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Cesta Básica sobe mais de .

'100% em 45'dias, em Jaraguá
j\.,.:- i'�:f'::" __,���:_'"

.
..

o Sindicato dos Me'- passado. 'Foi o maior Indi-
'. talürgicos realizou sua ce de aumentos de preços
pesquisa .merisal para ava- registrado .nos últimos 12
Iiar as alterações nos pre- meses, no município. Para
ços dos produtos incluídos adquirir a alimentação mí
na Cesta Básica de Ali- nima, o trabalhador já está
mentos e constatou um au- gastando, desde dezembro
mento surpreendente de de 1989, nada menos do
112,48%. o. levantamento que NCz$ l.001,�5. Nesta
foi feito nos supermerca- edição publicamos as va-

'dos Riachuelo; Breithaupt nações nos preços dos pro
e do Sesi, no final do ano dutos. Página 6

A localidade de
Rio Novo Alto, a
16 quilômetros
do centro de
Corupá, tem
·recebido .

, semanalmente a
.

visita de m�i$ de
600 turistas,

.

encantados com
a beleza das
águas das oito
cachoeiras, que
descemdos
morros e

desaguam no

imenso Vale.
Motivada, a .

Prefeitura
planeJa
melhorias na
área.

-

,

Metalúrgicós
ganham'aumento

-de 93,93%
o Sindicato dos Metalúrgicos fechou

D melhor acordo coletivo entre todas as

categorias' profissionais, nesta semana,
conforme opinião do próprio presidente
da entidade, Luiz Carlos Busana. Durante
reunião com a classe patronal, a categoria
conseguiu 93% de reajuste e pagamento·
integral do IPC ..Página 6

.

Chuvas' causam
novos estragos
gelJeralizados'

. Praticamente todo o Vale do
Itapocu está enfrentando sérias difi
culdades, devido às chuvas constan
tes. Em Corupä, o prefeito em exer

cício, José Norberto Müller, calcula
que levará dois meses para realizar
os reparos necessários. Em Jaraguä

.

do Sul, o prefeito Ivo Konell se vê
.às voltas com um problema quase
insolúvel:

_ Q rompimento da velha
PontePênsil.'

.
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Passadas as constantes
chuvas que caíram sobre os

municípios do Vale do Itapo
cu, osprefeitos iniciam os tra
balhos de recuperação dos es

tragos causados peias águas
das "enchentes. os prejuízos
em cada uma das cidades ain
da não foram calculados, mas
Q certo é que praticamente to-

,

das as estradas de chão batido
e esgotos cloacal e fluvial flca
ram danificados pelas enxur-·
radas.

Em Jaraguä do Sul, por
exemplo, as chuvas levaram
consigo a história da maior
ponte pênsil do município,
que dificilmente conseguirá
ser recuperada com a estru-

'

tura da Secretaria de Obras
e Viação da Prefeitura Muni
cipal, conforme admite 4) pró-

'Editorial
,

"

prío prdeito Ivo Konell. Res
ta à população o cuidado de
respeitar a interdição feita
nesta semana, até porque os

dois pilares principais da ve

Jha ponte foram levados pelas -,

águas. Konell, pretende, re
construir as galerias do Bair
ro Vila Nova e de diversas
ruas domunicípio, calculando
um prejuízo de até NCz$ 10
milhões - Caso seja 'possível
realizar as obras de novo síste-:
ma-de águas pluviais das ruas
Equador, Presidente Jusceli
no e Henrique Píazera.

O prefeito Ademar Pis
ke, de Schroeder, confessa
que a recuperação dos imen
sos estragos cansados pelas
chuvas só .serä possível "se o

tempo melhorar", Piske ava

lia que todo o município foi

prejudicado pela força das

águas e temmantido os operá
rios nas obras, patrolando,
abrinde valetes e tapando bu
racos. Em Corupá, Guarami
rim, Massaranduba e Barra
Velha, também os problemas
são generalizados, cabendo às
populações a capacidade de se

unir em mutírâo para recons
truirem os munícípíos.

A nível de Jaraguá do
Sul, o prefeito Konell começa
a réceber o apoio do secretário

'

do Trabalho de Desenvolvi
mento Comunitário, Ademar
Frêderlco'Duwe, com o envio
de caminhões hidrojatos para
desentupimentos e limpezas
de tubulações. E bastante pro
vável que éste tipo de apoio
seja extensivo aos demais mu
nicípios do Vale do Itapocu.

Retorno do ICMS para Jaraguá do Sul
Mereceu destaque a atuação

dos alunos; pais, professores e di
retoria da Associação de Pais 'e
Professeres do Centro Educacio-

• mil Evangélico, assim Como a

união e "garra" demonstrados d_y
, rante a campanha de coleta de Nb

tas Fiscais que redundariam em

benefícios para a escola num todo.
Segundo o Presidente da

APP, Sr. Aldo Maul, o ICMS é
mais um imposto que onera a to
dos nós; mais um fator gerador
de inflação que já se encontra a

patamares insuportáveis aos brasi
leiros; e como não podemos com
bater o mal maior, vamos tentar

recuperar o que for possível para
beneficiar nossas crianças em, ida
de escolar. Baseado nesta filoso
fia, foi que recebemos em soleni
dade no Palácio Santa Catarina,
no último dia 16, das mãos de au

toridades estaduais e na presença
de seu Colegiado, a quantia de
NCz$ 76.423,36, o que representa
1% do montante de valores em

NF enviadas. Nd "ranking" geral
a APP do CEE, ficou ria 8� coloca
ção de um total de 2273 entidades
assistenciais participantes da cam

panha e única de Jaraguá do Sul
i::ntre as quinze primeiras. .

A APP do CEE, sob a presi
dência de Aldo Maul, tem ajuda-

do a conciliar o convívio entre os neficiário final a nossa querida Ja
pais de alunos, ós professores, os' raguá do Sul;
alunos e a direção da Escçla e a • Detectar os alunos com defi
integração com a. eomunidade, ciência visual e auditiva, causado
promovendo as conhecidas "Fei- ra dos maiores problemas nas salas
joadas" e programação da Sema- de aula. Sabe-se que até 75% das
na da Criança' com distribuição crianças desatentas e de baixo ren
gratuita de Balas Sasse, Chocolei- 'dimento escolar sofrem de uma

teGumz e Sorvetes Duas Rodas,' destas duas deficiências, o que se

para a alegria da criançada. Como manifesta pelo baixo desempenho
retribuição, temos a disciplina, o escolar, desatenção, irritabilida
respeito e cooperação de todos, de, agressividade para com os pro
merecendo destaque agrande aju- fessores e colegas, e, geralmente,
da prestada por alunos e profes- as conseqüências disto são as bai
sores, organizadas em forma de xas notas e reprovação, portanto,

.

gincana pelaprofessora Cleusa. fator qUI( merece nossa maior
atenção, assim .como nas demais

Segundo Ariovaldo Hansen, escolas particulares e ,públicas;
tesoureiro da APP, temos em 'cai- • Seleção de alunos com potencial
xa hoje NCz$ 97.664,26, que se- e interesse para atividades espor
rão aplicados na aquisição de li- tivas em geral, visando a formação
vros para o Projeto Leitura e ma; de um plantel de atletas para dis
teriais didáticos necessários à rne- putar os Jogos Abertos' de Santa
lhoria das condições da pré-esco- Catarina nos anos 2000. Estes re

la,.1� à 4� e 5� a 8� séries: ceberão um patrocínio e serão
Para o reinício das atividades orientados e .estimulados a inte

de 90, pensa-se em: grar as equipes de atletas de clubes
• Criar, uma competição entre as locais, e competir sempre, que
classes visando a campanha "Lixo oportunidades se lhes oferecerem.
no Lixo" , Çlue tentará eliminar de O CEE atu'almeate está sob
vez os papéIS, "chicletes" e outros a Presidência de Irineu Pasold e

mate�iais depositàdos n�s pátios direçãõ de Antonio Schwingel"
e salas de alVa e demaIS depen- que muito ,nos têm ajudado e

dêncas da escola, estendendo-se
.

orientado para a consecução dos
ao lar das crian�as tendo como be- objetivos da APP. .

CORREIO",-"-
-=> c:> F- c:> '" c:>

,Despedida do IR. Alcidio João Schmidt

,:jzinhas. Mesmocom pesa!, parto fe
_ hz porque cumpn minha mtssao. Peço

, perdão por nem sempre ter correspon
dido. Faço votos que o Colégio São
Luís continue sua obra educativa e que
seu renovar-se seja uma resposta efi
caz e eficiente aos anseios da juven
'tude. Que o CoI. S. Luís construa sua

História no Amor, na Paz, a Alegria,
-

na Fraternidade e num ambiente onde
aCiência e a Fé Cristã andam de mãos
dadas,

Ao partir, volto a agradecer todo
, o apóio recebido dos Irmãos, dos
Coordenadores e da Diretoria, da
APP.

.

Em Chapecó, no Colégio São
Francisco, terei o máximo prazer em
recebê-los, A todos, em especial a

-

meus amigos e que lutaram conosco,
o meu abraço e a minha despedida.
Que Deus, na ação do Espírito Santo
ein seu coração, lhes dê a coragem:
de construir um mundo fraterno.

Após três anos de trabalho no Co
légio São Luís, mais uma vez os meus

superiores solicitaram os meus présti-'
mos em outro Colégio. Retorno à ci
,dade de Chapecó para dirigir o Colé
gio São Francisco. Deverá dirigir os

destinos do Colégio São Luís o IR.
,

ADILSON SUHR vindo do Colégio
Paranaense Marista onde dirigiu o In
ternato do Colégio Paranaense, foi
Coordenador Pedagógico e Vice-Di
retor; permaneceu em Curitiba duran
te oito anos. Ir. Adilson retoma ao
São Luís, agora como Diretor.

, Externo, através dos meios de
Comunicação, a minha gratidão â Co
munidade Jaraguaense querne aco

lheu e à Comunidade Educativa do
Colégio São Luís, Irmão.,Coordena
dores, Professores, Pais, Funcionários
e Alunos que .sempre me deram a

maior força, em especial nos momen
tos difíceis.

Prendem-melaços de afetividade
à cidade de Jaraguä do Sul e cidades

-seus pés e comemora o centenário de seu

nascimento.
"

,

- É tão velho assim?
- É autor de versos imortais, Ouça este:

Nada me prende a nada. Quero cinquenta
coisas ao mesmo tempo. Anseio com uma

angústia de fome de carne.
- A propósito, professor. Estou morta

de fome. ,Se quiser jantar comigo terei prazer
em ouvir todos os versos desse tal de Fernan-

.

, do Pessoa,
- Ele escreveu: quê sei eu do que serei

eu que não sei o que sou?
,

� Se ele não sabe, muito menos eu,

'�E Gil Vicente? Leu, algo?
" - É compositor de música pop? '

- Outro vate de boa cepalusa. Estive
em Lisboa e visitei seu túmulo,

- Que horror.
- Por quê? ,

"

- Tenho medo. E.se ele voltar para
_ assombrar? .

O professor esboça um sorriso, coça os

cabelos esbranquiçados. Acerteza es_tá mate
rializada. Não adianta prosseguir. No entan
to, arrisca uma derradeira pergunta.

�ECamões?
- Essaeu mato. Foi o caolho que assas

sinou os barões.
" .

* Guido Fidelis é jomolisÚJ, escritor respon-.
sável pelo Setor de Comunic4fão da Sudene
em São Páulo.
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Guido Fidelis *
,

São Paulo, (Ag. Planaltoj - A sala é
ampla, E é nela que estão os candidatos aó

ingresso na Faculdade de Direito, um tran

qüilo estabelecimento de ensino superior que
ministra aulas a estudantes-turistas, somente
em fins de semana, duas vezes ao mês. A
vestibulànda sente que sua pele se transfor
ma em leito de rio, por onde corre um caudal
de suor, Ela se prepara para enfrentar o mes
tre, cara a cara, na dura realidade do exame
oral. Num jogo de vida e morte é necessário
que se usem todas as armas, E ela acena

com o channe e a beleza do corpo, permi
lindo uma suave amostragem das pernas e

dos seios, O protessor, calejado em anos de
magistério, continua sério, envolvido com li-.
vros 'e papéis. Súbito, os olhares se cruzam,
e a primei�� indagação provoca um ligeiro '

tremor na Jovem.
-

� Quem foi Fernando Pessoa?
Silêncio, longo e sufocante silêncio. De

pois, a resposta transparece, revelando falta
de convicção. .. '

'

- Acho que é irmão do João Pessoa.
- Que João Pessoa?
- Aquele da Capital da Paraíba,

,
- Refiro-me a um dos maiores gênios

da poesia portuguesa,
-Emesmo?
- Claro, filha. O mundo se coloca a

liCORREIO
-=> c:> IP' c:>"Q
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...Zonta admite' 'dobradinha".
com Winter para prefeito

Winier afirma que não pretende sair do PMDB e descárta alianças

o vereador pedessista de Jaraguä do Sul nas eleições
Luiz Zonta admite a possibi- de 1992. Zorita diz que não sa

lidade de formar uma chapa be por qual partido sairia esta
com o presidente da Câmara candidatura, mas garante que
Municipal, Ademar Brás Win- não deixará o PDS. Para ele,
ter, para concorrer à prefeitura Win t� r deverá d e ix ar o

PMDB e eótrar para o PRN,
dependendo da atuação dá si
gla de Collor de Mello nas elei
ções deste ano.

Mas o vereador peemede
bista Ademar Brás Winter ga
rante

-

que isto é apenas boato
e não acredita na possibilidade
desta composição, embora ad
mita ter recebido esta sugestão
de eleitores e alguns empresá
rios da cidade. "Respaldo polí
tico existe, pois nós dois fomos
os mais votados, em 82. e em

88", pondera Winter, salien
tando porém que não�retende
sair do PMDB. "'Isto e apenas,
conversa de bar", argumenta
ele, acrescentando que sua

candidaturá será uma decisão
do diretório 'de seu partido e

acha que tem popularidade su

ficiente junto a população jara- .

guaense para disputar-á prefei
tura ao fado do secretário do
Trabalho e Desenvolvimento
Comunitário, Adernar Duwe
- indicado pelo ex-prefeito
Durval Vasel.· .

População continua usando
acesso na perigosa ponte

Embora a Prefeitura de
Jaraguá do Sul tenha
interditado a maior ponte
pênsil da cidade - no
Bairro Ilha da Figueira - no
último dia 19, a população
não tem respeitado os

- avisos e barreiras
colocados no local e

. continuam utilizando o
perigoso percurso de 204
metros de extensão. A
ponte, construída há tria_is .

de 20 anos� nas imediações
do parque fabrilll da Weg,
ameaça ruir, depois que
dois de seus pilares foram
levados pelas águas do rio
Itapacu.

-

, _

A maioria das pesso�s que
,

-

utilizam esta pontepensi/
uma das onze existentes em
Jaraguá - são
trabalhadore$ da Weg, que o Já no inicio da semana
se arriscam por este trajeto passada a Construtora

. perigoso de' apenas' 222 Marna começou a ins-talar o
metros para não terem que canteiro de obras para a

.

percorrer cerca de cinco. construção .da Ponte Nova,
quilômetros para chegarem . que ligará os bairros Vila
até a empresa. Apesar de o Nova e Jaraguá Esquerdo.
nível do rio já (er baixado, .

o prefeito Ivo Konell admite A obril terá um vão de 90
que ainda não sabe o que metros� com 11 metros de
fazer para consertar o que largura, devendo desafogar
já foi levado pelas águas e o intenso tráfego sobre a
também não tem previsão .�onte do Vailatti, dando

'

de tempo para solucionar o outra opção aos motoristas·
problema. pols a prefeitura procedentes de São Bento
não dlsp6e de recursos. via.Corupá e servindo como
técnicos para isso. contomo para a BR-280.

,
-

OUTRAPONTE

Chuvas provocam grandes
prejuízos em Corupá .

Para deixar o município
na situação em que se -encon
trava há dois meses atrás, o vi
ce-prefeito em exercício de Co
rupä, José Norberto Müller,
calcula que levará até dois me
ses, em conseqüência dos es

tragos provocados pelas cons
tantes chuvas que caíram sobre
o município. "Se Q. tempo aju
dar;', Müller deseja intensifi
car os trabalhos nos bairros de
Rio Paulo, Rio Correia e Poço
Dantas, ós locais maís atingi-
dos pelas enchentes.

.

- Independente disso, I'ros
seguem as obras normais, co-

.

mo a construção de meio-fios
nas ruas Roberto Seider (cen-

o tro) e da Saudade. O vice Mül
ler assumiu o, cargo de pref�ito
no dia 19 - deve entrega-lo
dia 19 de fevereiro - e pre
tende definir a abertura de lici
tação para a compra de dois
veículos à Prefeitura de Cotu
pá, especialmente' para aten-

Muller.: o vice em exercicio

der as áreas de Agricultura e

Administração. A princípio,
serão adquiridos dois automö-
veis Gol. .

.

Inundaçõesno centro de
Jaraguâ geram protestos.

As constantes inundações
ocorridas nas ruas Presidente'
Juscelino, Henrique Piazera e

Equador cada vez que chove em

Jaraguá do Sul tem deixado em

pânico asmais de 30 famílias que
residem nestes logradouros. Ce
cília Rincos, que mora nas ime
diações há dois anos já enfrentou
três alagamentos este ano lamen
tou:' "E uma vergonha, a gente
já é pobre e acabou perdendo
o pouco.que tinha". Ela teve car
petes e quase todos O!) seus mó
veis destruídos pela água.

.

o secretário de Obras e Via
ção de Jaraguá do Sul, Afonso
Piazera, disse que a galeria de
águas pluviais existente na rua

Equadór para prevenir estes ti
pos de enchentes é insuficiente"
em casos de chuvas fortes. "Este
é um problema que já vem de

o

administrações anteriores", ex

plicou Piazera, acrescentando
que já existem estudos para re-

solve!" este problema. .

Sem previsão para realizar
os reparos necessários, o secre
tário informou que os custos para
substituir a atual�aleria são altís
simos, "pois terei que abrir a ci
dade até chegar ao rio Itapocu",
justificou. Por.enquanto ele ad
mite uma solução paleativa, fa
zendoum desvioda água, próxi
mo\à Creche Constância Piazera.

o Oscar César Amaral Wer-
.ner, aposentado 'pela Secretaria
da Fazenda e residente há 40
anos na rua Presidente Juscelino,
disse que as tubulações coloca- /

das há muitos anos pela prefei
tura naquela área já estão entu
pidas e são inadequadas ao volu
me de aterros e construções exis
tentes atualmente na cidade. Eté
lembra que liderou um abaixo
assinado - há quatro anos -

encaminhado ao ex-prefeito
Durval Vasel para solucionar o
problema e nada foi feito. HCOm
as chuvas do último dia 18, a

água chegou a um metroe trinta
cênnmetrbs de altura", falou
Werner.

APAIXONE-SE
Ford Verona é o mais moderno três volumes do mercado: estilo avançado,
tamanho ideal, alto desempenho e econômico. Conforto para até cinco

pessoas, bancos dianteiros com ajuste lombar, excelente vIsibilidade, ótima'
leitura do painel de instrumentos e com um port.a-malas superespaçoso.
Acabamento, tecnologia, segurança, economIa: a qualidade da experi(§ncia

,
mundial da Ford. Venha se apaixonar pelo ,Ford Verom. na

-

. Marechal DeodorÓ;
,158 ,

Fone: 72-1777� Moretti, Jordan & Cia. Ltda.
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Môila Sempre
etúlio Vargas, '55.

ÓTICA
HERTEL,

aboratórlo ótico ,

peclallzado. .

á mais de 50 anos atendendo
�.
reclsão e qualidadfl.
. Getúlio Vargas, 15
ne 72-1889

•

o prefeito de Corupâ, Er
nesto Felipe Blunk, curte suas

férias na Praia de Barra Velha,
desde o dia 21 deste mês, a con
»ite do prefeito e colega José
Brugnago. Blunk transmitiu o

cargo ao vice, José Norberto
Müller, às 16h45min do dia 19.

Comemora aniversário na

quinta-feira (25/01) a senhora
Brunhilde .Mahnke Schmockel,
esposa do diretor de�te semanâ
rio e grande incentivadora para
o sucesso do "mais antigo". Re
ceba os cumprimentos sinceros
dos colegas e admiradores.
Dr. Carlos Alberto da Rocha
- Juiz de Direito da Comarca
de Jaraguá do Sul, gozando
merecidas férias em Balneário
de Piçarras, viaja dia 25/01 via

Varig com a família para o Rio
. de Janeiro, retornando dia
28/01.

'

As jaraguaenses tlaudia Gomes
Eonsêca e Fedra Luciana Ko
"nell, assumiram desde a última
segunda-feira o cargo de Asses
soria Direta na Secretaria do
Trabalho do Estado. Parabéns
e sucesso.

Alessandra e Cassiana Gonçalves
integraram o grupo de 36 meninas,
que estiveram do dia 14 ao dia 19,
na Casa de Retiro "Meuc", em Be
nedito Novo (SC). Na foto, ambas
aparecem ao lado da "tia" Marli
Haertel.

. Ainda curtindo
o bronzeado do
curto verão, a

-simpâiica
Sandra Blesing

estampa um

bonito sorriso.
. Assessora no

setor de
l'ributação da

Prefeitura
�

Municipal de
Jaragull do Sul,

Sandrinha
·também está

cursando
Otua�mente o 2:

semestre na

Faculdade de
Ciências

Econômicas, na
Furb.

.

oAnsianato Lar das Flores começóu a funcionar na
pfática no dia 22 de janeiro, quando foram admitidos

,

os primeiros hóspedes: o casal Francisco (Frida) Stec
kel, alemães nascidos no início do século,'e que estão
completando neste ano nada menos do que 91 anos. ,

Ainda não existe data definida para a inauguração ofi
ciai do_an�ianato, administradoatualmenteporHermes
Krüger, e que recebeu inúmeras doações de empresas
locais para sua ativação� .

-

·A ROupA INFANTIL
ina 04' Jaraguá do Suf, de 27/01 a 02/02/9()

.

A e�tetecista
MariaJosé

Mateus viajou
no último dia
21101 para o

Rio delaneiro,
·onde

participou da
Convenç4o
Nacional de

Estética Facial
eCorporal. Em
breve ela estará
mostrando as

últimas
.

novidades em

seu Centro de
Beleza, o
MJM.'

Milliön
(<t)�cormóV�i� 1
o REQUINTEQl.JE VOCÊ MEREÇE,
COM A QUALIDADE QUE VOCE EXIGE.

. \ , ,,,

. • • � -I' � . ..

• ',1'
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ED]ÇÁO Nc.t 'j'·573 Jaraguá do Sul, de 27 de \Janetro···a 02 de fevereiro de 199k)�

Falta d'água em Schroeder
Desde o Início d€J

dezembro têm sídc

constantes as ínter

rupções no. fOrneci-
mento de água em

Schroeder, devido. a

defeitos na bomba

d.e sucção instalada

pela CÜiJll:panhia .
de

Aguas .� Saneamento
(Casan]. "O nome Ja
dis tudo. Ê uma bomba
mesmo". crítilca' o

contador da prefeítura
e

.

usuárío .

do sistema
Casan, Carmelo Pas-
quallí, está inclusi-
ve convocando a

todos os quase 8 mil
habitantes do Munící
pío '.'a não pagarem
as 'contas de água no

Besc, em protesto aos

defeitos da Compa
nhia".

O sistema 'de for-
. necímento de água
pela Casan, em Schroe
der foi baseado em

apenas Uma bomba
com potência de 5,5
HPs -, cOm capta
ção no Rio Braço do

Sill, � dois poços arte
sianos, que não, con-

segu.em armazenar à-

gue sufícíente nos

reservatõnos, Duran-

te o último ünaí de
semana 20 e 21 ne

nhum dos moradores

do. munícípío teve

água disponível nas

torneiras, devido. aOS
problemas no sistema
da Casan.

. Preocupado com o

problema, o preíeí-
.

to Ademar Piske en

caminhou um ofício
ao presiden�e da
Casan, em Floríenó-
polís. solícitando
imediata solução. "Co

munidade, empresári
os e órgãos públicos
estão sendo prejudi
cados com a inter
rup-ção no fornecimento.
Isso não pode conti
nuar", comunicou Pis
ke, que pretende con

tinuar sendo _
"sócio'!

da Casan, "desde que
a Companhial fundo
ne",

Dislinção na Ibrajori .

"Presidente Prudente, Paço Municipal" (Florival
do Leal) - SP, 29 de Dezembro de 1989.
Cumprimentando-o, tenho a satisfação de infor
má-lo de que recebí ofício comunicando que
Vossa Senhoria fora eleito Diretor Cultural da

AssociaÇlão Brasileira de Jornais do Interior
. para o biênio 90/91. Cabe:me a honra de pa
rabenizá-lo por tal feito e desejar-lhe êxito ph�
no na SUa gestão. Coloco-me à disposição, sem

pre de Vossa Senhoria e a aproveito para con

signar-lhes Os protestos de minha estima e

consideração. Atenciosamente ELIEZER
PEREIRA DO LAGO NETO - Chefe de Gabine
te". Prefeitura Municipal de President� Pru
dente.

"

B. M. InvestigaçÕeS
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 616
FOne para Recado 72-0755

Jaraguá do Sul - Santa Catarina. -

«$partchollfesl»: a grande fesla do
esplrle se afirDlI CIDI erro n,o nODle

FERJ latrículas dias 29, 30 e 31
Os registros de ma- datos devem apresen-

trícula dos candidatos tar o
.

"recibo de paga
classificados aos cur- mente da matrícula, Cfer
SOS

.

de -:. Adín'i�is.'t{'ração tificado. militar' (duas
. de Empresas, Pedagagia fotocópias), o título E1ei'
e Ciências Contábeis, no toraí (duas fotocópias),
Vestíbular da Acaf,e/90 Carteira de Identidade
._- o listão foi liberado (duas fotocopias), Certi'
na sexta (26) - poderão dão' de Nascimento ou

ser feitos somente' nos Casamento
-

(duas foto

dias 29, 30 e 31 de janeí- cöpías), Diploma de COn
ro. no Campus da Funda- clusão do 29 Grau, His,

qãö, nos turnos da ma- tóríco Escolar, tem du-
, nhã ,e a tarde..As parce- as, vias' (uma original e
las são referentes aos a outra fotocópia), três
meses de janeiro te feve- fetos 3 x 4, CIC e decla
retro, e foram determína-

.

raqão de horário de tra-

dos pelo valor de balhc, Aos que já pos- .

NCz$ 1'.880,00. A díre- suem curso superior, . a'

ção da FERJ avisa, an- inda é· acrescentado "di

tecipàdamente que lia ploma de nível superior,
matrícula deverá ser Iei- com o Histórico Escolar,
ta nos días e 'horários Programa das díscipli
previstos, caso contrá- na cursadas em outra Fa'
río o candídate perderá culdade. e quadro de
a sua va:gau. _. .' , ._ ,--,.".-equivalência curricular

No -flto de registro n9' 515/79".
da metrícula, os candí-

Um cidadão que se assi- te já corrigida, o que é
na "SCHOPPEiNSPOR:r- salutar) foi um extrondo-
PRAKTIZt-ST", o que so êxito e o será ainda
traduzido .

quer dizer maior neste ano e se-

Veterano prático do es- guíntes,
porte de beber

.

choppe, Mas aí está o perigo da
envia, à r.eda�ã;o cópia má tradução, porque os

de expedíente. abordan- que vêem aqui. os de
do aspectos da denomi- tora principalmente, que
nação da bem orgeníze- rem saber O significado
da festa, pelo rnentor para exibir aos seus

maior do esporte do fu- conterrâneos seu conbe
tebol ·em. nosso meip, nO cimento na matéria, e po'
ano pa'ssado. de cair do cavalo, sur
Ê cada vez mais eres- preendido por alguém
cente o uso de e:tpres- mais sabido. O próprio
sões que signifiquem Sr. SameY sabe o. que
alguma comemoraçã(), es- é perder a credibilidade!
·.pecialmente os de Ol':igem Claro .que a -Liga Jaragua
I inglêsa e al,emã. E o ,apelo ense de Futebol existe
é correspondido: iPeh'>�""eIIJ. "f;.:ll�çã�.,-. dp _e�porte,
frequentadores, ind�pen-' do futebel' e nao do
dente do que: signiifique, _ cllopp- êple se' bebe nas

aquilo que se éOllVen- "':-festas'
;

por 'ela örgani
cionou cl::ama.r. Qualquer

.

zada, a ponto de . se

evento desse, gÊ�nero é transformar em atração
sucesso cert.o. Dos mui- turística. Mesmo que o

tos e entre eles,. o Schüt- choppe seja em metro.
zenfest", apesar da errô- De se dar, então, a tais
nea trad,ução .'(felizmen-· eventos o entendimento

selR integra
encollro. . de

� .�. -".�',," \.., - '_ 'li" .....

Pi.ano , c " no PR
A diretoria da es

cela .de MÚSica da
SOciedade Cultural
Artística (SCAR), Vâ
nia D'Aquino Pinho,
participou .nesta se

maná do Encontro
de

.

Professeres do.
Piano,'

.

juntamente
com as' proíessoras
jaraguaenses

- ,

Neusa
Stange, Eunice Barbo-

'

sa é Estér' Bonilauri.
O Encontro fOi realiza
do na VIII Oficina'de
Música -

de Curitiba,
no Paraná, e teve as

presenças de
-

dezenas
de professores de
diversos municípios .

Aliás, -para 1990,
a· SCAR vem cOJIl für

ce totäl para iniciar
deíínítivamente a

tão sonhada constru-:
ção

. do ífeatro da
Scar --'-

a íutura Casa
da Cultura de Jaraguá

-

. do Stil. E os empresá
rios locais. estãci sen-.

,

sibílizados e realizam
importantes doações.

de que se trata de uma

festa de chopp para
comemorar o encerra
mento do ano da entida
de futebolística ,e não o

encerramento de um

campeonato jaraguaense
de bebedores de chopp
Isto está fora dós . obje-
tivos que a Liga perse- .

gue. ,

'0 "Veterano" não se
assina poT' s,er· amigo . de
todos os bons amigos"
(V. tem maus amigoS?),
mas deixa, a título de
colaboração, uma idéia
de como denQminar a

próxima festa, sem fe-
rir suceptibilidades, sepa
rando as coisas nu-

.

ma festa: comum: "SPüRT
UND

�

SCHOPPENFESIT'''
que dá a idéia exata do
sentido da festa - FES
TA DO ESPORTE E DO
CHOPP �

É isto aí

a gente se

conversando
entende!
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". assísente técnico.' natural

Proclamas de . Casamentos: ��te�i;tado�O�omi����
e

'.

residente na Rua
Cuaramírím, 616, nes-
ta cidade, filho de
Cuniberto Pellín _e A-

mélia Pellin -

Ela, brasileira, solteira,
cronometrista, natural
de Luís Álves, neste
Estado; domícílíada Ie

residente em Braço do

Ligue para 72-1492 ou 72·3868 ·w, .

Jói,as, semi. j6i8s e relógIos cOm ° carinho' da
ou v,enha nos fazer uma visita·

L A N Z NAS T E R
..

Rua Venâncio da Silva porto, 353, Jaraguá do Sul SC, Marechal Deodoro, 391- Fone 72·1261, em Jara�uá
............._---_.._--_.._--------_...._�-�.
PÁGllYIA 02 Jaraguá, dQ Sul, de 21 de Janeiro a 02 de revereiro de 199.0.

MARGOT ADEUA GRUBBA l.EHMANN, Oficiei do Registro Civil
, do 1� Dístríto da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San� Cataríaa,
Brasíl, faz saber que comporeceram em CartÓrio, exibindo 9S dQcUIQ�n-
tos �x1gidos p'€la leí, a. fim de se habílítarem I!ara casar, Os" seguintes:

'

Edital 11.046 de 16;.01.90
.

nesta cidade, filha Lau- Jíraguá do Sul, dcmící-
0801 Becker Inácto e delino: e Cecílía :

de Olí- liáda'e 'residente" em
Vllma d� Oliveira veira - Três Rios do Norte, nes·

Ele, brasileiro, solteiro, Edital 11.041 de 16.01.90 te distrito,' filha de
Industríérto, natural de Odesío K��' je Elfi Otávio Jungtorr e' Elzíra

. Palotína Paranä, domi��-i Jungton Schmidt <Jungtot -'
Iiado e resídenta na Rua Ele, brasileiro, solteiro, Editál 11·048 de

.

16,01.90
Domingos Sansen. 539, operéríó, natural de Luís José Gílberro Lennert e

. nesta cidade, filho da Alves, n�stte E�tado, do- Iracema Hauemann
Miguel Manoel Inácio e miciliado e residente na Ele, brasileiro, solteiro,
Elza, Becker Inacíe - Rua 612, n9, 473, nesta lavrador, natural de
Ela, brastleíre, solteira. cidade, filho de José Jaraguä do

.

Sul, domící-
costureira, natural de Kniss e Paulína Winter liado e residente em
Palatina, Paraná, domící- Kniss - Estrada Gartbaldi, neste
liada � residente na Rua Ela, brasileira, solteira, distrito, filho de Alfredo
Domingos Sanson, 539, ºf�rária,

.

natural
.

d� Lennert e Maria Leíthold

·1 Rhl�ia Faria lança o Refil Regaine
. :�:�1::��ir�atu:�:rei��

, . o Regaíne, primei: produto. Na e.ll).balagen;t, Jaraguä do SuL domícilí
ro medicamento cíentí- a Rhodia colocou um ada e residente em Ja

ficamente comprovado aviso importante: os a- raguá-84, neste dístríto,
no tratamento de alguns plícadores devem ser ínu- filha de Artur Harremann

tipos de calvície, produ- tílízados após o quarto e Edla Schmidt Hane-
zído há um ano no País mês de uso para asse- mann-

pela -Rhodia Farma, ago- gurar a eficácia do medi- Edital 11.04? de 19.01.90
ra pode ser encontrado cacamento. O refil. 92- Denilson M�chado da Luz
em, embalagem refil, nas gundo estímatívas da e Rosane Kwítschal

.

filiais da Drograna e Far- Chefe do Produto, Fren- Ele, brasileiro," solteiro,
mécía Catarinense, p de çoíse Isnard, deve propor-' ope.:r:ário, natural de
.Janaguã do Sul. A cíonar economia aos Roncador, Paraná, domi-
novidade atende aos usuários em torno de 35 ciliado e residente na

usuários do produto. dís- por cento se comparado Rua Águas. Claras, em

pensando-os de adquirir ao custo da embalagem Ilha da Figueira, neste
Os aplicadores _ qUe tradicional. distrito; filho de Oli
acompanham' a embala- "O consumidor pediu vío Machado da Luz e

gem original a cada com- a Rhodiá agiu", 'resume Eraci 'Pires da :Luz -
Maria Lucia Zulzke, do Ela, r brasileira, solteira,
DVC Departamento operária,"

.

naura! de
O refil, contém a de Valorização do COn' Schroeder,. neste Estado,

mesma quantidade' de sumidor da R)odovia, ap d.omiciliada. e residente
remédio do lançamento explicar a decisão' de na R�a Jolnyille, 180,
original (60 mI de líqui- lançamento do refil, on-

. nesta. cidad�, filha, de
do), i,icondidonando em ze meses depois do iní- Rudolfo Kwitschal e

frasc'o de
.

plástico 'la- cio da produção do Re- An� Kwitschiü ,_
crarjo para proteger o gaine. EdUé;l1 11.05() de 22.01.90

DROGARIA IE FARMACIA CATARINENSE S.A. Có'pia, receblda.' dQ car-

Filial 1. - Av. Mal. Deodoro, 855 tóriO. de Luis,Alves, nes-

. FOne 12-0827 - Jaraguá do Sul - SC - �iI;�:d�Oberto '

Pellip. eFilial 2 - R. PItes. Epitácio Pessoa, 111
Fone 72-636 - Jaraguá do Sul' _ SC ,_

Lisete Ra.nghettf
.

Ele, brasileiro,
. solteiro,

pra-

Comunicado
FLORIANI EQUIPAMENFOS- PARA ESCRJTáRIO LTDA., informa

que passou a trabaLhar cOm "SUPRIMENTOS PARA COMPUTADORES"
como fitas, Formulários contínuos, EnVlelopeg .para di.squet_eS' Verbatim,
Fichários, Arquivos, Mesas para i:Qlpressora e Vídeo. '

Norte, em Luis' Alves,
neste Estado, filha de
Raulino Volpí Ranghetti
e Pedrina Vegíní Ren

ghettí -

E para que chegue ao

conhecimento de todos.
mandeí passar o presente
Edital, que será publica'
do pela imprensa e em

Cartório, onde será afi
xado durante 15 días,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

COMUNICADO SEPLAN 1/90

Comunicamos a todos os proprie
tários de imóveis situados às Avenidas 1 - Ge
tulio Vargas e 2 - Mal. Deodoro da Fonseca
e Rua 3 I-- Mal. Floriano Peixoto: que, num

prazo de 6 (seis) meses a partir da data de pu
blicidade deste Comunicado, deverão prevídsn
ciar às suas expensas a construção. recons

trução, OU reparo da calçada defronte à sua

propriedade.
.

A obrigação da execução e· o prazo encontram
se fíxados pela Lei Municipa,l 470/73" de
31.12.73, que também faculta à Prefeitura o

direito de executar as obras, caso o proprietá
rio não as fa,ça no citado. prazo, cobrando do
mesmo o custo acrescido de 20%, mais multa
de até 10 SM (salár�os Mínimos).

O. proprietário, antes do início das Qbras, sob
pena de embargo, deverá requerer gratuitamen
te licença na Prefeitura, para qUe esta acom

panhe e oriente os ratbalhos, dentro dos precei
tos técnicos Ie legais.

A seleção das etadas ruas teve por base a im
�ortância viária e comercial que as mesmas
possuem nessa primeira fase de um trabalho
que tem como objetivo aperfeiçoar as condi
ções urbanas, príncãpalmersta para o pedestre,
e dar Um aspecto mais sadio e mais belo ao

centro da cidade, cujas calçadas deixam a d·�se
jar.

Em prol da melhoria da qualidade de vida de
Jaraguá do Sul, apelamos aos srs. proprietários
para que colaborem com a iniciativa, pois os

benefícios serão de, todoS'!

II Jaraguá do Sul (SC), 22 de janeiro de 1990.

IVO
Pre'feito

.KONELL
Municlpal

OSMAR GüNTHER
Secretário de Planejamento

AS MELHORES OpÇÖES PARA. PRESENTEAR
.

ESTÄO NA

LanznasterI:
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GALP ..i\O A VENDA
- 1 galpão com 360m2 na Rua Crícíúma

'

- 1 terreno com 1.904m2 28x68 na R. Joinville
em frente a WEG II. -'- 1 terreno com 2.000m2
Rua Venâncio da Silva porto.
- 1 casa cl 260m2, terreno 15x30 na R. Donald

Ge'hring.

'1liIERIMOYEIS
Intermediária d,l,
Imóveis Ltda.'

R. João Piecoli, lG4 - fone 12-2119 - Jaraguá do 'Sul
_ CREeI 643-J!

'j' < Ch l'.....s '� a e
!r:;pHIIlJ,l-;e IMOBILlAmA E

,

'

_
�REPRESENTAÇOES LTDA.

Rua Reínoldo Rau 61 - Fones 72�1390 e 72-1500

.TERRENO�
'Terren9 - Rua Brwíno Menegotti ,COm área
380m2, com, Construção Inacabada, de 160;m2,
(para comércio) prente Caçaldos Mendonça

. Terreno - Rua Estrada Nova, prox. Chacarä do
Mannes com área de 37.500m2. Terreno - Lote
amento Waldemar 'Sc'hmddtz, Ilha F\'gueira, c]
área de 368m2. Terreno � RUa 408. ]jote n?
06, Jardim Huruska, com área de 350m2. Terre
no � Ribeirão Gustavo - Massaranduba. com

ár,ea de 969.480m.
'

'Terreno - Rua Francisca
Fischer, cam área de 1.050m2. Terreno - Ba
rão do Rio Branco, n? 42, com área de 820m2,

(com duas casas de Madeire). Terreno - Rua

Marcelo Barbi Loteamento Flavia Lenzí. cOm
. área de 364m2.
CASt\ Alvenaria - Residencial com' área' de
100m2, 'Edificada em terreno de 460m2, Rua 692.
Loteamento Garcia.

Empreendimentos Imobiliár'ios
Marcatto . Lida. CRECI 093

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-11;)'6 Jaraguá
.

do Sul - SC.

TERRENOS'

- TERRENO esquina na Reinaldo Rau cl SOO,OO
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 1,00,00 m2 (Lot. Rodri-'
gues (Vrla Rau)., - Casa de alvenaria c] 150,OQ_,_
m2, terreno 600,OOm2 - Sito na lateral da ' Ro
berto Zíernann., - Casa com :)'50,OOm2 _; Centro -

Casa de alvo no lot. São Luiz Gonzaga ,100m2.
Casa de alvo PX. CaL Cristina Marcatto 74,OOm2.
TERRENO COl\'IERClAL:, Terreno Com 5.289,00
m2 sito a rua Joinvill'e com frente para o asíal
to., TERRENO com 900,00m2 e Galpão de 233,00
m2 na Rua Bernardo Dornbusch.

PÁGINA 03 .

--�

02 de Fevereiro
Sr. Francisco Voigt; Sr.

Antonio Mahfud; Valde
Ramires Pelles; Sra. Ger
trudes Piacetzni; Sr. Os
waldo Heust: Dulc.e Sa
tler: Margareth Brans

burger (Curítiba-Pk}: Ani

sio Ruediger; Sra. Ana
Maria Pimentel Carione:
Roberto Nunes; Sr.
Adalberto Blank; Tecla

Vogel Dregel; Maria
Lennert Lrpinski: Antonio'
Müller; Tiago Kamehen.
Leandro filho de Antonio
José (In Memortan) e

Yvonne Alice Schmöckel
Gonçalves.

Jaraguá do Sul, de 27 de Janeiro a 02 de fevereiro de 1990 .

COllercial Y i C t I r IlIóveis
CRECI . 61 - Fone (0473) 45-0422 ou 4S-Q434.
Av. Nereu Ramos, 635 - PIÇARRAS ....... SC

V END 'E. S E

* Praia de Itajuba - área de 1.200 m2, frente
para o mar NCz$ 600 mil;.

'

* Praia de Piçarras - terreno de 1.100 metros
quadrados, frente para Q mar - localização cen

tral. Praia com granda extenqãe. NCz$ .•.•.

1.100 mil,
.

-

* Iate Clube Piçarras - título �pat,rimonnial i

com box para embarcação, por apenas NCz$.". I
100 mil; ,

'

* Avenida Nereu Ramos - região ceritral, SOO I
metros quadrados, Ideal ipa'ra construção de : :

um edifício de 10 andares. NCz$ 150 mil i
B'1Ns; Aceit:a incorporação;

.

* Edifício Dona LilY - cobertura com 300 me
tros quadrados. NCz$ 1.500 mil;
* Edifício Ana Paula - cOm 3 'e 4 dormi- ,i

tóríos. NCz$ 1.200 mil e NCz$ 1.600 mil'
,

* Edifício Mansa - apartamento lateral mobi
liado, dois dormitórios. NCz$ 39.270 BTNs quin
zenal;

ALUGUÉIS

* Casa de apartamento nos melhores pontos da
cidade. Plantão aos säbados, domingos e feriados.

•
ENGETEC
V

Imobiliária En,letec
CRECI-934-J - FONE 72-0373

R. Exp. AntoRio C. Ferreira, n� 6H

TERRENOS
TERRENO com �.600,OOm2 - Raa Bpit. Pessoa
- Centro., TERRENO com 1.480,00m2 - Rua
JOão Picollj - Centro., TERRENO com 564,00m2
- Rua Joinville - frente para asfalto.. TERRE
NO com 4�,00m2 - Loteamento Dl.l Juliana -

Barra dI'> Rio Cerro. C O B E R T U R A
N O V A com 320,OOm2 - Edífício Schlecket -

Centro.
APARTAMENTOS

APTO· NOVO com 194,OOm2 - Bdif. Carvalho
- Centro., APTO. com 96,OOm2 - E'diL Jaraguä
- Centra.

C A S· A S
CASA em Alv. com 311,00m2 Rua João Januário
Ayroso., CASA em Alv. cam 147,00 m2 Rua Ma
ria Ubelína da Silva, 258

- {)2 Salas Comerciais - R. Venâncio da S. Porto.
_:.,.. 01 Sala Comercial . Edif. Schiodini 19 andar

F IInilaria Jaragná Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmldt, 219 - Fone 72-0448

,
,

.,Aniversariantes
, . ,

21 de Janeiro
Sra. Elvira Rocha (S. rau
lo); Sr. Evaldo Wielke
(S, Francisco); Sra. Olga
Mees (Corupä]: Sra. Ma
rina B. Gonçalves .Bertol
di; Adele Jansen: Julio
Cesar Domínoní

28 de Janeiro
Sr. Celso Vasel; Sra.

Mônica H. Prodöhl Roe
,

mau (CampO Bom-RS);
Sra. Melänía Barg; Sr.
Beno Geffert

r·

29 de Janeiro
Victor Bmrnendoerfer

Filho; Ida Marquardt
Lickfeld

30 de Janeiro
Sr. Curt Bürkner;

nia Maria Krause;
Osmarína, esposa
'Sr- Walmor Soares]
rianópolís]: Sra.

traud, esposa do
Valéria Kazmíerskí

Sô
Sra.
do
Flo-

Edel
Sr.

31 de Janeiro
Sr. Guilherme Rolan

do Joenck: Amauri Ce
sar Dunker; Srta. Iria
Satler; Sr. Marcos Scheu
er; Sra. Emília Wanda
Wítt: .Rosélia Silvia Wín
teT t Rafaeri, filho de
Leomar (Rosele Reeder)
Leier

'

01 de Pevereíro
Ana Barbara Buchmann. I

Sra. AliGe Pedri Rocha;
sra Hildrut Voigt Doster

Krause; Brunilde Macha
dó;' Sidney Tajes da
Silva; Karínr Balsanelli:
Hilário Chiodini: Sra. Il
se Bertha Kohlbach

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Titulo Patrimonial" do

Verão férias na Praia

Pele, corpo e cabelos, 30 páginas' d�' beleza
para você e uma entrevista com Odette Dowlíng
autora de Complexa de Perfeição.
Revista Claudia você encontra na Papelarm

Graíípel,
'

Fernando Fone 72-0091.

Vende - se

,

000";"0 -e- J' · �i&
O'

. jVlOJUa��
Moda lnf..to·juveDll para r��r a

elegAncla de
.

seus fllhQs. Um ca�o
especial para o!seu bom gostO.

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

.

Baependi, Tratar cem.

Posto de V.eldas MarcaHo
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts,

belDludas e cordas.

Em frente à ;fábrica, - Amplo estacionamento.
Barão do Rio Branco, safa 4

FONE: 72.2607
'

Confecções,Sueli Lida
ARTIGOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA,

A PREÇOS DF. CUSIfO.

Postos de Vendas na Marechal DeOdoro,· L085 e na

�ua .Retnoldo Rau, 530 - Jaraguá do Sul :- SC

�:::::::::...�::::==::::::::::==========::==::::======::::::::::==i

FURGOES CARGA SECA, 1S0000RMICOS, FRlGoRlFIcOS
E CARRETAS DB f, 2' e '3 BlXOS r ,

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

-

I

PÁGINA 04

"Desfrute Rotary"
O LANÇAMENTO OFICIAL DO MENSAGEIRO
DE JARAGUA
Na reuníäo do Rotary Cltib de Jaraguä do Sul
de 16 do corrente, aconteceu um inusitado fato.
Em meio

.

dos trabalhos
.

foram distríbuidos
exemplares da primeira edição do maís novo

órgão da imprensa jaraguenss, - o MENSAGEI
RO OE JARAGUA (Jaraguä Bot�) e naquele
instsnta foi lançado O novo semanário, sob os

aplausos dos parentes, a saudação do ex-Gov,
Marle Souza, dizendo da -oportunídade do lan
çamento de um órgão de imprensa .......... que tam
bém tem a mis�ãp de servir. Seguiu-se

-

a, pala
vra do rotariano E. V. Schmöckel, de agrade
cimento, lembrando que a editora lera da filha
Yvonne A. S. Gonçalves � evoca a figura do
genro e ex-rotaneno Antonio José Gonçalves,
que adquiriu o maquinário gráfico que o

_

im
prime. O fato fOi registrado nos anais do clube,
o lançamento, muito raro, d� um semanário ,em

reunião rotária.
-O -FALECIM!ENT� DO EX-GOV. RENE FRAY
-Repercutíu em toda Santa Catarina o falecímen-
to do estímadc cidadão Renê Prav, fundador da
cidade d,e Fraiburgo. Cidadão exemplar e de
trabalhos pioneiros no oeste cetarínense,

_ que
desbravou e colonizou, 'levando o progresso
àquela parte da terra barriga-verde, fOi Gover
nador do Dístríto 120 de Rotary International,
ao tempo em que o Paraná e Santa Catarina
faziam um distrito rotário. Com o desmembra
mento. do território catírínense. integrou com

muito brilho o Dístrito 465, participando ati

vamente de conferências, assembléias, sim

pósíos ',e outros eventos patrocínados por Ro
tarv. Com novo desmembramento do Estado,
passou a integrar o Distrito

�

414, em cujo seio
veio a falecer nc dia 22.12,89 aos 85 anos e

8 meses, sepultado na Necrópole local, deixando
2 filhos, 2 filhas, 2 genros e duas noras, 13
netos e 12 bisnetos. Aos· enlutados as expressões
de pesar pelo 'seu passamento, Rotarv Interna
tional perdeu um de seus filhos mais ilustres-

(DA fCOMISSÃO' DE RELAÇÖES PLÚ
BUCAS DO DISTRITO 465, ANO 1989/90)

INFORMATIVO ROTARIO

.� O.Qua!ra-Meia-� ClICO'

Spézia & eia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais _

altamente especializados;
Rua João Januário Ayroso, 112 - Jaragua Es

querdo - Fone 12-0300 - Jaraguá do Sul - SC.

"

Tubos Santa Helena Ltda.

Tubos de pve (e1etrodutos), T�bos de Concreto.
Tubos de Polietileno (mangueira preta).

Fábrlcê.:: Rua Jobivllle, :1016 .... Fone 72·1101
Escritório: Rua Cei. Pröcéplo Gomes, 99 �

FC'-ue 7200066 _ Jaraguá do Sul _ SC

Sul, de 27 de Janeiro a 02 de fevereiro de 1990.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.lnd icador Profissional
EMERGÊNCIA

Pronto Socorro 12-1917

Bombeiro 193

Drogaria Cat. 72-0636
',

Hosp. Mat. Jguá 72-1300

Polícia 190

Rádio Jaraguá 72-0159

Org. Contábil
"A Comercial"

S/C Ltda.
• Escritas fiscais e

contábeis

• Registros de firmas

• Contratos

• Seg.tIrOs

• Xerox

• Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira,
nl! 290

II· Fone: 72'0091

• Jaraguá do Sul - SC·

Farmácia
do
Sesi

Agora em instalações
ampliadas e com La

boratório de Análi
ses Clínicas anexo,

para melhor atendi
mento-

Av. Mal. Deodoro
507

(defronte o Colégio
São Luís)

Fone: 72,0561

pÁGINA 05

II
II

ADVOGADOS
FRIEDEL SCHACHT

MARIO C. FEUPPI

crxusro BARA'ITO

. ,
,

,

I'

II

Rua Reínoldo Rau, 576
. Fone: ;72·2755

Jaraguä do Sul � SC -

ESCRITÓRIO:
Rua Barão do Rio Branco, 227 - Cx- Postal 12
Fone: (0473) 72-0244 - Jaraguá do Sul'SC'

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA
E ANÁLISES CUNICAS

Fleming,

'Dr. Walter Vázquez Clavera
CIRURGIÄO DENTISTA

Dr. "Eduardo Vázqu,e'z Clavera
CIRURGIÃO DENTISTA

CONSULTÓRIO;
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97
Edifício Diener - Sala 03 --:- Jaraguá do Sul
Fone: (0473), 72-2754 - Santa Catarina

Walter Luiz Ribeiro
I'

Alexandre Dellagiustina Barbosa
,ADVOGADOS

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

teíeíone aos clientes e amigos: 72-3956.

José Alberto BarbosaDr. Luiz Fernando Gonçalves
Especialista pela A. M. B.

- GINECOLOGIA - OBS'fETRICiA -

ginecologia endócrina e Inf.ertilidade
Atende Unímed I,

Av. Getúlio Vargas, 49 - Sala 105 . Fone 72-376:)'

Jaraguá do Sul - SC

Ortopedia e 'raumatologia
DR. MARCOS F. SUB'.fIL

Urgências _ consultas _ ortopedia 'infan.
til e adulto. Membro titular da Soc. Brasílei
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

- DEFESAS dVEIS E CRIMINAIS -

-ADVOCACIA EM GERAL' -

Rua João Marcatto n.? 13 - 2.9 andar
sala 204 - telefone: 12-1869

Jaraguá do Sul - SC

, .

I' Instituto de, Psicologia

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO
,

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

ATENDIMENTO A CRIANÇAS,

ADOLESCENTES E ADULTOS

Psicoterapia individual, _psicoterapia de grupo,
,

ps.codíagnóstíco. psicoterapiö familiar.

Travessa Anita Garibaldi n-? 101, lateral da E

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

� ADVOGADOS
��

- Direito Clvll - Criminal' - Comercial -
.

- Trabalhista .,-- Esportivo -

Av. Marechal Deodorn da Fonseca, 97 - Sala 1
- Fone 72-0188 - Jaraguä do Sul - Sç::

II AU,rilene' M, . Buzzi
Leonel P.;Floriani

.Advogados
'

.Ruá 'Reínoldo ��u, 86 - sala 4 • Fone 72-2711.
t

"

�.

'CIRREIO DO POVO' 72-0091
Jaraguá do Sul, de 27 de Janeiro à 02 de fevereiro da 199,0.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Diente de nós esten

de-se io ano IlJOVo� va
mos conquísté-loi I

a ,ca
da dia. Quem poderá
dizer o que teremos
pela frente? Qu� mu-

danças virão, que ex-

periências, que neces-

sidades? Mas aqui es
tá a mensagem de nosso

Pai Celeste - mensa
de ânimo, de confor
to, de contentamento:
"
...Os olhos do Senhor

vosso Deus �stãó sobre
a t,erra continuamente,
desde o 'princípio até
o fim do ano,

" (Deute
ronômio 11 :11,12)

Sim, do Senhor vem

toda a nossa provisão
Em Cristo está a pro
messa que nos vem do '

Pai.

A terra está cheia
de montes e vales- Se a

.vída fosse sempre a mes

ma, ficaríamos oprimi·
dos com a sua monoto
nia: ,nós precisaríamos
dos montes e dos vales-
E o monte da difículda
de que nos eleva ao tro
no da graça e nos traz"
de volta com chuvas de
benoãos. Não são mui-

'!
tos de nós que estão al
cançando uma vida maís

. elevada. Muitos se de-.
moram nos caminhos
planos, porque têm me

do de escalar as morr

tanhas. As ladeiras ás

peras os desanimam, e

não conhecem o misté
rio dos montes. Não sa

bem o que perdem. por
não terem coragem de
escalar; a benção que
encontrariam. Não pode
mos ,ter idéia do efeito
que estão tendo em nOs·
sa vida as perdas, as do
res, as aflições. Confie
mos- O Pai vem bem
perto, para tomar a nos

sa mão e gUiar-nos hoje
. pelo caminho· Será um

bom, um abençoado a�
no novo!

, 1 \1 Igreja Batista de Ja
.

raguá do' Sul - 72-1925.

Para anu,nclar ou fazer
assinatura, basta ligar pa.
ra o 72·0091. Estamos as

ordens.
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CONFIRA A HISTÓRIA ... B�ão de Itapocu

IIA Hístôría de nossa �nte não pode

ficar SÓ na saudade".

o Passado sö é importante se () seu

w

•
MOMFORT

tempo foi bem empregado.
INSTRUMENTOS DE

.�, MEDiÇÃO -

.1;' COMPONENTES
INOL!STRIAIS

Em 1940, ° dr. Arno Pedro Hoeschel era o

Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, o

prefeito era Leônídas Cabral Herbster, Paulino N.
Bonín. delegado de polícia, Pe. Ab�rto Jacobs o

Vigário, Bispo Diocesano, D. Pio de Freitas, o dr,
Nereu Ramos era Jnterventor Federal no Estado, o

Ten.' CeI. Dunval de Britto era Superíntendente de
Rede de Viação. Paraná-Santa Catarina, Artur Müller,
Escrivão e Ofíciat do RegistrQ Civil do 19: Distrito,
,Mario Tavares da Cunha Mello, Tabeli,ãö de Notas,
Manoel Lobão Muniz de Queiroz, promotor público,
Renato Sans, Secretário' Municipal, Alfredo MOser,
Contador da Prefeitura, Helaodoro Borges, Coletor
Estadual, Euclvdes de Queiroz Mesquita, Juiz substi-
tuto. João Olegário Mueller. 1Ç suplente de Juiz

- - Em 1970, pelo edital n? 7.108 corriam os

substítuto da Comarca, Getúlio Vargas era Presi- proclamas de casamento de Luiz Lanznaster, nat. de

dente da República, Bernardo Grubba era o corres- �S'curra e de Teresínha Arlete Bastos, nat. de Coru

pendente oficial do Banco do Brasil S/A., Manoel pa, filhos de Adolfo e Alice Lanznaster e João e

JUbas era Interventor do Paraná e Cordeiro de Fa- Tereza Bastos.
das, do Rio Grande do Sul, o Pastor da Comunidade
Evangélica era Hermann Waídner,

• • • HÁ' 50 ANOS e, a imprensa, tomando cOnhecimento do ocorrido,
achou qu� o burgomestre deveria pagar a pena dis
ciplinar para dar o bem exemplo. Mesmo por: que
os abusos de velocidade eram uma constante.
A�abavaJ?1 os jOrnalistas por solicitar que o admí-
ms.hadlöt; público colaborasse na manutenção'
da ordern, e diziam: "Auxilie, colabore na manuten
ção da ordem, defenda-se do que estiver errado,
mas n:í}o, avacalhe". Mas foi cOm a leí do "nin
guém pode comigo" e do "sabe com quem está
falando?" Ignora-se o remate do episódio.

• • • HÃ 20 ANOS

-

-:- Por serem invadidas as SUdS propriedades
.para caçar, pescar, tirar cipó e causar outros estra
gas os propríetãríos Octaviano Tissí, Henrtqus Tíssí,
Joaquim Ferrazza, Reínoldo Marquardt, Lírio Bressa
ní. Lino Valentini, Fabio Valentíní, Augusto Murara,

Ern 1950, Q prefeito era Walderaar Grubba, Cirilo Uber. Anthero Pedrottí, Osmar José Tíssí, Dario
o dr. João lV..arcondes de Mattos, Juiz de Direito da Bressaní e Gustavo Mathedí, publicavam uma PROIBI·
Comarca, Promotor públicO, di, Príamo Ferreira do, çÃO de entrada de pessoas estranhas em suas pro
Amaral e Silva, Pe. Alberto Jacobs, 'Vigário, Pastor príedades, "não se responsabilízando pelo que pos
Hermann Waídner, da Com. Evang.. Walter Brei- sa acontecer aos infratores .dessa proibição".
thaupt, Preso do PSD, Arnoldo L. Schmítt, Preso da
UDN, dr. Luiz de 'Souza, Preso do PRP, Werner Stan

ge, dir. da Rádio Jaraguá, Paulino Pedrí, ger· da
Corr,eio do Povo, Wolfgang Weege, Preso da Asso.

Comercial, dr. Aguinaldo de Souza, Preso Assoe. Ru

ral, Armando 'I'aranto, Dep. Estatística Preso da Câmara

Municipal 1950/51. dr. Luiz de Souza e pessoas que
faziam parte da COmissão Censitária Municipal, nas

pessoas de Irmã Gliiomar, Ir. Alhana, Wínfríd Hasse,

Darci Luz, Osvaldo Duarte, Augusto Schmídt- dr.

Godofredo L., Lucce, NeY Franco, Artur Müller. Ba

.sílio Schíochet, Eurico Doubrawa, Manoel Luiz da

Silva, Mario Tavares da Cunha Mello, Olávio Rech,

Irrnão Brnesto.dosé, José Gaya e Artur Breithaupt.

• • • HÃ 40 ANOS

• • • HÃ 30 ANOS
• ·i

- - O dr. Luiz Corrêa de Lacerda, Presidente e
Alceu M. Bley, Secretário da Comissão do Bi-Cente
nário de Fundação da Lapa, agradeciam ao "maís
antigo" a divulgação.

'-o - Em 1960, a polícia flagrou alguns motoris·
tas que foram a.o Coneio para apanhar a correspon
dência, parandQ três veiculas um ao lado do outro,

quase fechando a via pública. A polícia, vendo a

irregularidade expediu a: infração e no meio' delas

,estava o carro do prefeito, que !lião' gostou e I€Cusou

'se de receber a intimação, dizendo que ele que

competia dirigir o trânsito. A multa era de Cr$ 25,00

--..�,.-

• • • HÃ 10 ANOS

Em 1980, Rudi Bruns era motivo de citação
na imprensa local, pelo fato de, após intensos estu-·
dos no Instituto Bíblico "Boa Terra", em Guarituba,
Mun. de Piraquara-PR, concluiu suas tarefas, colan
do grau em Teologia Ministerial na Igreja do lu

gar, em 15.12.1979, partícípando da 9a. Conferência
Inter-Americana da Igreja de Deus � da, 12a. Con-

venção Nacional da Igreja de Deus nb Brasil, em

Curitiba. • Como bom filhO
.

desta terra, vem

exercendo o seu ministério, tendo enviado ao jo.r
nal "Correio do povo", em dezembro passado, uma

inspiraÇlão para o NATAL, publicado na pág. 16 da

edição nÇ 3.570, de 23.12.89 a 12.01.90, no encarte da

Especial de Natal. O digno pastor persevera noS

seus votos, trilhando o caminho qué ,expontâneamen
te escolheu na realização plena de sua sublime

missão.

L------'-'�-�----�--:-----;J:-a:r--:'a:-::g=u:::á:-::;d;-:o--;:S;:u:1I,-:d;:e:-;2a.;1r-:de Janeiro a 02 de fevereiro de 1990.
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LEITWORT. "WIR SCHREIBEN EIN WENIG IN
DEUTSCH,' DAMIT DIE ERERBTE MUTTER'
SPRACHE NICHT IN VERGESSENHEIT GERAETI",

- - - Dm REDAKTION

DIE BESTIMMUNG VON AKBAR, DE GROSSE
"Jeder Mann soll vier Frauen haben: eine Inderin,
,die ihm Kinder schenkt; eine Perserin, die mit ihm
über klug,e Dinge spricht; eine Afghanin, die ihm das
Haus führt; eine Türkin, die er als Exempel für die
anderen durchprügeln kann!"

« Deulsche Ec·ke (,_ : laseimellas C/=HO ... -<. ..:

VIAÇÃO CANARINHO LTDA:
Pro2rame bem as suas viagens de férias e

recreação. A "eaaarlDho" coloca à sua dis

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua
,

frota. Venha conversar conosco.

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

I,

,
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Yerdu'reira da Raquel
-.-

»

o o o

16 de Dezembro
.,Jenifer, filha de Lio
nor (Odete) Inácio

17 de
-

Dezembro
Mareio, filho d� Ce'

ser (Marinês) Fodí

18 de Dezembro
CrisÍiane, filha -�' 'de lo'

"

nír . (Tomoe) Pereíra:
OiSJele, filha de Pedro
(Ana) Zimmermann: Ma-
'ria, filha de Leodorico

. (Ana) Neves: Jaqueliní.
filha de _:Cesar (Mafia)
da Silveira; Douglas, fi
lho de Elias (Ivanilde]
Colossí:
19 de Dezembro
Jonas, filho de Val

demíro (Veronica) Re
inke: Fabio, filho de Pe
dro {Lottí) Pelense: Ali
ne, fiha de Jvanir (Ma
ria) Marquardt
,20 de Dezembro

Daníele. filha de Se

gismundo (Iria) Candol
fi; Carine. filha de Vil
mar (Rosane) Cattoni;
Moríeu, filho de Osmar

(Nair) Salvino: Priscila,
filha de. Jorge (Soeli)
Kozak; Paulo. filho de

Heriberto� (Edite) Bihr

COMeRCIO DE FRUTAS E VERDU�AS,

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

Gomes de
do Sul

Oliveira, 1.160
SC

HEIRATSINSERAT IN EINER WOCHENSCHRIFT
"37 jähriges Fräulein, mit reizendem siebenjährigen
Töchterchen, brünett, wünssht Bekanntschaft mit se
riösen 'Stier', da selbst 'jungfraU-, zwecks baldiger
Ehe!"

mODElA,ÄOJUHH
Fabrícação de modelos p/fundíção em geral,
madeira, alumínio, araldíte, etc.

Serviço de colocação de canais ,e modelos
em placa.

'

Rua Prof, Antonio Ayroso, 419 _..;. Bairro, Nova
Brasílía ---. Fone; 12-3991 - Jaraguá do Sul- SC.

r---------------.-------------------------------------.

Para nós, seguro não é só garantia de' riséos
Seguro é

Prestação ·de Serviços
. Consulte - nos

Seguros A. Garcia
Rua Expedícíonério Gumercindo da Silva n9 90, 1.9 andar sala 2

Fone 72-188 - Jaragnä do Sul �, SC _

'

11.;'.·' n
RONDA
Asas'da liberdade.
ta Pilote sempre equipado.

Rua CeI. Procópio
..;_ Jaraguá

Eletro Elelrôni,ca 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 Sani.
e TV com garantia

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, n9 280-
- Jaraguá do Sul -' Santa Catarina

Ferro Velho Marechal·
DE ENGELMANN & eTA. LTDA.

Comércio de veículos usados

Peças para veiculas

Compramos automóveis acidentados,

-Rua Conrad Riegel, 162 - Fone n-0874

Jaraguá do' Sul -. SC
'

'Meta,lúrgica Arteferro lIda.
Portas - Janelas - Vitrines - Balcões - portas

Pantográücas � Portas Rolo - Cercas - Grades

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

Rua Joinvílle, 2.051 Fone; 72-0971
Jaraguä do Sul - SC -:-

genIe
.

nossa
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Clllras & Lagartas
• Década de noventa?
• A maioria de Collor
• A dívida do amígo

VEJA da, semana passa,da, é da
me�ma ()�iniãq do sr, Wagner Baggio
quanto aQ ínícío da década de noven
ta. argum�ntand() que é correto falar
s: em fim dos anos oitenta, mas �ec
mCéUnente erradc dizer-se que inicia

:os .a década de nOv�nta. 'A revista
rmina agradecendo a seus leítores

.

,
qUE! lescrev�ram a .respeito, inclusive
'ant<;cipadamente, "al�Í'tand() para

.

()
,

�.qUlVºco de se encerrar a déca,da, nO
,nemo ano".

.

x-x-x-x-x""_x-x
� dor de 'cotovelo, seja .por que

mº�IVo �e. manifeste, é sempre um ca-

.

muíto �eno, como �e pode notar ago
ra, mars de Um mes depois de encer
rada, a_eleição presídenctal e a pro
clam�çao do resultado final. Pois aín
d� .ha quem pretenda minimizar a vi
tona, ,do senher Fernando Collor de'
Mello. argumentando que sua vitória
não foí por tão esmagadora maioria
como pensam alguns. Lemas estes di
�s u� coméntãrto num dos grandes
jornaís de circ.ulação estadual, no qual
o autor assevera que a vitória de Col
lor foi apenas de uma apertada maio
ria, e pretende prová-lo usando o se

gUinte raciocínio:
-

que Q1S votos nulos e em bran
co NÃO foram dadas a Collor; .

-

mas 'somados com Os votos da
dos ostensivamente a Lula,
configuram "praticamente um

emp,late" ; "
-

que as abstenções devem ser
. divididas na mesma proporção
entre os dois candidatos COn

correntes ao segundo turno.
Racíocínío capenga. diga-se de

pas,sagem· Na maís elementar lógica
se os votos brancos e nulos não so

mam para Collor, logicamente tam
bém 'não somam para Lula, posto es
ses votos retratam apenas e tão so

mente um fato crístalínamente claro:

esses eleitores não simpatizaram com

nenhum dos dois candidatos. A lei E

leitoral diz que' considera-se:' eleito °

candidato que obtiver maíorta absolu
ta dos votos VALIDOS no' .prírneíro:
turno, que no segundo' turno concor

rerão apenas os dois candidatos mais
votados, sempre considerando votos
VAUPos e que rieste turno será con-:

siderado eleito o cándídato qUe obti
ver.' maíoría de votos vALIDOS
Oitenta e do. i s milhões de
eleítoras estavam- a�o� a votar, mais .

de setenta milhões votaram, Collor
obteve:' cinco milhões de votos'VALl
pOS a maís do que Lula. Se os votos
nulos e em branco não podem ser, a

tribuido a nenhum dos dOis candída-'
tos, as' abtenções não' valeram absolu
tamente nada. Por onde se vê que a

vitória de CQUor é .íncontestével. e

por esmagadora maioria.
x - x - x - x _ x - x

Falando em maioria, aquele cida
dão procurou um advogado para que
este cobrasse unia dívida. a um amigo
a quem emprestara dez mil cruzados
e que se negava a pagar. O advogado
disse cue bastaria protestar a promiS
sóría em juizo. Mas nãO havia premis
SÓrià. Negócio entra amigos. Aí o ex

perímentado causídíco sugeriu escre

ver uma carta cobrando OS cem mil
cruzados. O cara objetou, alegando
que a soma era de apenas �ez mil.
Mas a carta fOi e três dias depois ve

io' a resposta, vazada em termas mal

criados, xingando o mtssivista: "Vo

cê nunca me enganou, seu f ...Ora, me

�mpresta dez mil e agora quer cobrar

cemi, etc" .
.

� O sr, viu, doutor? Eu podia dor-

mir sem estas malcriações ...
- Tudo bem, cavalheiro".
- Como, tudo bem?
_ Pois, agora já temos um docu-

mento assinado por seu amigo, con

fessando que lhe deve dez mil cruza

dos. O resto daquela carta que se da-

ne.·.

COLEGIO SÃo LUIS
Av. Mal. Deodoro, 520, FOne (0413) 12-0313

- Jaraguä do Sul _ SO -

Contrata:
Orientador (a) Educacional
Professor (a) de:

a. Ciências para o Primeiro Grau.
b. Matemática para o Segundo Grau.
c. Inglês para o Segundo Grau. �

Os ínteressados deverão entrar em contao
to com o COlégiO São Luís até o' 'dia 31 de
janeiro de 1990 nos seguintes horäríos,

de manhã': 8h30min, às I1h30min,
de tarde: 14h. às 17 horas,

S� O' ALCOOLISMO É

"ALGO" MAlS QUE BE

BER, A SOLUÇÃO ifj

MUI,TO MAIS QUE DEI

XAR DE BEBER.

"EI. Mensage"

f

Clínica Veterinária
.

SCHWElTZER
Dr. WALDEMAR SCHWEiTZER

Clínica de pequenos e grandes animais, cirúrgias, vacinações
raio x, intsrnamentos, boutique.

.

Rua JoinviJIe, n9 1.1'18 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone '12-3268 - Jaraguá do 'Sul '_ SaIita 9tta�iJia

,

l -.._,,"""" ..... J; "-�._.-....:-, _

I' ED,I'TAL
AUREA MüLLER GRUBBA. Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem
: que se acham neste Cartórío para protesto os
títulos contra:

I'

Eletrontea KaVi Lttta - Av. Getúlio Vargas, 540

- Nesta - Osvaldo Muller - Rua Carlos M:aY,

320 - 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 Ieí. a fim
de liq�idar _

o seu débito, ou então dar razão por
que nao o Jaz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.

.rH/�araguá do Sul, 25 de janeiro de 1990.

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

II

li

V A R I G tiJ(±) C R UZE I R O
Agência de Cargas e passagens. I'

Rua Procópio Go de Oliveira. 246 Fone: 72-0363

Ingles para quem
não lem lempl

a perder. '

FALE INGL:ES EM 24 HORAS

WIZARD
CONVERSATION

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

linguística do mundo (Brígham Young Uníversíty
- 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.

Rua Exped. Antonio Carlos Ferreira 68
Fone 72-0527' " ,
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Notas

TOU na quarta-feira (24) a sua progra
mação diária normal. � mais nova emis
sora em Amplitude Modulada do Vale
é de propriedade do radialista Carlos
Reali e do ex-prefeito Durval Vasel.

Roberto Leu, 17 anos, ainda co

memora sua aprovação no Vestibular
da Universidade Federal de Santa Ca
tarina, para o Curso de Engenharia Ci
vil, Filho dó prefeito de Massarandu
ba, Davio Leu, Roberto concluiu o 2?
grau no Colégio São Luiz, no ano pas
sado', Parabéns, igualmente a Rodolfo
Kohlbach, aprovado em Engenharia
Mecânica, Marlon Souza Júnior, em

Farmácia, Daniele Spezim, e Cristiane
Driessen, ambas em Direi/o,

Júlio Cesar Dominoni festeja seu

aniversário hoje. (27/01). Ele é diretor
-

..do Departamento de Agricultura, Co
mércio e Turismo, da Prefeitura Muni
cipal de Corupá.

A Fornelo's inaugura em Massa
randuba, brevemente, uma das melho
res boates da região, programando
grandes desfiles para esse ano, Para
movimentar a sociedade massarandu
bense, a Fornelo's ainda dispõe de uma
Lanchonete para atendimento à rapa
ziada,

. A comunidade jaraguaensê e fim
onârios do Fórum, agradecem às pes
'as do Wander Weege e esposa Lau
ta W-eege por terem seencarregado
s despesas financeiras sobre os 'Servi
s de jardinagem e criação de peixes
namentais, no prédio do /:orum;
-Sucesso total as duas promoções

nsecutivas de finais-de-semana da
ate !rfarrakech. Na sexta-feira' (19)
onteceu a "Noite IÚJ Vale Quanto Pe
"
e 'ontem (26).,/oi,a vez IÚJ "1: G_rito

Carnaval". E o pique total da boate
ste inicio de década.

"Uma Noite no Karibe" é o título
grande baile que aconteceno prôxi

o dia 2 de fevereiro, no Beira Rio
lube de Campo, com animação do
rupo Musical "3 do Rio",

Rtúlio "Brasil Novo"� inaugll-

AmeninaMalu,
fil�a do casal
'amigo Cecília e

Vilson ..,....

proprÚ!tários-da
Imobiliária
Interimõveis-,
comemora seu

aniversário no

prôximo dia 28,
emsua

residência.
Malu está
completando 10

, anos no dia 29
'(segunda
feira).

'

MJM
Atenção, você que se preocupa em manter a forma.
Em breve estará a sua disposição o MJM - Centro

e Beleza, sob a direção' da esteticista Maria �osé Ma
. US, com novidades em hidratação, tratamento de celu
ite, flacidez, massagens, depilação, e a exclusividade dos
roduíos Anna Pegova. .

'

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

" rÓ,

,C/arice e Jorge'

Casaram-se às 20 lioràs do último sábado, dta 20, em bonita
. cerimônia 'na Capela Nossa Senhora do Rosário, de Rio Molha,
os jovens Claiice Kuhn e Jorge Luiz da Silva Souza, ambos
amigos e leitores desta coluna, além de excepcionais atletas.

Os convidados foram recepcionados na Associação Recrea- -

tiva Marisol.
.

Ao jovem casal os nossos cumprimentos e que a vida a

, dois seja repleta de'felicidade e muito sucesso.

éfJfC
IND. DE MÓVEIS

.

Qllilalrll
Vende Mais

'-RESTAURANTE,MOKWA-
Comida' caseira
.:

II Atendemos pedidos .de reserva
Rotà das Cachoeiras - Rio Novo Alto

. Corupá-SC.
.

Uma jóia .nInguém
esquece

Seifoc:t
Jóias, relógios,
óculos de sol e
p�sentes.

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

- '_ ---
- -"'-"_-_'___ ---

�oja ,

Mamáe Coruja ,

A melhor opção em

artifs infanto-juvenis,
,

ebê e gestante.
Rua Barão do Rio

Branco, 168
iI Fone 72-1788 - Jaraguá

, do sul-se.

•

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

mais para presentes na

II

Relojoaria v

Avenida ,

,

_

Marechal Deodoro 443 e

Getúlio, Vargas n� 9
\

lIaIwH "lhas LtdL Ru .rtha wiege, 200 ,

.S258 Jarapá do Sul- S.C. Fone,0473/72-�

ragu�'do Sul, de 27/01 � 02/02/90
.
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estão: arroz (348%), café (247%),
feijão (161%) e carne (133%). tá
tomate (23%), banana (7%), trigo
(20%) e manteiga (68%) foram al-

guns dos produtos que tiveram os '

menores índices de aumento.
Confiraa subida de preços no qua-
dro abaixo:

.

� ,

SEM,ASTÊR

A�do e varejo

,

i

! �

OS cerca de,1.10lHuncionários municipais de '.

Jaraguá do Sul receberam um aumento de 75%
autorizado pelo prefeito Ivo Konell, no último dia 23
I 'vigorar desde 1� de janeiro deste ano. Com isso

'

'os servidores passam a receber NCz$ 2.784,00, sendo
que as lJ1enores faixas salariais tiveram um reajuste
de 100%. A estimativa de Konell é que a folha de
pagamento chegue em janeiro a NCz$ 5 milhões
alcançando 4�/o dö total da receita de Jaraguá.

,.

.

O transporte coletivo de

Jaraguá do Sul deverá

sofrer mais um reajuste 'em

suas tarifas entre os dias 5

e 10 de fevereiro. Este
aumento será assinado pelo
prefeito Ivo Konell, que
também prepara a abertura
de' concorrência pública
para outra empresa
concessionária deste serviço,
hoje monopólio da Viação
Canarinho, empresa que
tem atendido deforma
precária as necessidades da
população. Mas o próprio
Konell não acredita que
apareça outra empresa de

transporte interessada.

A K,ede Jaraguá de Hotéis
instalará na cidade um

hotel três estrelas, em estilo
,

germânico para atender
principalmente os turistas

que visitarem a Schützenfest.
.

O projeto, em análise prévia ,

na Prefeitura, prevê uma

construção de três
pavimentos, com 127

apartamentos episcinas a ser
edificado em'uma área de
7.50 metros quadrados,
próxima da Rádio Jaraguá.
Este promete se tornar o

,

melhor hotel da cidade,
podendo se tornar mais tarde
Um estabelecimento quatro
estrelas.

A' Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
.

Comunitário liberou dois caminhões hidrojatos para a

limpeza e desentuplm�nto �áS tubulações de esgotos de
Jaráguä do Sul. Os veículos solicitados pelo prefeito Ivo
Konell devem chegar a? município em 5 de fevereiro, mas
ele ac!ed�ta que o, serviço sesã concluído somente dentro
de aproximadamente um mês.

"

O d!re�or-presidente executivo do GrupoWeg, Décio"
da Silva, destacou durante a Convenção de

VereaC!o.res da Weg (Conweg), encerrada no dia 20, com
. uma vIsita a fazenda, em Sao Bento do Sul, que a

empresa pretende iniciar este ano a construção da
moderna Fundição IV - etapa do fl.!_túrQ Parque Fabril,
a ser instalado em Guaramirim.

ALARMES
.. PREDIAIS

Jaraguá do Su/- R. Reinolelo Raú, n2 460

Os us'uárlos de nossos sistemas já comprovaram: somo!
um� empresa de segurançà que se preocupa com você.
Peça uma visita para consultoria técnica gratuita de súa.

segurançí!s pelo fone 72-1339 (Dia e Noite) .'

. Preços disparam na cidade
durante

.

últimos 45 dias
'. Uma pesquisa �ea�izada pelo
Sindicato dosMetalúrgicos nos su
permercados da cidade compro
vou que a cesta básica subiu
112,48%, nos últimos 45 dias em

Jaraguä do Sul. De acordo com
este estudo da entidade trabalhis
ta, o valor de NCz$ 471,80 neces- .

sários para a alimentação mínima
de um adulto em dezembro de
1989 passou para NCz$ 1.001,55
em janeiro. Este foi o maior au
mento da cesta básica nos últimos
12 meses, avaliaram os pesquisa
dores.

Pelos cálculos do Sindicato,
uma família formada por três pes
soas deve gastar cerca de NCz$ 3
mil somente para comprar alimen
tos neste primeiro mês do ano, en
quanto q.ue o. salário mínimo fixa
do para janeiro _;:. a ser recebido
apenas no início dê fesereiro -

é de NCz$ 1.283,95. Entre os ali

�entos que mais subiram de preço

Metalúrgicos
fecham acordo
coletivo/1990

.

o acordo coletivo deste ano.
Mais de 30 agricultores do

dos metalúrgicos foi assinado en- município de Corupá já estão
tre os representantes de patrões 'cadastr�dos �ar.a participarem
e empregados do setor, na manhã do projeto Bicho-da-Seda"
do último dia 23, na sede da Acijs .

desenvolvido pela Associação
(Associação Comercial e Indus- de Crédito e Assistência Rural
t�lal de Jaraguä 40 Sul), quando, de Santa Catarina (Acaresc).
fICOU acertado u� !lumento de O projeto está sendo levado a
93,93% sobre o salano de dezem- efeito através da Pr feit de
bro. Com ISSO ficou assegurado o ' A

e .el ura e

pagamento integral do IPC de Corupa, em convemo com a

J989, mais 10% de aumento real E�presa Kane�o do Brasil, lo"
e produtividade, além "de 5% de calizada em .-r:a�6 � responsá
ah�:m� emergencial � quem recebe vel pela aqUlsl9�0 dos casulos.
ate cinco piSOS salariais, o que re-' .

Para part.lclpar do convê
presenta aproximadamente mo, cada agncultor deve dis
NCz$ 11.200,00.. . . por de uma área de um hecta-

Para o presidente do Sm�l- re, especialmente para plantio
c?to dos :rrabalhadores Metatür- de amoras (alimenta ão essen-
gicos; LUIZ Carlos Busana, "este .

I bi h d d�' O
foi o melhor acordo coletivo dó cia .a.o lC 0- ��se a).. s con-

Estado neste ano
.

embora não vemados tambem precisam ter

atenda as necessid�des da classe
trabalhadora". Agora,o piso sala,
rial dos metalúrgicos ficou em

NCz$ 2.240,00 e também foi ga
rantido a todos que tiverem mais
de seis meses e direito de receber
férias proporcionais ao se desliga
-rern da empresa. "Assinamos o

. acordo para garantir o reajuste,
mas continuamos nas' ruas para
,conseguir o pàgamento semanal
de salários e o fim do trabalho aos

sábados", 'declarou Busana.

'04/12/89
Preço/mês anterior

184,47
25,50
31,28
12,51
11,73
21,00
49,59
52,80
-12,42
20,25
15,90
5,83
28,52

471,8P

18/01/90
Preço/mês Variação%

430,65" 133,45
56,63 122,08 .

81,90 ,161,83
56,10 348,44 I

14,15 20,63
36,00 71,43

.

61,20 23,41
105,60 100,00.
43,14

.

247,34
21,75 7,40
33,60 111 ,32
12,83 120,07

.
48,00 68,30

1.001,55 112,28

Produtos . Quant.
Carne 6,6 Kg
Leite 7,5 I
Feijã9 4,5 Kg'
Arroz 3,0 Kg
Tiigo 1,5 Kg
Batata 6,0 Kg
Tomate 9,0 Kg
Pão 6,OKg
Café. 0,6 Kg

.

Banana 7,5 Kg
Açúcar 3,0 Kg

Ó/eo1,08 Kg
Manteiga 0,75 Kg
Totais

Acaresc realiza'projeto
Bicho-da-Seda em Corupá

urna área co� galpão, onde es

teja construída uma cancha
suspensa, .com 1,� metros por
20 metros dê comprimento.
Baseado nessas dimensões a

Acaresc projeta urna.produção'
de�té 70 quilos d� casulos, por
agncultor. No dia 04 de no
vembro, um grupo de agricul
tores esteve em Tai6, a fim de
acompanhar os trabalhos de- .

senvolvidos pela Kanebo ,

"Agora, depende unicamente'
dos Interesses da Empresa",
assegura o diretor do Departa- '

D!ento d� Agricultura, Comér
C1O,. I�dustna e Turismo, da
Prefeitura de Corupá Júlio
Dominoni.

"

Ku. Relncildo.il.u, 631
72-1599

CHEVROLET IPANEMA

DESCUBRA ESTE SUCESSO

."'�:'"
90,A DÉCADACHEVROLET .

A SUA MELHOR 'MARCA.
. .
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A força turística das águas
nas Cachoeiras de Corupá

, I

A natureza se embeleza a ca

da dia na correnteza das águas do
Rio Novo Alto, em Corupá, nas
cente principal de oito cachoeiras,
que têm trarisformado omunicípio
em pólo potencial do turismo do
Vale do Itapocu. A rotina daper
feição começou a ser visitada in
tensamente pelos turistas, a partir
da implantação do Parque Muni
cipal 'Emílio Fiorentino Batiste
la" , pela Prefeitura Municipal, no
dia 7 de julho do ano passado.
Uma infra-estrutura recém inicia
da, mas que promete chamar a

/ atenção pela organização.
"Proibido entrar de moto nos

trilhos". "Não colher plantas. Su
jeito amultas". "A natureza criou
o símbolo do amor. Ame a nature
za", são. algumas das orientações
passadas pela diretoria do Parque

Municipal __a prefeitura já provi
denciou os acessos a quatro .ca
choeiras e está realizando obras

para que os turistas consigam che
gar com relativa facilidade até as

outras quatroeascatas. Sempre
respeitando a preservação am

biental do ponto turístico:

ranä e São Paulo, principalmente.
Restaurante

Ernbora não exista qualquer
linha municipal de transporte co

letivo até as cachoeiras do Rio No
VQ Alto, a própri� perspectiva de
sucesso turístico já tem levado al

guns moradores a investir no futu-
.

roo O comerciante Juvenal Mok
wa, 39 anos, por exemplo, se uniu
ao irmão e decidiu abrir o Restau
rante Mokwa, onde atende os fre-

-gueses "com almoços a pedido".

Ao ultrapassar a ponte pên
sil, o visitante começa a assistir o
espetáculo conjunto das águas e

das pedras, uma dança moldada
durante anos pela própria nature
za. E prosseguem as orientações:
"Evite acidentes, não saindo das
trilhas", diz a placa fixada pela Juvenal confessa que ainda é novo
Prefeitura, advertências que diri- no ramo - "com o tempinho a

*em naturalmente os turistas à
_ gente pega prática", garante -,

'Rota das Cachoeiras", visitadas 'e ainda guarda uma foto da oitava

diaria�ente.i)or pessoas de Santa cachoeira de Çorupã, _paFa mos-

Catarina, RIO Grande do Sul, Pa- trar aos tunstas especiais.

,Parque Municipal terá acesso retificado
\ ,

.
.

Para se' chegar até I> Parque
Municipal da Rota das Cachoei
ras, é necessário percorrer cerca
de 15 quilômetros de "chão bati
do"; uma estradade difícil acesso,
que será !_:étific'àda ainda,em1990,
conforme promessas do próprio
diretor do Departamento de Agri
cultura, Comércio, Indústria e Tu
rismo, da Pp�feittlra Municipal de
.Corupä, Juho Cesar Dominoni.
Decidido a lançar no município a

chamada "Indústria sem Chami-

né", Júlio tem sérios projetos para
o município, neste ano, certamen
te "dependendo dos recursos para
maior divulgação do Parque".

O diretor- do Departamento
de Turismo diz que já está assegu
rado a liberação. de recursos ao

Parque "Emílio Batistela" . Ele
pretende concluir em breve a

abertura de novas trilhas às outras
quatro cachoeiras - ainda inaces
síveis - e já promete dotar o Par
que de toda a infra-estrutura ne-

JuvenaIMokwa e o irmão atendem diariamente a dezenas de turistas
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, cessária: "Vamos' da condições
de comodidade ao tu.ista, com a

. construção de seis churrasqueiras
em blocos, banheiros e a instala
ção hidráulica em todo o parque".

, .

A partir da implantaç�? defi-
-

O espetáculo oferecido pelas águas do Rio Novo Alto é fascinante
mtiva da infra-estrutura, Juho pla- . .' ,

neja acobrança de "umv-alorsim-'
.

bélico" no futuro portal turístico,
a ser construído no local, que tem
recebido ainda as visitas de 'pes
soas da Alemanha, Suíça e outros
países da Europa. E os projetos
vão mais longe, Para este ano, o
diretor de Turismo da Prefeitura
de Corupá quer construir.de 10
.a 15 quiosques, entre os trilhos;
todos com mesas.e.churrasqueiras.

TRILHOS

Ao atravessar a ponte pênsil
- com um vão de 21 metrose
em uso desde o final de novembro
do ano passado -, o curioso turis
ta inicia um longo .roteiro para co

nhecer as outras setemaravilhosas
cachoeiras. Até chegar a 2.� ca

choeira, ele. terá percorrido 546
metros e mais 735 metros para al
cançar as outras acessíveis. Neste
trajeto de descobertas e s.urpresas,
o' turistas percorre até 3.200 me

tros se desejar descobrir toda a

beleza do município de Corupá.

CORREIO.
1[>'c>. pc::»" .e>._

...._-

Prefeitura planeja mais
infra-estrutura ao .Iocal

"Estamos iniciando um
iirograma .antes
abandonado", sustenta o .

vice,prefeito em exercício,
José Norberto Müller, que
deseja apenas que "Corupá
apareça no cenário turístfco
nacional, até pelo potencial
super-importante que tem a

explórar". Juntamente com
'0 atual prefeito Ernesto

.

Felipe Slunk, Müller planeja
a inauguração do novo.

galpão para abrigar aos
tUristas -.,. "até o final de
fev.ereiro. está tudo pronto"
_:_-e adianta que nos

próximos dias será
construído o camping
municipal, na Rota das
Cachoeiras.
Semanalmente o Parque

I Municipal recebe a visita de
mais de 500 pessoas, que'
deverão cumr os trabalhos

. de .reparos ,nos acessos, .

neste ano, e da iluminação
do pátio - próximo à 1�
Cachoeira. A Prefeitura
acaba de concluir a licitaç,ão
para a instalação das
luminárias, vencida pela
Empresa Santa Rita, de
Joinville.

VALCAR VEíCULOS
ParatiCl- Marrom 89
Parati CL - Prata ...•...... � 88
Belina GL - Prata :.� ...•.86
Escort GL - Cinza•...•.........�.�84
Escort �Ghia - Dourado
1.8.· �� � : ..•......•.

'

� � ..89
, '.

FONE: 7273097

Jaraguá do Sul, de '7/01 a 02/02/90.

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

TUDO EMALUMíNIO'
RUA JOINVILLE, '1839 - FONES: 12-0995 e 72-3320
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ANOTAÇÕE;S
..

Cai mais uma cons- a lhe cumprimentar,' ao
truçãa antiga na Mare- mesmo tempo que -mos
-chal. É a casa ondemorou trau interesse em servit a -

Luiz Kienen, defronte do, 'sua terra natal, desenvol-
. Cal. Divina Providência. vendo, desde já, gestões,
Lá também morou o fale- fio sentido de instalar uma
ciâo Artur Breithaupt. coordenadoria dasecreta
quando veio de São Ben- ria nesta cidade.
to, morando de aluguel até Outro fato -que cha
construir na Ep. Pessoa.

mou a atençdo dos usuáriosOnde hoje está o colégio, doHospital eMat. Jaraguáa área ,era ocupada por e os visitantes é o novo as
Fischer Ferenc, pai de .

pecto âopâtio de estacionaFrancisco. Fernando,F_is- mento. De revestimento de
eher, hoje oc_tage'!:arlO. areia agora foi àmpliado e

Erq. uma cp�struçao em; calçado à paralelepipedos,
,

estilo germantco. tornando o localmais silen-
Se de um lado se la- .,

, cioso e com menos pó quementa a demolição dO pré- os veiculo« jogavam para odio de tantas tradições, lado dos apartamentos.abrigando gente importan- Quem leu a 4�parte do'(lm)te dos idos tempos, de outro paciente do 813, ed. CP de.
há um alento, pois, a em- 28/01a03/02/89, tema im
presa. �oo,! aquela casa à

pressão que a municipalimumclPfllidade, que a re_- , clade sensibi.lizou-se com o
'construuá, no m�smo es�-. que estava escrito lá. .

lo, n'O Parq_ue 'Agropecua- '

'

rio Ministro "João Cleo- Yoltanâo ao dep.
phas", na Rua 7 Walter Ademar Duwe, atual Secr.
Mtirquardt, usanäo os ma- do Trabalho, este teve res
teriais e as. restaurações trições nó PMDß qUe não
que se fizerem necessárias queriam a sua nomeação
à fidelidade estilística, da no lugar de 'Miguel Xime
obra. nes. Pedro Ivo, contudo,

"Correio do Povo", confirmou a sua nomea

por seu diretor, foi o pri- � ção, mesmo contrariando
meiro jaraguaense, a ter � correlegionârios.. Mas foi
audiência com ó nQvo Se- o próprio deputado que

.
cretário do,Trabalhá e De- explicou o seu comporta
senvolvimento Comunitá- mento no segundo turno

rio, deputado Adernar da eleição presidencial:
Duwe. Recebido cordial- "'Não apoiei ele, apenas
mente, ressaltou o fato de votei nele porque não en

ser oprimeiro jaragudense goli Lula".

/'

CAI'ZSASSE
A;ESSÊNCIA DA PUREZA

.

Comissão da 2! Schütze'ofest
. tem nova reunião nodía 1�

A Comissão Central' o- do a Schützenfest", que ocorre gurou a construção de um novo

ganizadora da 2� Schützenfest " nopréximo dia 10� fevereiro, pavilhão, para. maior como?,irealiza 110 diá l� de fevereiro no pavilhão do Parque Agro-' dade aos festeiros da 2� Schüt-
o seu segundo encontro, pará pecuário', com a3imação, dos zênfest." , \

_definir detalhes sobre a edição conjuntos "Os Frenéticos" , O prédio terá 25x55
da maiorfesta representativa (das 19b- às 24 horas) e "Os metrosde extensão - serão
das manifestações germânicas Vilanenses" (das 24 às 5 ho- ' 1.3,75 metros quadrados -de
do Vale do Itapocu. Todos.os ras); � entrada-s-preço único área -, com 20 camarotes de
presidentes das Sociedades de é de NCz$ 30,00.

.

20 mettos quadrados, e vai ser
Caça e. Tiro, do Vale estarão erguida ao lado do atual pavi-
presentes à reunião, que ainda Nesta semana 'o Prefeito lhão "ArturMüller - que ser-
acerta détalhes paraa realiza- Ivo Konell visitou o atual pavi- virá como espaço para um 01,1.-
ção do grande baile "Reviveu- lhão do Agropecuário é asse- tro gra�de restaurante.

'

Pen�ionist�s de Jaraguá
UJTI,do São realizam outra. assembléia
os� opera .'

-

,

'

• � , ." , Os ap'üsenta�üs de Jar�gu� decida pelo. Governo até o. mês

Ja' e·'m ,março düSul�c::alizamhüJe(27)apnmel- de maío. ,

- Ja reumao do. ano. de 1990, as 8h30
min, no Salão. Paroquial da Igreja - Em Jãraguá do. Sul, o. presi-
Matriz, para definição. do. pr('gra- (lente da Associação <lÜS Aposen
ma de lutas da e9tidade. Lügo. tados e Pensionistas, Rubens Ma
após a realização do. encontro noel da Silva, está pleiteando. jun
acontece uma missa em comemo- to. às principais lojas de comércio
ração. ao. "Dia Nacional do. Apo- ,e .supermércados locais um des
sentado."� ocorrido em 24 de ja- conto de lO%' a aposentadüs, nas

'

, neiro. Os aposentados de. todo o. suas compras. Ate agora, Rubens' ,

Brasil aindapreiteiam o. pagamen- ,não. obteve resposta com relação. \
to. dos 12,5% de reajustes; refe- aos supermercados IV�é.huelo.,
rentes ao. mês de junho/Sê, além 'Breithaupt e do Sesi. "Somos uma

.

do. ragamentü do. 13� salário. inte-' .clâsse grànde e puxar-essa clien
gra -:' medida aprovada pelo. Se- tela é sempre bom", adianta Ru-
nador Federal e que deve ser obe-, bens. ,,,",,

.
,

nPrefeito Ivo Konell chegou a�ionar a Delegacia de Policia de Jaraguá
UtÜJ Sul, durante esta semana, para investigar a, sabotagem ocorrida
no trator de,marca Komatsu, da Prefeitu� Municipal, que teve seu sistema
de Carter coberto com lama.. Felizmente a tramafoi descoberta em tempo
pelo, funcionário da Secretaria de Obras e VÚlfão que, antes -de virar a
ignição, observou o nivel do óleo no veiculo. ,

A Unidade de Terapia In- '

tensiva do Hospital e Materni
dade São José deve estar insta
lada definitivamente ate março
.deste ano, conforme promessa
do secretário municipal de Saú
de','Amaro, Xirnenes. Ele reve

lou sua pretensão durante a últi
ma coletiva como prefeito Ivo,
Konell, quando também infor
mou que 'toda a Central da Ga-

.
ses -' oxigênio, vävuo, etc -

.
foi conseguida, através de doa
ção, junto à White Martins do
Brasil, sob a condição de que
o Hospital preste serviço exclu
sivo. com a Empresa e ,

,

'

Segundo o prefeito Ivo Ko�-
.....----------_-- -"----_....__- ____J .nelI, já füram investidos recur-

sos d,a ordem de NCz$ 1 milhão
na instalação da UTI, que "se-

I guramente deverá ser uma das
melhores .em tel'mos de apar:e-"
lhagem no' Estado, superiot até
mesmo.· a Blumenau e Joinvil
Ie", cünforme o secretário Xi
menes. Construída em uma área
de 305 metros quadrados e com
vida útil prevista de 10 anos, à

'

un do Hospital Jaraguá terá
10 leitos e'será administrado por

, 12 médicos - dois são especia"
.

listas intensivistas, vindos espe
cialmente de Curitiba.

escapamentos

METALÚRGICA JOÃO WIEST s.A.
______-=---::!E-_-.-- �......::l=::,--.,.........;.,;::'!II!:-.......... �ua: Erwino Menegotti, 588 '

Fone: (0473) 72-3133 '

89.250 - Jaraguã dó Sul - sc _.._� ..

Uma empr�sa do Grupo Wiest ._,...,;.mas nóS ,�starnos aí
,.,agl'!à-08 Jaraguá elo S,ul, 'eI, '27/01 a 02/02/$0
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