.:::»" «>

!g,rão (Ie Itapocu

UA História de nesse g.ente não pode

ficar só na saudade". •
MOMFOBT

o Passado só é ímportante se � seu

tempo ,foi bem empregado.

HÁ 50 ANOS

A Tribu:Q.ª Algmã, em
sua re�enha mgnsaí 'da
imprensa alemã . maní
festa-� sobrg 9. fato po
lítico maís importante na

Europa: a queda do mU
ro d� Beríím-
"Durante decênios, mui
tos achavam, tanto no

, Oests como no Leste,
que era melhor existirem
dOiE; Estados alemães.
Ninguém acreditava se
riamente numa

.

u'Iüfica
ção dos dois Estados.

. Todas as profissões de
:

fé �ela unidade da na

ção não passavam de
patetismo, 'oco muitas
vezes.
Mas agora existe' uma
convicção geral, no

Leste �,no Oeste, que a
.

Era inaugurada. em 14.01 a ponte construída

longo prazo não vai ha- sobre o Rio Jaraguá. na Barra do Rio Cerro, que cus

ver dois Estados ale-, tou Rs.16:253$OOO, auxiliado de modo bastante: louvá
mães. "vel pela firma W. Weege & eia. Ltda., dividida esta
O presidente da Frarr soma .entre a prefeitura com Rs.8:2-53$OOO e a empre
ça, François Mítterrand. sa cOm Rs.8:000$OOO, compreendendo ajuda dos colo-

- - Em }970, Victor Bauer terminava seu 19

declarou recentemente nos.
'

: mandato em 31.,01, o dr. Heliodoro Franzoí era
.

o

em Bonn esperar que a

".

Juiz de Díreíto da Comarca, Octacílío Pedro Ramos

,Questão Alemã' passe: a o Grêmio das Rosas já avisava o grande grito era o Presidente da Câmara, P. El�mar Scheid, o

ser o tema dominante do. do carnaval no Salão Buhr, a ser ornamentado a ca- Vigário, P, Egberto Schwanz, da Com. Evangélica,
fim' deste �éculQ�' '�,ráter ,e o Jazz Band Americano, Maestro Perini, Colombo Machado Salles era governador eleito pe-
Isto mostra .que houve

. . la Assembléia Legislative.
d

• •• HÁ 40. ANOS
Uma mu anca radical
de fílosofia. Já não se

trata maís de declara
ções ocas. O desenvol
vimento europeu e ale
mão estão convergindo.
Mitterrand disse a res-

i

peito da, unidade: "vai
ser rápida, muito rápida,
'mas talvez não tão rä-.
pida quanto alguns dese-

jam".·
.

Quem teria julgado pos
sível tal prognóstico sair

da boca do presidente
-de uma não ocidenta'l?

. Mitterrand não é um, so

nhador, é realista. Daí

ter apontado para a hís

tória, que devemos a

certar tal como ela
se manítesta
Ironicamente, agora que
o governo alemão 0CÍ"_
dental gastou milhões
de marcos em construo

.

, ções destinadas a con

,'soli:dar Bonn como ca-

pital federal, . eis que se
.

revela que, até seg:l,lndo
aviso, tanto a tA.,lé\:P:�nha.

ti �'\' ic:t'�"-DAFederal como ·at \:1(',; .
"

,continuar'ãlo sendo
" sta

dos provlsórios. . _

É o

que diz O Stuttgarter
Zeitung.
pÁGINA 04

Polítíca
. A. REUNIFICAÇAO -, ALE-
MÃ COMO, PEgSPEC·
TIVA EURQP:GIA

.

• • •

Em . 1940, o Ministro da Viação, Generel
Mendonça Lima declarava que Q ano 40 se apresenta
para os brasileiros sob os melhores auspícios. Lobato
- dizia - deixou de ser uma simples esperança e o

petróleo jorra em quantidade suficiente. Getúlio Var
gas declarava diante de técnicos militares' que a ins
talação da grande siderúrgica seria uma rtealidade,
assim como a nossa primeira grande fábrica, de aviões
e motores, vagões e locomotivas para as ferrovias,
navios pequenos � um grande perto,

INSTRUMENTOS DE
'

.MEDICÃO .-

e COMPONENTES
IN9lJStRIAlS

feito de Corupá, Vitório Lazzarís, Preso da Câmara
Mun. de Vereadores de Jaraguä, vereadores pela
UDN, Victor Bauer, Älvaro Severíano Píazera ,e dr.'
Murillo Barreto de Azevedo, Tte. Hugo Alves Garcia
e o diretor do "Correio do Povo", Eugênj,o Victor
Schmöckel. Veio a eleição avassaladora, a posse e

sete meses depois, a maior desilusão de um País que
tanto esperava do novo Presidente.

- - Waldemar Grubba era prefeito de Jaraguá
do Sul, o Pe. Donato Wiemes SCJ, o Vigário, a· Co
munidade Evangélica era atendida pelo Pastor
Karl

J

Gehring. o Governador do Bstado era Heriberto
Hülse e o Juiz da Comarca era o dr Ayres Gama
Ferreira de Mello.

..

• • • HÁ 20 ANOS

"
Em 1950, a política se movimentava: a UDN

organizava-se, o PDS ainda se ressentia com a morte
de Roberto Marquardt e PRP também se articulava.

- - Luiz Tomelím, filho de Augusto e Lina Pres
tini Tomelim, residentes em Itapocuzinho, comuni
cava a sua formatura em 05-12-1969, bacharel em

Admínístracãc Pública ,e de Empresas, pela Faculda
de de Ciências Jurídicas e Sociais, da Universidade
de Brasília. i- - Ainda município de Guaramirim não ha

via tomado rumo concreto na sua admínístração
� surgtern desavenças na "frente única", João Romã
río Moreira exigia seus direitos na criação dó rnu

meipio e Mota Pires que contava' com as graças
do diretório. Um íntríngante dizia: '''O sr. Ricardo

Witt deve estar radiante com seus botões: É seu

João, a cama não é para quem a faz, mas sim

para quem se deita :ruela".

- - Aparecia o jornal "A EVOLUÇÄO", em

Florianópolis, órgjãb do pTB no Estado, dirigido
pelos 'drs, Rafael Cruz Lima e Telrno Ribeiro e, apa
recia .Q jornal "GASPAR", da cidade do mesmo nome,

dirigido pelo sr- Evelásio Vieira, depois radialista,

depois prefeito, de Blumenau, depois Senador, depois
Secr- da' Ind-. e CQm. do Gov. Pedro Ivo, depois ...
bem, depois .••

HÁ 30 ANOS I" ...

- - Ainda recordava-Se a morte Sie Severino Pe

dri, em Santa Luzia em 14-12-1969, ele nascido em

02�11-1894, i��pultado no Cemitério ida, II0ca�ldade,
viúvo de Ana Fischer Pedri.

• •• HÁ 10 ANOS

Em 1980, Victor Bauer era prefeito, pela
2a. vez, Heínz Bartel. Presidente da Câmara de Vere

adores, Hamílton Plínio Alves Juiz de Direito da

Comarca, Marcírío Cardoso Finger, Juiz substituto,

Jorge Konder Bornhausen -era o governador do Esta
,do, Júlio Cesar, Secr, de Cultura, Esporte e Turismo
e Sigolf Sc-unke era o vice-prefeito, o Capitão José
Bahia era o Delegado da 5a. Delegacia do Serviço
Militar da 16a. CSM e P. Elemar Scheid era Vigário
da Paróquia de São Sebastião.

- - ; A primeira criança a' nascer na década de

80, ocorreu à 1,30 horas de 3a.-feira, dia 19 de janei
ro, no Hosp. e Mat. São José, de parto normal, cOm

:::; kg., de nome Elias Zehr Pereira da Silva, filho de·

Maria Sirlei da 'Silva Ei Elias Pereira da Silva, assis

tido pelo dr· Alomos Benigno Galastri, informando
se que à mãe ,e o filho passavam bem .Mas naquela
noite nasceram mais 8 crianças, sendo 5 garotos.. e
4 meninas.

• • •

,- - Em ·'1960, janeiro, era lembrada a visita
à Jaraguá' de JâniQ da Silva Quadros, em 15.12.1959,
Ha Praça do Expedici()nário, ,em companhia do Se

nador Irineu Bornhausen e do candidato a vice- pre
sidente dá República, pela UDN, Leandro �adel.
Uma foto estampada no jornal mostrava a presença
q,as seguintes personalidades: Waldemar Schulz, Preso

da Câmara de Corup,á, Willy Germano Gessner, pre-

JA:RAGuA DO SUL, DE 20 A 26 DE JANEIRO DE 1990.
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Indicador Profissional
EMERGÊNCIA

Pronto Socorro 72-1977

Bombeiro 193

Drogaria Cato 72-0636

Hosp. Mat. Jguá 72-1300

Polícia 190

Rádio Jaraguá 72-0159

II Org. Contábil ::

"I Comercial"
S/C Ltda.

• Escritas fiscais e

contábeis

• Registros de firmas

.• Contratos

• Seg.u.rOs

• Xerox

, Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira,
n9 290

• Fone: '72'0091

• Jaraguá do Sul- SC·

II

II
II

Farmácia
. do
Sesi

Agora em instalações
ampliadas e com La

boratório de Análi'
ses Clinicas anexo,

para melhor atendi
mente-

Av. Mal. Deodoro
507.

(defronte o Colégío
São Luís)

Fone: 72-0561

pAGINA 05

ADVOGADOS
FRIEDEL SCHACHT

MARIO C. FEUPPI

CLÁUSIO BARA1TO

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA
E ANÁLISES CIJNIOA&

Flemínq
Rua Reinoldd Rau, 516

. . Fone: ;72·2755
Jaraguâ do sul _ SC _

II

I:

II .Rua R�i.n(!)l.o :Rau, li - S,i.la .{-., J•.e ',I1!a'!'-t L:

Dr. Walter Vázquez Clavera
CIRURGIÄO DENTISTA

Dr. Eduardo Vázquez. Clavera
CIRURGIÄO DENTISTA

CONSULTÓRIO:
'

Av. Mal. Deodoro da Penssea, 97
Edifício Diener _ Sala 03 _ Jaraguá do Sul
Fone: (0413) 12·2154 Santa Catarina.

JARAGUÁ DO SUL, DE 20 .A 26 DE JANEIRO DE 1990.

José Alberto 8,arbosa
.' - DEFESAS clVEIS E CRIMINAIS -

"

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua JOão Marcatto n.? 13 _ 2.9 andar
sala 204' _ telefone: 12-1869

Jaraguá do Sul _. SC
,

ESCRITÓRIO:
Rua Barão do Rio Branco, 221 _ Cx, Poslai 12
Fone: (0413) 7.2-0.244 .....::. Jaraguá do SulrSC-

SÁVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

ADVOGADOS

Walter· Luiz Ribeira

Alexandre Oellagiustina Barhasa
ADVOGAJ;>OS

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

teleíone aos clientes e' amigos: 72-3956.

,

Travessa Anita Caribaldi n-? 101, lateral da E

pitácio Pessoa, teleíones 72-2093 � 12-0252.

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

GINECOLOGIA _ OBSTETRIClA .
ginecologia endócrina e infertilidade

Atende Unímed
Av. Getúlio Vargas, 49 - Sala 105 - Fone 72-3163. .

Jaraguá do Sul - SC

Ortopedia e Traumatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgêncías _ consultas _ ortopedia ínían,
til e adulto. Membro titular da Soc. Brasíleí
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 1�l218

•

Jano,

Instituto de Psicologia
ATENDIMENTO À. CRIANÇAS,

ADOLESCENTES E ADULTOS

Psicoterapia individual. psicoterapia de grupo.
psioodíagnóstíco, - Psicoterapia familiar.

'_ Direito Clvtl -' CrimlDal - Comercial -
- Trabalhista - Esp.l1ivo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca. 97 - Sala 1

Fone 12-0188 _ Jaraguä do Sul - SC

Buzzi
Floriani

Idvlgados

\ ...,--",
_.

Ór-

';;;r'r.'I,jt\Ili'lIl�i'l'.,

'CIRREI,O DO�'píJYO' 12-0191
, -?oi" ',Sr.;" \ n

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



06 de Dezembro
Bárbara, fílna de José

(Guiomar) Klein; Aline,
filha de Adir (Irene) Va
lentiní: Jéssíca, filha de
Paulo (Jandíra] Freitas;
Tiago, filho de Eno (Eli
sabeth) Drews,
07 de Dezembro
Mariana, filha de Ao

dilson (Merací) UUer;
Bruna,

.
filh,a de Darci

(Sonia) ,Hempek"enaw;
Laura, filha de Ivo (Ma
ria) Leítzke: Cassía- filha
de Jorge {Marília) da

Silva; Josíane. filha de

Antonio [Bermírla) Ze-

ferino
08 de Dezembro
Gabriel, filha: de Pau

lo (Elisete) Floriani; An

dré, filho de João (Cla
rY) de Oliveira
09 de Dezembro
Elaíne. iiha die Adii-,

sOn (Maria) Buttendorff;
Sandi, filho de José

(Isolete) Iork: Andersen.
filho de Carlos (Marínaí
va] de Brito; Sararia, filha
de Maximiliano (Wal
traudtl Qassi
10 de Dezembro
Karina, fi'lha de Nilson

[Rosemari) Erbs
.............� - .

« Deutsche Ecke
LEITWORT: ",WIR SCHREIBEN EIN WENIG IN

DEUTSCH, DAMIT DIE ERERBTE MUifTERo
SPRACHE NICHT IN VERGESSENHEIT GERA:t;T!"

-' - ..... DIE REDAKTION

PLATZ AN DER THEKE
Dass der "beste Platz an der Theke" ist, wie

es einem Schlagerlied heisst, zeigte. sich kürz
liC'h bei einem Manöverunfall in Polle im Kreis
Hameln, PYrmont.
Bin �nglischer· Panzer durchbrach die Wand
eines Hauses und landete in einer

.

Gastwirts
chaft.
Die Gäste blieben unverletzt. weil alle an der
Theke gestanden hatten.

" Q O o

Wer: gar ZU viel bedenkt, wird wenig leísten
(Schiller)

mODEIA'ÃOJURK
Fabricação dê modelos p/fundição em geral,
madeíra, alumínio, araldíte, etc.

.

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

Rua' 'Prof. Antonio Ayroso, 419 - Bairro Nova
Bras'Uia - Fone; 7203961 - Ji,lraguá dó Sul- SC;

»
Nascimentos

Para nós, seguro não .é só garantia de riscos

Seguro· é

Prestação de Serviços'
Consulte - nos

Seguros A. Garcia
Ruà Bxpedícíonârío Gumer�indD da Silva nC1 90, L' andar, sala 2

Fone 72-188 - Jaxagu' do' Sul -:' SC -

�HONDA "7 Menegottõ Motos ��

n
MONDA
Asasda libeltb:ie,! '

'r(-'t,,,� �
.�. �;�._.':"'"",,!:u,.."'!'

"-1>: �'I';�:, .:.,; ��

,.,i. � Pilote sempre equipado,

'�HONDA �,Menegotti Motos I�
PÁGINA :06 .'

� --�---

, II

�W/F .._.
-10

.

VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Ca�arlDho" coloca à sua dis
posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro. 98'1 ., Fone 72-1422

II.

II

JARAGUÃ DO SUL, DE 20 A 26 DE JANEIRO DE 1990,

II

I!

da Raquel,
COMBRCIO l>E FRUTAS E VERDURAS,

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

Rua CeI. Procópio Gomes de
- Jaraguá. do Sul

Oliveira, 1.160
SC

EI,elro Elelrôlica Jaraguaense
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 garantía

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, n? 280·
- Jiaraguá do Sul - Santa Catarina -

Ferro MarechalVelho
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

Comércio de veículos usades
Peças para veículos

Compramos automóveis acídentaríos

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 72-0874
Jaraguä .

do Sul - SC -

.

Irteferro Ltda.
Portas - Janelas 0, Vitrines - Balcões - Portas
Pantográíicas t; Portas Rolo - Cercas - Grades

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

Rua Joínvílle, 2.051 Fone; 72-0971

Jaraguä do Sul - SC -

I.

genie nossa
�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Playboy. Você, encontra na Grafipel.
. Deste mês é dedicada à Itália.
'E apresenta a madrinha da copa.
Venha conhecê-la.

JoãoeMWtiaM .
Barão do Rio Branco, sala 4

FONE: 72.2607

Moda íntanto-juveníl para realçar a

elegância de seus filhos. Um carinho

especial para o seu, bom gosto.
Na Marechal Deodoro. 819 _ Jaraguá do Su1_ SC.

Tubos Santa Helena Ltda.

Tubos de PVC [eletrodutos], Tubos de Concreto.
Tubos de Polietileno (mangueira preta).

Pábríce: Rua Joínvílle, 1016 _ Fone 72-1101

Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes. 99

FC''Ue'12-0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

Confecções Sueli Lida
ARTIGOS DE FABRICAÇÃO PRÚPRIA,

A PREÇOS Dr CUSTO.

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, ,L085, e n?,
'Rua 1Reínoldo Rau, ,530 - Jaraguá do Sul - SC

FURGÖES CARGA. SECA, ISOT:BRMICOS, FRIGORlFlCOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

Jataguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 Fone 12·1077

I
.. ' .-.'

..

.

. ',. "

......
�

INFORMATIVO ROTARIO

•. O Quatro-Meia-
� Cinco

. "Desfrute Rotary"
GINÁSTICA ROTÁlR;IA

Ginástica respíratõrío - Respirar apenas atmos
fera de paz, amor e de felicidade.
Ginástica facial - Sorrir, sorrir, sorrir, sempre'.
Ginástica para as mãos � Distríbuír sempre o

bem cOm justiça e abnegação.
Ginástica para as pernas' - Andar, sem temor,
pelos caminhos da verdade. da honradez e da
ética.
Ginástica para Os nervos - Desprezar � afugen
tar as tristezas e as preocupações,
Ginástica do coração - Irradiar amon ,e tolerän
cía para com todos.
Ginástica lingüistica - Pronunciar, na opertunt
nídade, palavras edificantes, confortadoras e

animadoras.
Ginástica' auditiva - O:uvir e compreender para
sentir.
Gináslica visual - Olhar o teu companheiro
como irmão ,e ver nele afeição e; bondade.
Ginástica, Mental -:- Mentalizar idéias justas,
nobres. encorajadoras e construtivas.
Gínästíca para a alma - Manter permanente fé
Ie confiança em Deus.

.

Ginástica para ação - Não recusar nunca, mas
servil' sempre.

Do "Rodí�io"
GOVERNADOR MANOEL MIRANDA CONVIDA
Obedecendo o roteiro de trabalho ,os Rotarv
Club's de Rio Negrinho, S. Bento, Campo Ale
gre. Jaraguä, Guaramírim, CQrupá, Masseranduba:
S. Francisco do Sul. Penha e os .cínco clubes de
Joinvílle, reunemrss nessa última cidade. sob
a coordenação da área do ex-gov. Luiz Roberto
Franco, às 9 horas de 11 eLe março do corren
te ano. Com a duração de 3 horas, serão desen
volvidos temas, tais como, desenvolvimento do
quadro social , e aspectos da Fundação- Rotéría.
No final da reunião que s�rá ainda "anunciado,
realizar-se-á almoço de confraternização.
Presenças

.

Além da grata presença de qualquer sócio des
clubes, a. presença obrígatóría do Presidente.
Secretário. Tesoureiro e o responsável pela di
vulgação da Fundação Rotäría, da Av. de Serv..
Internos, e os Presidente e Secretário. para o

período 1990/91. Gentileza anotar na agenda.
(DA COMISSÃO DE RELAÇÖES PUBLI
CAS DO DISTRI;TO 465, ANO 1989,/90)

Pos'to de' Vendas . MarcaDo
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts.'

.

bermudas e cordas.

Em frente à fábrica, - Amplo estacionamento.

II Spézia I.· Ia. Lida.
SERRARIA E S�VIqoS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua: JOão .Ianuãrío Ayroso, 772 - Jaraguá Es
querdo - Fone 72-0300 - Jaraguá do Sul - Sc.

- cu· __

JARAGUA DO SUL; DE 20 A 26 DE JANEIRO DE 1990.
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. Re�peito às urnas, dadas. O Brasil somos nós todos, não

. importando nossas convicções QU -pre-
Se segundo WagiIler Baggio, ain- JerênCias partidárias.

.

Continuarmos
d�' não é neste ano que começa a . a puxar cada qual a corda, para ,6 seu
década de noventa, !l.990 sem dúviÕa .-

lädo vai resultar na eterna contínuí
significa 9. início do lustro de Collor dade desse'estado de coisas 'que aí
pare o Brasil e pera os brasileiros. 'está, com do País e o povo afundando
Collor saiu das umas com maís da cada vez maís no desespero de uma

��tade dos .votos válidos, embora ha-> problemática econômica caótica íncon
Ja. quem diga; que .ísso foi resultado, .tomäveí- Precisamos ajudar o novo

fabricado pela imprensa e, :não re- Governo, a p'uxar a corda para o mes

presenta a vontade _. da meíoría do mo-lado: os altos ínteresses do Brasil
povo, e., .íogo, é incontestavelmente 'e do povo brasileíro,

! um Presidente que, tem, -e respaldo-da
.

maioria abdoluta dos brasileiros e As eleições presídencíaís termí-
brasíleíras,

-

fiaram. As urnas talaram, expressan
do ·a vontade da maioria que" den"

tro ' dos sadios princípios da demo
creeía, é quem decide.

.

E preciso
agora respeitar ° resultado final, mOS"

trar que, 'somos verdedeíramente
brasileiros, amantes de nossa Pátria,
dispostos a continuar a luta pelo pro
gresso � engrandecimento desta Ter
,ra, - embora ° novo, Presídente even

tualmente não seja o candidato
de nossa preíerêncía.

Se é o prímeíro 'Presidente eleito
,

em tais circunstâncias e cóm tal a

poio popular, :também é o prtmeíro
Presídents que chega à presídêncía
sem amarras sem peias,' com com",

prometimento GOm . correntes polítí
ces. econômícas, religiosas, enfim,'
um Presidente. sem- "rabo preso" com
ninguém.

o sr- Cclâon die _ Mello- durante
toda a campanha comentou seu pro- ·Mall comparando, o Brasil de ho

grama de .trabalho ,e a ele se agar- je parece um 'gigantesco jogo da se-

i rQU tenazmente sustentando o que na, Voc:ê joga, irmã.o? ganho� algu"
! o' pQViO, em votando nele. votana. ma vez? Não? pois é! Mas cont�nua
menos nO homem do que no

,
seu jogando, pois não'? Pois.a coisa é as-

. programa, de governo, A eleição .de sim mesmo, Você que apostou no

Collor conügura uma salutar novída- Ulyhses, ou no Brizola, ou no Lula,
,

de ria admínísaseçãe pública 'f�dera] ou' no-Afif, perdeu, porqu� deu Collor.

,� a consecução -.de seu PG, ambícío- Eil daH Quando você perdeu na sen�,.
so, abrangente, é verdade, uma "vi",. dá "ganas de quebrar a Caix� Econo"

� rdara e transparente do futuro mica?- Pois .então!. .. Se voce perdeu,
graneííoso para nossa pátria, näh há, ou .meíhor. se seu candidato perdeu
dúvída, um programa factível, não a eleição, não. há motivo algum para
há negar, s� .o Presidente contar com partir para a ignorância, pretendendo
o apoio dos diferentes segmentos da boicotar o' Presidente e1eito pela
sccíedade brasileira,' de' modo aspe- maioria dos brasileiros. Porque se

cíal, do Cong-resso Nacional, dO 1?0- ,ele não conseguir superaI as .difi-

. der: Judícíáräo, d9S empresértos, dos öuldedes que vive Q Brasil, ,em conse"

tra:ballhadores. Isto, afinal, não é tão qüência 'dá I falta de colaboração de

difícil dei' acontecer, desde que eSSoes
- todos nós, quem é que perde? O Col

segmentos não se estiol�m no aguar" :tür? NJâlo, irmão Quem perde de

do de resultados miraculosos, posto novo é o povo brasileiro.
que 'estes dependem justament� da

conjugaqão - de esforços de todos. O
,Brasil não pode mais dar-se ao 'luxo
de alimentar dissenções', dividir"se,
em grupelhos, perder"se em diSCUS
sões estéreis du' no divisionismo p'Qlí"
Uco-partidário que a' nada condl1Z.'

"Antão-'? ..

"

�.
.

x _ x·� x _ x - x - x - x

A renovação produzida p�las ur

nas do ano passado pre€isa ter ,se-'

guimeJilto nas . urnas de outubro :vin" ,

d()uro. Mas, não se pode esperar at�
lá 'para iniciar o 'trabalho de mãos-

HOj,e, segund?-feira, dia 15.01.90,
. só encontramos caras-feias por toda

_ eidade. "PÔ" s�ul... Três semanas de
�

�hlÍva, a.' gente na praia odiando a

vida, e a.gora que a gente tem d�
retomar o batente, sai esse \s01 bn

lhante e bonito. Não é de lascar? ..

É a vida, gente. Vamos em frente.

'ica' Yelerinária
'CHWEITZER

'

, Dr. \VALDEMAR Co :SCHWEITrlER
Clíníca' de p.equen6s e grandes animais, cirúrgia$, vacinações
.

raio x, Internamentos" boutique.
'

Rua JOinyille, nf! 1.178 (em frente ao SuPermercado Breithaupt)
Fone '12·-3268' - Jaraguá do Sul - Santa' Ca tarina

EDITAL
AUREA-,MULLER GRUBBA. Tab�liã e Ofidal ae
Tttulo� aa·Comarca d� Imaguá do Súl� Bltad� de
Santa,Catarima,' -na ,'fpmia ' da' "Lei; etc.

.' r':

Faz ª_ber a �Odºs q1:lilllfo': '�ste gdi�al· tv.lrgJ;D
que i� acham neste -ÇartóriQ pare pIºtgstQ p_s
títulos centra: ,

--

.......... L.

EJettrGlÜca Kavi Ltda - Av. Getúlio Vargas, 640
-- Nesta - José Lutz Seri�ami - Rua Pref, Jo
sé Bauer - Nesta - Líndemar Representações
Ltda - Rua Reínoldo Rau, 866 - Nesta - Ma"
ris Com. e Repres. Ltda - Rod. BR 280' KM 63,
5249 SL 13 - Nesta - Rolando Schroeder - Rua
Rio da Luz I a/c Casa Coml. Duwe - Nestar+
Sandro Marcos Tomío - Rua Alberto. Pico1li s/n9
- Nesta

E, como os ditos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida
intimação, faz por íntermédío do presente edital.
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Arthur Müller, 78, .no prazo da Iei, a fim
de liq!;lidar.o seu débito, ou então dar razão por
que nao o Jaz, sob a pena de serem os referidos
protestados na formá da Lei, etc.

' ,

IH/ Jeraguä do Sul, 18 de Janeiro de 1990.

AUREA MüLLER GRUBBA .Tabelíã e Oficial de
Protesto de Títulos.

Agência de Cargas e passagens.
Rua Procópio G· de Oliveira. 246 Fone: 72"0363

Ingles para' queDl
n_o, tenl teDlpl

a perder.
FALE INGL:ES EM 24 HORAS

WIZARD
CONVERSA1'ION

*' Finalin�nte no Bré}.sil, Uln método revolucioná"
FIO para você falar inglês, em apenas 24 h/aula.
* Método desenvolvido no maior instituto de

lingutstiea do mundo (Brigham Young University
.,;,_ USA).
* Aprendizado 1'00% garantido. Milhares de

alunos satisfeitos em todo o Brasil.
'1\ S(Ç)licite uma aula dell1onstrativ:a gratuita.
,'I' M�todo especial "para crianças.
* Estain9s lançando n6 mesmo Il!1étódo, Alemão,
Italüíne> .

e Francês. .

C;omuji.ica�os que a� aulas começam a partir
do dia 22 de janeiro de 1990. ..

,
RUa Exped. Antonio Carlos Ferreira 68
Fone 72-0527
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osseguem as doações para
a Sociedade Cultura
a consiga finalmente
ir o tão sonhado Teatro
ipal. No final do ano
, a dir�ção da Marisol,
,

do Yestuârio, doou um

no valor de NCz$ 200mil
R, a exe,,!plo do que vêm '

o dezenas de outras
sas. Uma verdadeira união
I de nossa cultura. Para
doação, basta que os .

ários utilizem os

ios da chamada Lei

os gêmeos Cassius e

Cassiana-estiveram de
aniversário no último diaS de
janeiro, quando completaram
12 anos. Os dois são filhos,
de Gilberto Orland«
Gonçalves e Leila Terezinha
Bogo Gonçalves e

comemoraram a data com
uma festa em grande estilo,
na Praia de Barra Velha� na

,

residência dos avós patemos
Holando Marcelino
(Felomena Schmitz)
Gonçalves. Aqui vai (JS
parabéns desta Coluna.

Parabéns ao casal Darci
Moretti e Margall Leane

-

Laube Morettl, pelo -

nascimentoßa filha Fernanda
Magali Moretti, ocorrido no
dia 30 de dezembro de 1989,

no Hospital São José.

P�quenos flashes de um verão
que já se foi - aomenospara

a grande maioria dos
jarJlguaenses e moradores dos
municipios do Vale do Itapocu,
que retornaram, àslltividOJles
nesta semana. O pauco sol-que
apareceu naspraias trouxe alegria
a veranistas, de todas as idades.

éx-vice-prefeito Décio Raul
Piazera esteve nesta
,a-feira (16) em vlsltã à
ação do Correio do Povo,
prindo um rigoroso '

tume, sempré-que retorna à
inha. Décio atualmente
ncia a agência'da Caixa
nôm/ca Federal, no interior
Estado do Maranhão.

'

inda menina CibellY
stein aniversariou no
19 (último sexta-feira),
pletando 12 anos de
e.CibeUy éfilha de
stides e Marlene
stein.

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

mais para presentes na

Rel9joaria
Avenida

Marechal Deodoro 443 e

Get,ílio Vargas n� 9
,

.

Loja'
Mamáe C�ruja'
A melhor.opção em

,

artigos infunio-juvenis,
bebê e gestante;

'Rua Barão. do. Rio.
Branco, 168'

Fo.ne'72-17,88 - Jaraguá
do. Sul-SC.

, "

..

"

..

, Uma jóia ninguém ,

esquece

, S�
Jóias, relógios ..

..
óculos de sol e ,/ li

presentes.
Rua Marechal Floriano
n� 29 -Fone 72-1911.

,

" _./:.�tk..Oalgodãolonga-vida. i �Q' '\
FORMAMOS NOSSA REPUTAÇÃO

.

-.
.

CO )
FABRICANDO ÓTIMAS MALHAS

,

-, -

llalwee Malhas Ltda. Rua Bertlla Weege, 200 19258 .raguá do Sul- s.c. fone· 0473/72-�

Jaraguá do Sul, de'20"a 26Ió1190',
�, --'-�_._�� � .,

"

�� - � _._.. ::
.

n�·.�·, "",' .

' , • , , , • � ;' �. I· .-. ,

" • \ •••••••• ,/t'o •• "." ••

• • • • • , • -. • • • • I j "
•.• _', • ,: _o .,.. • " • • j • • • • • • • • • • • • I t � •

.,,'
• , • , • [ • • • • • _ • • • \ • • • • • \ , • °I � • '
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Metalúrgicos realizam
plebiscito sobre Acordo

Atacado e varejo
Desde o dia 17 deste mês está vigorando a nova

tarifa dos táxis de Jaraguá do Sul, ql.Jé passou de
t';Cz$ 6,00 para NCz$ 9,00 o .villor da UT (Unidade
Taximétrica): Este af,lmento foi reivindicado pelos
taxistas da cidade, que argumentaram ser necessário
devido ao alto custo dos combustíveis, pneus e peças "

de reposição dos veículos. Atendendo ao pedi(jo da
Associaçao destes motoristas, o prefeito Ivo Konell
assinou um decreto, no último dia 16, definindo o

reajuste - o segundo em menos de trinta dias. O .

último aumento ocorreu em 22 de dezembro de 1989,
quando passou de NCz$ 4,50 para NCz$ 6,00 a UT.

- com o fim de espediente aos

sábados". Em contrapartida, os
'

.

patrões oferecem "100% de rea
juste pelo IPC, 10% de aumento
real, 5% de produtivitkuJe para
quem ganha até cincopisos (cer
ca de NCz$ 10.415,00), o que
$ignifica um aumentode 93,93% .

sobre o salário de dezembro".
'

Os 12. mil metalúrgicos de
Iaraguâ do Sul definem neste
domingo se assinam acordo com
os patrões ou deflagram logo
uma greve no setor. Desde o iní
cio-dá semana estas duas alter
nativas estão sendo colocadas
para a categoria, através de ple
biscito, já que durante as nego
ciações entre os sindicatos das
Indústrias e dos Metalúrgicos,
não houve qualqueracordo sala- ,

rial. A data-base dos metalâr-
.

gicos aconteceu no dia 1� de ja
neiro deste ano e qualquer nego
ciação, de agora em diante, é
retroativa àquela data. A decisão
sobre os rumos domovimento se

rá tomada durante nova assem

bléia geral, 'marcada para este
'domingo (21), na sede do Sin
dicato.

nfuncionalismo público
Vmunicipal recebe neste
mês um.reajuste de 60% nos

salários, éonceâido pelo,'
. prefeito Ivo Konell. São quase

, 10% de aumento real, além
da reposição mensal do IPC, '

que ultrapassou os 51%,. O
prefeito avalia que a Folha de
Pagamentos deva chegar'aos

, NCz$ 5 milhões nesie mês âe
janeiro - comprometendo até

, )5% do orçamento total do '

município. Konell informou,
durante a primeira entrévista
coletiva doano de 1990, nesta
terça-feira (16), que no mês
de dezembro houve 15
demissões de servidores.

ano.
J.

"Acho que o que oferecem
não contempla os desejos do«
metalúrgicos, a não ser que os

patrões concordem com pontos
como fim do trabalho aos sába
dos, criação de comissões de fá
brica, o que significaria uma

compensação pelas perdas. Mas
isso será decidido na assem-'

bléia", disse opresidente doSin
dicato dos Metalúrgicos, Luiz
Carlos Busana. Enquanto não
estiver definido qualquer acordo
com a classe patronal, os meta
lúrgicos prosseguem com .a

O·empresârio.GilmarMoretti deve ser
confirmado nà presidência da

'

Associação Comercial e. ,

Industrial.de Jat:aguá do Sul,
no dia 26 defevereiro, quando,
o Conselho Deliberaüvo do
órgão � são 30 membros -
se reúne para eleger a nova

diretoria. A primeirá reunião
da ACIJS, em 90, está
marcada para o dia 5 de
fevereiro, embora toda aparte
administrativa já esteja

. trabalhando desde o dia 15
deste mês." GilmarMoretti,
inclusive, já se mostrou

, favorável a assumir o cargo
de presidente. '\

Busana prefere que metalúrgico.
.decida

'

A princípio, a categoria
mantém a firme decisão de reio,
vindicar H100% do Indice de
Custo de Vida do DIEESE, 20%
de aumento real - o que dá um

total de 125% de reajustes sobre

o salário de dezembro -, além
de questões como pagamento e

reajustes semanais de salârio«,
criação de comissões de f4bricas
e 40 horas semanais de trabalho

"Operação Tartaruga", defla
grada:no dia 18 de dezembro do
ano passado.

A Weg encerra neste '

I'!'lsábado, dia 20, sua 25�
Conweg, com umafesta de
confraternização entre os

'

cerca de 100 participantes, na
fazenda-da Weg Florestal, "

em São Bento do Sul. O
evento, que iniciou em 17

'

deste,mês, .reuniu .

representantes nas áreas de
vendas das diversos empresÇls
do Grupo em toao o Brasil,
com o objetivo de avaliar

,

suas atuações em 1989 e

discutir estratégias para este

Konell'busca projeto.�'do TerminalA' s férias ,coletivas
.

" concedidaspelas. '

indústrias de Jara�lfá do Sul
encerraram no uucto desta,'
semana. Com isso, a cidade
volta ao seu ritmo normal e
os trabalhadores que não
puderam sai; do estado
durante este período de
descanso tiveram suas férias
prejudicadas pelas chuvas, a

exemplo do ano passado. ,

somente em 91", adiantou serviços, além de pontos de
esta semana o secretário de 'táxi e uma extensa área para
Planejamento, engenheiro ajardinamentos.

'

Osmar Ghünter. Nó tindar térreo está,
Projetadopara ser erguido na projetada a construção de 12

. Vila Baependi - fundos da, guichês para venda de
'

,

Bretzke Embalagens - a
passagens, sanitáriosfutura rodoviária terá dois púlilicos (um, inclusive, ,

pavimentos, com uma área,
especial para paraplégicos)., ".

construída total de 3.98.0 seis lojas comerciais, área demetros quadrados - espera, guarda-volumes,'

incluindo a parte coberta. lanchonetes; além de
,Somente no andar térreo,

'

,plataformas de embarque e
serão 1.606 metros

, desembarque, com 14 boxes..
quadrados, enquanto no

pavimento superior a área é Para o pavimento superior
de 1.37Q metros quadrados. estão previstas nove lojas,
O prédio terá acesso a partir ,

salas para a 'administração, ' ,

da Bernardo Dombush, pela' juizado de menores, Policia "

Rua Frederico Barg (224) e MilitlJ.r, central telefônica;
,

Willy Bartel(370), com fiscalizaçãado DETER e '

estacionamentospara' DNER, além t!e sànitários e.

veículos de passeio e de um restauranie.

O prefeito ivo Konell retorna
a Florianópolis no próximo
dia29 para novamente tentar
retirar o Projeto
Arquitetônico Final da
Rodoviária de Iaraguâ do
Sul, que ainda continua
engavetado no Departamento
de Terminais Rodoviários de
Santa Catarina ,(DETER).

, Em setembro do ano passado
p prefeito aprovou o

,

anteprojeto do Terminal e
devolveu ao órgão,
recebendo a promessa de que
em novembro tudo estaria
liberado para a abertura de

licitações aos projetos
, complementares,
"Certamente começaremos a,
construção neste ano,'mas.
sua conclusão deve ocorrer

SE'MASTER
ALARMES PREDIAIS

Jaraguá. do Sul'- R. Reinoldo Rau, ni 460

Os usuários de nossos sistemas já comprov'aram: somos
uma, empresa de segurànça que se preocupa �om você.
Peça uma visita para çonsultoria técnic� gratuita de sua

,

seguranças pelo fone 72-1339 (Dia � Noite)

CHEVROLET IPANEMA

DESCUBRA ESTE SUCESSO

,.t;8;1'
,

- .. $0;.ADE�CHEVROI.E1·
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o novo treinador do Grémio Esportivo Iuventus nõo pretende se desfazer dos atuais jogador.es
.

.

, -

Dito Colaassume Juventus.

�

, I'

e pensa em novos reforços
Os jogadores Maurício,

Rossetti e Ferrão, todos do
Blumenau Esporte Clube, são
os primeiros nomes na lista do
novo técnico do Grêmio' Es
portivo Juventus, Benedito de
.Assjs, I?ara possíveis contrata
ções e inclusão n.o plantel que
disputa nesse ano' o campeo
nato da 2� Divisão de Pr.ofis
sionais do Estado de Santa Ca
tarina. O conhecido e atuante

ex-jogador Dito Cola chegou
a Jaragúá do Sul na segunda

. feira (15), cheio de novas

idéias e a firme decisão de
"também valorizar a prata da
casa, os valores do futebol na
região", embora esteja pen
sando em contratar, no míni
mo, 11 profissionais de fora do
Estado.

. "Não quero plantel gran
de, porque fica difícil trabalhar
e satisfazer a todos. O ideal é
conta� com �8 a.20 jogadores",
planeja 9 tecmco DIto Cola,
"precisamos trabalhar com os

pés no chão e darmos o passo
,
conforme 'as pernas". Ontem
mesmo, ele ja reuniu os joga
dores para o primeiro treino,

ROA JOINVILLE, 1839
JARAGUÁ DO SUL - SC

mas somente �naliso� o de
sempenho dos atletas que ain
da não conhece. Alguns já lhe
são familiares: "O Toto, Q Re
nato, o Laranjinha são nomes
que pretendo manter na equi
pe", disse. ,

Dito Cola e, na verdade,
o primeiro grande reforço do
Juventus, desde o dia22 de de
zembro, quandoassinou con

trato definitivo com o clube.
O restante das contratações
"depende" do esforço da co
munidade em colaborar, já que
o futebol hoje em dia está ca
ríssimo", adverte o treinador,

.

que pretende realizar dois co
letivos por semana, no início,
e trabalhar diariamente, em
dois turnos, futuramente, "até
porque o campeonato da 2� Di
visão é mais pesado, de chega
da, em comparação com a 1�
Divisão". .

.

Palavras de um exeriente

jo�ador que começou sua car

reira profissional, em 1975,
atuando no São Paulo, com 16
anos - ficou.lá até os 20 anos
- e se transferiu para o Apu
caranaFutebol Clube (PR). Os

anos vieram com novas trans
ferências: na seqüência Dito se

transferiu para o Iguaçu, de
União da Vitória, depois para
o Coritiba - onde foi penta
campeão paranaense, até 1975
-, Figueirense, Blumenau,
Colorado, Fluminense, Volta
Redonda, Operário de Mato
Grosso, Pato Branco (PR), en
cerrando a brilhante carreira
no Blumenau Esporte Clube,
em 1983, sempre como volan
te, meia-esquerda e meia-di
-reita.

Aos 41 anos, Benedito de
Assis pensa agora em dirigir o
Juventus com a competência
de um treinador. "Tenho parti-

o eipado da evolução tática do
futebol no mundo inteiro. Pre
firo os esquemas 3-5-2 e 4-3-3,
dependendo da característica
individual de cada jogador. Fu
tebol deve ser jogado pelas
pont�s, desde gue se tenha
ponteiro de qualidade. O que
faz uma equipe vencedora é jo
gar sern medo, pra frente.
Quem entta pra empatar, fa- .

talrnente perde", conclui Dito
Cola.

A éada três meses os
técnicos da FATMA
visitarão o canteiro de
obras para acompanhar .

a construção do sistema
de perto. Em caso de
atraso em cada uina das
fases "haverá uma

o

advertência inicial.,
seguida de multas
diárias ao infrator",
segundo o presiden.te
doCOMDEMA,
engenheiro Osmar
Ghünter, qúe já adianta
a intenção da FATMA de
realizar um estudo de,
cronograma de
implantação de
�istemas nas empresas
Cev.al e Menegotti .

Malhas, q"e até hoje .

continuam poluindo os
rios, embora já tenham
iniciado as obras.
"Estas são as principais
poluidoras e até. agora
não tinham se mexido
para providenciar o
tratamento de
efluentes", contou
·Ghünter.

II

II
II

A empresa Nanete
. .

Malhas deve concluir o
seu sistema de
tratamento de efluentes
líquidos e assim
começar à despoluição
ambiental, at, fevereiro
do próximo ano. Este
cronograma de
atividades foi assinado
no final dQ ano passado,
conjuntamente, pelo
prefeito Ivo Konell, pelo
proprietário da
indústria,GilbertoMenel
e ainda pelos

.

representantes da
Fundação de Amparo à
Tecnologia e ao Melo

.

Ambiente (FATMA) e do
Conselho Municipal de
Defesa do Meio'

I' Ambiente (COMDEMA),
durante encontro.

De acordo com o novo
cronograma, a Nanete
deve iniciar as obras
ainda neste mês de
fevereiro e tem o prazo
de conclusão estipulado

,
em um ano� Até lá., serão
cumpridas 10 etapas na
impfantação do sistema
de tratamento de
efluentes.

Gradeamento, caixa de
areia, tanque de
equalizaçâo, peneira
estática, flotàdor,
tanque de aéração,
decantador secundário, ,

medidor de vasão, leitos
de secagem e a casa de
qu[mica fazem parte de
todas as fases da
construção, até o início
de 1990. O proprietário
da Nanete Malhas disse
que "a única maneira de
cumprir o cronograma
estabelecido é com a

.

mudança do tempo",
"com estas chuvas fica
impossível trabalhar",
afirmou.

FONE·: 72-3097

·

..Fatma dá prazotJe um ano.
para �anete despoluír rlo

-

-o presidente .do
COMDEMA considera

�ue o acordo assinado• é um ,exemplO de que
as coisas não ficam
,somente na teoria; e cita
os sistemas construídos
por indústrias de grande
porte, como a WEG, a
Malwee e a Marisol. O
objetllio de Osmar
Ghünter é trazer para
Jaraguá do Sul omesmo
progràma de proteção e

recuperação Imp'lantado
ria Baia da Babltonga.

"Assim, preservaríãmos
o Vale do .ltaPf'Cu,
também a nível de
poluição atmosférica e
até mesmo sobre a

questão do lixo. Seria
um saneamento 'g.eral",.
finaliza.. I .

...
o

. -
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VAlCAR VEíCUlOS-
Relação dos veículos novos e usados

Monza SlE verde 2.0 AI.. : ......•.•.......•87
Saveiro CL branco 1.6 AI ..............•...........89
GörS branco 1.6 AI ......•..................•....•...�.85
Escort l cinza 1.6 AI ..•.........••...•••.. :...•.....••85
.XLX 250 branca Gas � 88

PERSIANAS - BOX 'P/BANHEIROS
.

JANELAS - pORTAS - CERCAS

TU-DO EM ALUMíNIO
RUA JOINVILLE, 1839 -.FONES: 72.0995 e 72-332()

.

. JARAGUA DO SUL - SC

Jaraguá do Sul, de 20 a 26101/90
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Fala-se das frustra
ções que as chuvas arma
ram sobre a população,
desejosa de retemperantes
férias. São Pedro, desta
vez, esqueceu defechar a
torneira, ocupado que es

tava com' outros proble
mas. Mas um fato deve
consolar os que arrisca
ram sair da toca .. Um poli
ciamento-bem organizado
mostrou-se ostensivamen
te na cidade, fazendo os

meliantes pensar duas ve

zes 'antes de agir, apesar
- das exceções. Valeu 'a in-,
tenção!

De Itaocara-Rl, terra
famosa "Dos Despachos
do Dr. Prefeito", o Presi
dente Sebastião Kleber da
Rocha Leite, da Academia
Itaocarense de Letras, ini
'cia a gestão com LETRAS
ITAOCARENSES, órgão
de divulgação, ediçõo n: 1,
de dezembro/89 e o convite
ao nosso diretorpara rece

ber um diplomapelapassa
gem do CENTEN_ARIO
D� EMANCIPAÇAO PO
LITICO-ADMINISTRA

, TIVA, entreoutros ilustres
agraciados. Se a ocupação
e as chuvas deixarem, não
é, dr. Kleber? "

PEGADAS é o ór
gão oficial dê comunica
ção da Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, da
FUNDAÇAQ r« ELE
MAR SCHEID, o oitavo

, ANOTAÇÕES
número do quarto ano de
existência, com sede no

Meier, Rio de Ianeiro.. O
boníssimo ex-vigário da
paróquia de São Sebos
tião continua na sua mis
são evangelizadora pelo
Brasil afora, divulgando
os 'ensinamentos' do Se
nhor. Vez por outra, em

suas férias, retorna para
rever amigos" Agradeci
mentos pela remessa.

Falamos na semana passa
da do dr. Antonio Carlos
Konder Reis vir a ser mi-

'

nistro do Governo Collor
de Mello. Pelo seu passado
de homem reto e probo, na
briga dos candidatos a go
vernadorpoderá, de repen
te, pintar o seu nome, co
mo solução. Amigode Ber
nardo Cabral,' sem partido

- - AM, que é muito co
. mentado comoMinistro da
Justiça, na lei dasprobabi
lidades tem chances de in
tegrar projetos eleitorais
que envolvam seu nome. E
porque não? No final do
seu governo, ao viajarpara
o Rio, depositou ovalor da
passagem aérea na tesou
raria da Secr. da Fazenda
e seguiu pelo avião de car
reira, por sua própria con

ta. Isso, por exemplo, não
conta ponto? Quantos po
dem dizer o mesmo? Os ho
mens vão se encontrando, I

,

não obstante os partidos!

.cAPáSASSE
A ESSÊNCIADA PUREZA

,.,

Novo Quartel da PM será
. .

inaugurado em f�vereiro
mais de 1.600 metros quadra
dos de área construída - in
cluindo o Corpo da Guarda,
onde ficarão ambulatório mé
dico, 'sala de odontologia, cen
tral de Rádio Patrulha e Comu
nicações, alojamento pára ofi- '

ciais, sub-tenentes e sargentos,
cabos e soldados, lavanderia;
almoxarifado, reserva de ar

mamento, barbearia, sala de
recreação, refeitórios, cozinha
e garagens, além de salas para
äP-2 (Polícia Secr�ta da PM).

"Operação Presença" e "Ope
ração Arrastão". A formação
destes novos policiais eleva o

número total da corporação
para 138 homens - ,99 deles
estão trabalhando em Jaraguä
do Sul e" o restante, em desta
camentos espalhados pela re-·

gião..
.

No final do ano passado, '

o 1� Pelotão recebeu uma série
de melhorias, cóm a aquisição
de equipamentos, oriundos de
recuros do Fundo de Reequi
pamento da Polícia Militar,
existente em 61 municípios do
Estado, 'onde as Prefeituras
mantém convênio com a Rádio
Patrulha. Assim, Kumlehn re

cebeu 80 revolveres, três me-,
tralhadoras, três carabinas e'
pretende "montar uma guarni
ção organizada, com a criação
de um pequeno Pelotão de
Choque no município", segun
do o próprio comandante.

�

Além desses equipamentos
veio também fardamentos para
a tropa, coletes refletivos para
o transito, apitos, capas de
chuva e 100 capacetes.

'

O novo quartel da Polícia
Militar de Jaraguá do Sul será
definitivamente inaugurado no
mês de fevereiro. Embora ain
da não tenha lima data deter
minada,' o comandante do 1�
Pelotão da 3� Companhia, Ro
gério. Luiz Kumlehn, adianta
que o prédio está praticamente
concluído, faltando apenas re
paros finais e a comunicação
ao Comando Geral para a mar

cação da data solene de inau
guração. Logo após o ato, é
bastante provável que o Pelo
tão passe a categoria de 3�
Companhia de Polícia Militar,
vinculada ao 8� Batalhão, com
sede em Joinville. Nesse caso,
o comandante-tenente Kum
lehn em breve deve transferir
9 cargo para um capitão.

Com capacidade para
abrigar até 162 homens, a sede
da Polícia Militar está locali
zada na Vila Lenzi e começou

. a ser construída em setembro
de 1988, em uma área de quase
10 mil metros quadrados -

doada pela Prefeitura. Serão

Cursos

Pensando neste cresci
mento operacional, o' tenente
Kumlehn garantiu a realização
de um Curso para Formação
de Soldados PM 1.0, que está
sendo feito desde setembro do
ano passado- e tem conclusão
prevista para o mês de feve
reiro. "São 42 alunos que tra
balham já a nível de estágio
operacional Supervisionado",
disse o comandante, "realizan
do policiamento ostensivo,

:"'\
O comandante-tenente Rogério Kumlehn assumiu o cargo em 1987 decidido a construir o novo quartel
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escapamentos

, mas fJÓS estamos aí
'
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