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. Loja Safari vence

Certames de Futebol a 13� Gincana de
iniciam em 4 de março" Pesca de Arremesso
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Instalado' na antiga Estqção Ferrosiãria de Jaraguá do' Sul, o, MuseuMunicipal passou por dificuldades

Museu Municipal
deve' reabrir nos, '

próximos dias

Unidade de
" E�ergência
aosão José

Os médicos do Hospi
tal São José se reuniram pa
ra adquirir uma Unidade de
Emergência ao Pronto So
corro. O moderno equipa
mento já está instalado' no
Hospital e teve custo de
NCz$ 300 mil.

'

, Até o próximo dia 12 deste mês poeirados, Balduino disse jã'ter conta-
e secretário de Cultura, Esporte e Tu- tado com um profissional de História,
rismo, Balduino Raulino,\ pretende rea- residente em Jaraggä do Sul, que deve
brir, desta vez definitivamente, o Mu- rã-responder pela direção do Museu e
seu Municipal "Emílio daSilva", exata- preservaçao de seu acer,vo.mente quando todo o seu acervo com-

pleta um ano dentro dos armários em- Página 6
Página 3

.. FORASTEIRO A CIDADE QUE TE RECEBE,
FOI SEMPRE ORDEIRA E LIMPA PRESERVE-A

,

ARTAMA
, Movim. Industrial
Expositores

•• -'
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VAJUG CR\.IZER:I" RIO-SUL

II

Agênclà Autorizada
!I

Lar das Flores" será
inaugurado em: abril,
comtoäe estrutura,

Construído em uma la, oficinas de manuten
grande área. de 4.340 me- ção e lavanderia. Até

, . tros quadrados a Asso- agora.Iô apartamentos já
ciação Assistencial para foram comercializados e-

" Iäosos "Lar- das Flores' praticamente todos os
tem 60 apartamentos, objetos foram doados,
além de refeitório, cape- Página 8

o casal'Francisco' (Frida) Steckel fpram os primeiros idosos
admitido.s na institu�ão" . '-
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o gigante, que virou anãoEditorial
Guid� Fidelis *

"

contrabandeadas. '

Os políticos fícarameufó
ricos. Ergueram as taças da co
biça.e brindaram: Um dia ado
tarei este guri sem pai e' sem
mãe - discursou nobr-e dita
dor, cQm cara de Getúlio Var
gas.

SÃO PAULO, (Ag. Pla
nalto) - Quando Brasil nas
ceu, 'houve festança no .reino
da fantasia. Informados de que
o garotão possuia poderes má
gicos, capazes de revelar o se

gredo do cofre público, onde
se acumulam as fortunas sub>

- traídas do povo, vieram aven

tureiros lusos de boa cepa. E
não se furtaram ao dever de
'oferecer propinas, < distribuin
do carapuças, chocalhos e es

pelhos quebrados. Também
apareceram índios, proceden
tes de selvas virgens, ansiosos
pelas novidades eletrônicas,
principalmente gravadores e

rádios de pilha. Por .ocasião do
batizado-celebrado com pom
pas e missa campal eQ1 Porto'

Se�ur9! além de. penetras e "

emissanos do, podre reino da,
Dinamarca, pipocaram, entre
os convidados ilustres, sereias,
mulatas de arrepiar, magos,
bruxos e políticos especialistas
em malandragens. A fada da
natureza baixou numa carrua

gern de nuvens. Sorriu e deixou
a "oz suave fluir da boca sen

sual:
'- Brasil será lindo. 'Terá

olhos verdes, com a exuberân
ciade uma floresta amazônica.
Os cabelos, a coloração do ou
ro que se encontra em Serra
Pelada, em Ouro Preto e nos

bancos da Suíça e de Londres.
'

Os -dentes, sadios, refletirão o
brilho de suaspedras preciosas

,
'

" I'

'o Resgate daCultura
mais de 700 fotografias de hn
portantes fatos e aconteci-'
mentos históricos do Vale do
Itapocu. Tudo esteve exposto
à visitação pú,bli�a durante
_curto espaço de tempo, e ficou
armazenado e recebendo a

poeira do tempo durante qua
se um ano. A decisão do secre
tário Balduino Raulino, em
reativar o Museu "Emílio da
Silva", é' uma atitude djgna
de elogios e o encontrode uma
resposta aos anseios da comu
nidade.

"Seu" Emílio revelou seu
Imenso desejo de, quase aos
90 anos; ainda conseguir en
trar no antigo prédio d� Esta
ção Ferrovíäría de Jaraguä do
Sul, para mostrar a todos o

patrimônio de toda a região
do Vale do Itapocu, '

o secretário de Cultura,
Esporte e Turismo da Prefei
tura Municipal de Jaragua do
Sul divu�ou uma informação
importante parao resgate das
tradições culturais do, muni
cípio: à reabertura do Museu
Municipal "Emílio da Silva" ,

, que deverá acontecer até' a
primeira quinzena de feverei- Unidos, o museólogo e

-ro. A reativação do Museu, é artista plástico Gelei Coelho,
uma aspíração antiga da co- 'o "Peninha", o estudante e

munídadee, especialmente,' até agora único diretor 'do
do própr.io responsável pela Museu, Carlos Hoffmann, e

catalogação de 'seu' acervo. ' "-seu'" Emílio catalogaram,

, Súbito, surge um, bruxo
embriagado, depois de dúzias
de aguardentes, uísque e vinho,
do Porto. Esparrama c�sp�s,
segura a vassoura e analisa os

,

contornos do amanhã: E eu ,

em seguidam tomarei posse da
carniça. - Intervém o verde
jante chefe.Brucutu. Por ülti
mo, o caçador de maribondos
de fogo. Tenho planos para
Brasil: Joguei os búzios; con-
feri no mapa. astrológico. Bra
siLterá senadores e deputados. .>

padrinhos. Quase todos chega
dos aos acordos de subterrâ-
neo. Portanto, o menino não
.víngarä. Infelizmente será co
nhecido apenas' como um gi
gante que virou anão, soterra
do, em dívidas, raquítico, fa
minto, humilhado pelos ban-,

, queiros internacionais. Com
muita sorte e pistolão acabará
os dias na condição de funcio
nário público, ou seja um fan
tasma ausente, à procura de
sua identidade. ..

A reformulação do estado I
rnitado pela Lei, o.Estado de Di- licial. -�

"

reito não é mais soberano, no sen- Mas, pa�a retom�rm�s o Es-
tido clássico, mascondicionado tado de Direito, que implique na

SÃO PAULO, (Ag, Planalto) - pela interdependência mundial. menor ingerência do poder públi
Qualquer projeto sociaíçpolítico Contrariando a gênese liberal co e na maior eficácia dos movi"
e econômico de 'uma .nação, com do Estado, o Estado de Direito, mentos da comunidade, necessã

os desdobramentos jurídicos que depoi,s .

da eXl?eriência social-de-, ria a substituíção da ordem jurídi
condiciona, implica, moderna- mocranca, deixou de ser policial 'ca, devem, ser recuperados es di

mente, na atualização do Estado, e insensível às questões sociais, reitos do povo, instituída umadis
'dentro da conternporaneídade, inf> produto das classes dominantes ciplina -espontânea da economia,
serido no 'contexto do nacionalis- em proveito próprio, para trans- reduzida a regulamentação estatal
mo e da territorialidade, que fun- formar-sé num mstrumento de a limites compatíveis com a liber
damentarn a noção de sabedoria, prestação de serviço público, de dade individual e a vontade cole
quer sob o-prisma internacional, atenção ao bem comum, de equilí- tiva. Vemos que, nó caso brasi

quer na sua formulação interná. brio entre as classes sociais e de leire, o crescimento da máquina
Ne plano interno, oEstado respeito à ordern internaeional. estatal tem servido mais aos seus

é uma organização, exercendo os Ele somente substituí a sociedade -detentores ao que ao interesse co-
'

,

poderes de auto-determinação; no onde ela sé revelou incapaz de letivo, cóm permutas e barganhas
plano externo, a mesma soberania atuar e consente que fluam as for- entre.as classes políticas e adminis
s� expr��a pela �ut?-represe�ta- ÇllS vivas da comunidade, na busca trativas, alimentando' oligarquias
çao. Sujeito de direitos e obriga-

'

do querer viver coletivo, com civis ou militares e fortalecendo
ções no âmbito internacional, o equilíbrio e vigilância. Se o Estado o poder econômico das classes di-
Estado moderno temde se apres- 'social-democrata não resolveu o rigentes. ,_'

'-

tar para traduzir sua soberàma na problema d�s. desigualdades � in- No Estado de Direito, a ver
integraçãouniversal. Fundamente Justiças SOCiaiS, impoe-se um re- dadeira liberdade econômica "-

, dessas posições, interna e externa, torno histórico ao Estado de Di- sem a Iicenciosidade de classes
: é a soberania, que deve assumir' reito, para a realizaçãb da justiça plutocráticas - evita 'instrumen
novo conceito, na configuração do individual e coletiva. Não se trata, ,tos de dominação, e, nessa limita
Estado de Direito; S.e a soberania no,entanto, de um Estada mágico ção do exercício do poder,·a mais
ê o poder incontrastável, emanado e paternalista ou assistenciaiista, ' impoí:ta�te. '!e todas as regras

_

é

dopovo,o Estadode Dü:eitodeve oomo sepretende no Brasil; mas a ConshtU1çao, sem a qual nao
disciplinar-se a auto-I,imitar-se, de modernizá-lo, deixando que a existe ordem jurídica sustentável.
tanto par .ass�g�ra� os' direitos e s6ciedade civiLcorrija a injustiça

'" garanJlas mdlvll..uals" como para social, em substituição à ingerên- * StélioDias é depútadoJederalpelo
conformar-se com as demais sobe- cia estatál, tão ineficiente quanto PFL-ES e colaborador da Agêm;ia
ranias no plano internacional. Li- desastrosa, dentro do Estado po- Planalto.

.

./

StélUiDias * ,

!Ie Guida Fidel(s éjornalista, escritor
e responsávelpelo Set()r de Comuni� ,

caçtiQ da Sudene, em São PQulo.

CORREIO
.::::It C> F» c::> " C>
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Jaraguá do Sul, de 08 a 09/02/90
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Campeonatosda 1� Divisão
; ..

.,
.

e Juniores iniciam nodia 4
A rodada inaugural dos cam

peonatos de Primeira Divisão e Ju
niores de 1990, promovidos pela
Liga Jaraguaense de .Fute�ol está
definida para o pr6xuno dia 4 de
março, com jogos às 13h3Omin e -

às 15h30min. Contando este ano

com nove participantes, a compe
tição inicia com as partidas entre
Juventus e Garibaldi, Botafogo e

Paraná, Cruz de Malta e Alvorada,
além de Amizade e Malvice, com
folga para Asa Branca.

.

O presidente da Liga, Ralf
Mauke, informou que o restante
da tabela ainda estä.lndefinida, de
vendo ser divulgado possivelmente
uma semana antes da primeira ro
dada. Jáo regulamento, o dirigente
disse que serão distribuidas copias

. aos clubes e para a imprensa em

breve, afirmando que nãoocorreu
mudança alguma em 'seus artigos.

Para as demais competições da
Liga os conselhos arbitrais se reú
nem em datas já definidas desde

(
.

o presidente da Liga: RalfManke

novembro do ano passado: Senio
res; em 23 de fevereiro, cominício
previsto para 10 de março; Infantil,
em 2 de março, com início em 18
de março; Terceira Divisão, êm 1�
de junho, com início em 23 do mes
mo mês; Juvenil, em 8 de junho,
com início em 30 de junho; Femi
nino, em 6 de junho, com início
em29 de julho; Intermunicipal, em

Lojas Safari conquistem
,título' da Gincana de Pesca
A equipe das Lojas Safari
conquistou o tftl.llo de '

campeã na categoria avuls_o
na 13: Gincana Catarlnense

.

de Pesca de Arremesso,
. promovida pela Sojopa
(Sociedade Joinvllense de
Pesca d_e Arremesso),
rea/�zada na Praia Grande,
em São Francisco do Sul,
nos dias 27 e 28 de janeiro.
Além do primeiro lugar por
ter pescado um total de 6,75
Kg, li equipe também .

recebeu'troféus de segundo
maiorpeixe ..... com 1,85 Kg
- e a segunda Classificação
geral da gincana, �ue

'

contou comà partIcipação
de,165 equipes entre
avulsos e filiados da
Fedecaçâ6.
Mals três equipes
jaraguaenses participaram
desta que é a maior'

.

. competição 'de pesca d�
arremesso da América

Latina: Lava/sca, Lessmann
Despachante e Clube.da
Coluna não tiveram 'boa
c/asslflclJção. Todos os

pescadores.desta gincana
pescaram 878 peixes,
somando um total de 80 Kg.
A equipe "Gavl6es", de São
José dos Campos, São
Paulo, conquistou o

b/�ampeonato este alTO.
.

Já a equipeSffarl, que conta'
com 20 componentes entre
pessoal de apolo e cinco
pescadores, participou
desta competição pela
oitava vez. N(lton Nasato,
Teodoro Rogédo dos
Santos (Morango), Aristides
AdolarMorettl, Maurício dos
Santos e o fiscal Lauro
Stolnsky deverão participar
nos próximos dias 10 e 11

.

de março de outra
.

competição,. desta v.ez em

Navegantes.

3 de agosto, com início em 2 de
setembro; e o Estadual Amador,
em 2 dê setembro, no município
de Canelinha, com início previsto
para 7 de outubro.

Já a Segunda Divisão terá o

Conselho Arbitral reunido em 6 de
abril, com início previsto paa o dia
29 do mesmo mês, devendo reunir
dez clubes: SER Comercial, SE
Continental, SER Rio da Luz,
Ponte Preta FC, SER Aliança, GE
Pinheiros, São Luiz FC, SE Gua
rani, GE Floresta e SER Francisco
de Paula, entre os filiados. T�
bém poderão participar - desde
que providenciem estatutos em

tempo -:- os campeões e vices dos
torneios de varzeano de Jaraguá do
Sul, .Schroeder , Guaramirim e

Massaranduba. A última promo
ção da Liga, encerrando o ano de
1990, será a realização da 2� Sport
chöpfest, nos dias 6, 7, 8 e 9 de
dezembro.

Médicos adquirem
um desfibrilador

para o São José

. Uma "Unidade de Emergência" -
composta por um desfibrilador, um mo

nitor e um carrinho de emergência -

foi adquirida pelos médicos do Hospital
e Maternidade São José, no final do mês
de janeiro. O equipamento, que teve
um custo de NCz$ 300 mil, foi compra
do pelos profissionais desta casa de saú
de, que se reuniram em mutirão:

. O diretor clínico do hospital, Sebas-
tião Resende Filho, disse que o aparelho
- que tem uma capacidade para -dar
um choque de 300 a 2100 wats e reverter
a fibrilação ventricular - "poderä sal
varmuita�ente que sofre parada cardía
ca repentina". A média destes casos

.

atendidos noHospital São José é de qua
tro pacientes por dia, informou Resen-
de

'

.

Ele disse ainda que .0 monitor do
equipamento .mostra o diagnõstico do
ritmo cardíaco sim: "meamente ao tra
tamento de choque, O São José, que
já contava com uma unid-·;:�'! .de emer

gência antiga� mas não fic.: -a 'à dispo,"
sição do Pronto Socorro - já coI1,11 com

- este equipamento instalado e em uso.

DIPIDMA
WE HElIfWITH OKl.'1E MlSS8S

MansolSA
.

• Jsragua Do S�,

TO BE A TRUSlWORlltY SUPPlIRpl'
orro VlIlSANJ) HAMBURC.

WE AWARO THIS OII'lOMA IN .KOGNITION
Df lHE' f�ctUfNl CO-0PfaAJION.
THf CONSISTfNTlY HICH_SlANOAItO
or QUAUTY ANOWORMANSHIP
• ANO UPIESS OlIR llfANKS

fOII lHE OlITSTANDING OfUVERY PlIlfORMANCE.

WE f.OOI( fOIIWARO TO OlIR-GOOO IIUSINISS .�TIONS·
CONnNUINC IN THE fUTUllf

TO OlIRMUl� $AJlSFAClION.

�TTp V/iiiHAMBUR.Gl
�-

. �J5J _ �.'\QlutlM)

Marisol recebe
distinção internacional'.

A MarisolS/A Indústrill do Vestuário, de JlI!'8guá
do Sul (SC), recebeu da Otto Versand, com sede em

Hamburgo, na Alemanha Ocidental emsior empresa
do mundo no .ramo "Mail Orders" - venda por reem
bolso postal - o diploma de "fornecedor de alto nível
de qualidade, acabamento fipontualidade no. embsr
-que"durante 1989. Co.l1! escritóriospara compras em
22 países e faturamento anual de,US$ 6 bilhões, a
Otto Versand é representada no Brasilpela Haweco
Comércio Exterior Ltde: A Empresa alemã importa
produtos daMarisol desde 1984 com distribuiçãopos-:
talpara aAlemanha, França, Itália, Holanda, Estados
Unidos, Espanha, Jspêo; Inglaterra, Áustria, Bélgica
eSuíça.

Com 22 milhões de peças. em malha de algodão
produzidas em 1989, aMarisolexportou durante ope
riodo US$4,5milhões, equivalente a 8% da suaprodu
ção física. Para 1990aEmpresaplaneja aumentargra
dativamente as suas export;lções.

_I•
' I. -I

Kua Reincildo.'Rau,632
.

72·1599

VERONA NO CONSÓRCIO
.

.

A Morett;, Jordan entregou o Ford Verona GLX ao Sr. Mário
Tomczak e esposa (foto) de Massaranduba, vencedor do sorteio
do grupo de consórcio exclusi,!o de Ford Verona, na assembléia

.
' . . de· 25/0l/90. "

-

APROV�'1TE AS ÚLTIMAS'QUOTAS PARA'O S,ORTEIO DO DIA
.

. 09/02/90. '

'

rr.=�
.

1 MarechalDeod()ro,
I;� �-ii 158

.

. � �---',- '-�::-
- ') 1 Fone' 72-1777

.
__00_- ...

. :.< ••
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Bastante prestigiada a

apresentação da Banda
Sobrevivente, de Jaraguá; na
última quinta-feira (25/01)� no

Bar & Cia.

x-x-x
Sucesso total a "Noite da
Lambada" - na Boate

Marrakech.,kÃMISÃO
I
I x-x-x .

_ Curtindo suas merecidas férias
na praia de "Ubatuba" o casal
Waldemar Behling (leia-se

Foto Lass)
x-x-x

Na Gold Mesch você encontra
.

as últimas novidades em
malhas. GoldMesch- Galeria
Dom Francisco. Vale a pena

conferir

.kÃMISÃO
JtAMISÃO o garoto Leandro Schmockel Gonçalves, filho de Yvone Alice Schmoc

kel Gonçalves e Antônio José Gonçalves (in memorian), completou oito
anos no último dia 2 .de fevereiro. Ao Leandro felicidades pelo seu aniver
sário.

,{'AMISÃO x-x-x

Moda Sempre
·Getúlio Vargas, 55

A pequena Thayse Neckei
completa quatro aninho»,
neste domingo, 4de
fevereiro. Parabéns e. muitas
f.elicitkules para esta gatinha.

ÓTICA
HERTEL

A
garotinha

Kelly
Cãbral,
filha do

casal
Raquel e

Luiz Carlos
Cabral;

-

numa de
suas

apresenta
-

ções de
encerra-.

mento da
'Academia

Edino
Clube

Atlético
Baependi.

No periodo de férias forenses, a dra. Maria de Lurdes Simas Porto
Vieira - Juiza de Direito, será responsável pela Comarca de Jaraguá do
Sul e Guaramirim, Ela é de Florianópolis e está em Iguâ há 8 meses.

.

* Laboratório ,ótico
especializado.
* Há mals de 50 anos atendendo
você.
* .Preclsão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas; 15-
Fon,! 72-1889 M�IIÖQ\

[ <f)lZcormóvlZi� 1
I .

KADRI
PuIUl� ...

-;;;;:
O.REQUINTE QUE VOCÊ MERECE,
COM AQUALIDADE QUE VOCÊ EXIGE.

·A ROUPA INFANTIL
..

fi
I Pagina 04"
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-Clllira a
�

- H_istória
NA pAClNA 6

JARAGUÁ DO SUL, DE 03 Â 09 DE FEVEREIRO DE 1990.

Prol"ssoras do eEE participam. da
COllerelcia sabre o Método' Suzuki

PT MU,nicipal lança nOßle
de

.

Mescolllll 18. Gov.erno·
Realizou-se nos dias

2 a 9 de janeiro de
1990, em Santa Ma,ria-RS,
a 3a. CONFERENCOCA
DA ABRAPS! [Associa-

Abrajori tem
nova dirltoria
elpossadl

R�li201i"$e ,on;o
•últi-

mo. dia 29 de janeirO, no
Hilton Hotel, Av. Ipi-
ranga, n? 165, em Sãü

Paulo a solenidade die

posse da neva diretoria
da ABRAJORI � Assoei
ação Brasileira dos Jor
nais do Interior e a,

transmíssão da ADJORI
SP, na 'mesma ocasião.
Às 20 hs- rea,lizou-se

festiva programecão. a'

que compareceu o Dr.

Or,estes Ouércía. Go

vernador do Estado de

São Paulo. a abertura pe
lo Jornalista Presidente
da Abrajori Jourdan A

mora, ,a palavra doO Jorna·

lista Paulo: A. C� SUva,

no presidente da ABRA

JORI, a palavr.a do. JO'F

na:listß,' Vrtor Ci.offi de

Luca, novo preSideJilte
da ADJORI-SP.
Nü ,encerramento USO.U

da palavra do. Güvernador'

paulista enaltecendo aS!

atividades
'

desenvolvidas
pela 'entidade ,a nível
nacional e a Adjori-SP
e palavra 'de ,estímulo
a prosseguir na luta pO.r
uma imprensa sadia em

nossO paíls.

Seguiu-se nO. Salão

ROOf do Hilton Hotel um
animado cO.quetel.
p>arabéns ao novo pre

sidente da ABRAJORI e

da ADJORI-SP ,e demais

membros da diretoria

para o presente período,
cO.m votos de exc:e-Iente

gestê..o à frente da ,en

tidade mentora dos jor
nais do. intedO.r brasilei
ro.

8� 'M. Investigações'
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva 616,

FOne para Recado 72-0755

Jaraguá do Sul � Santa Catarina. -

_çjão Brasi�ira :'de Profes
seres Suzukí) e o 6<?
ENCONTRO' NACIONAL
DE ALUNOS que.estudam
víolmo, violai, vtolence
lo., flauta' dO_c.� _ _g

-

trans
versa e píano :pelo mé
todo. Suzuki,
Os eventos marcaram

as presenças, de KUNlE
KAMBE (Japão) víolíno,
NAOMI P1C01jf,E (piü
americano e mãe japo
nesa) píeno � vio1VlP,
YUTAKA MIYATA (Ja
pão) víotoncelo .

e RE
BECCA PALUZZI

é

(USA)
Ilauta. um quarteto de
renomadós proíessores,
Recorda-sre' que este

método. revotucíonärto
.de ,�nsin(,), SUlgtu--ll@.-· Jae.,.
pãO ,na década de
1950. Os resultados são

estupendos. Crianças des
de a rnais tenra idade

(2 anos) sempre qUe no

caso dos ünstrurúentos de
cordas, pO.ssam contar

com um ínstrumento de
proporções adequadas,
podem ser iniciados no

aprendizado. Natural-
'

mente ,o pai OU a mãe
d�stélis crianças dev,em
participar ativamente
fazendo-se presentes às
aulas e auxiliando.' . a '

criança. nO.s seU's es-

tudos, em ,çasa ..

Diz ,e enfatiza 00 Dr,

SUZUKI" que criou o O Diretório Municí- Independente desta
método. 'que talento pal do Partido dos 'I'ra- deíímçãe,

-

o certo é
não é questão de nss- balhadores indicou nesta que 9 pT de 'Santa Ca

cimento, Ouaiquer pes- semana º nome de Eu· tanína colocarä todas as'
'soa ou criança pode a' rtde_s Meseolotto para díscussões dos díretöríos
prender ii tocar um ins- concorrer como repr,e-' munícípaís em pauta du-
trumento sempns que sentante do. Partido ao. rents a próxima reunião
exista um 'entroS'ame;l1- Governo do Estado, A do Partido

"

E�tp.dual
to ordenado do. triân- escolha Ioí definida du- que acontece nesta fínal
gulo: - Aluno � Profes- rant'e reunião. 'realizada de, semana (3 e 4 de feve
sor � Pai, e que pro- no dia 27 de janeiro, on- relroj, 'em Florianópolis
porcione à, criança int�-· de também foram dís- e onde será definitive-
ressada o ambiente ad'e-' cutídos temas como a m�nte .íntítcado o nome

quado, principalmente "construção de uma' de concenso. A nível
em sua casa., Frente Democrâticg e municipal, O. Partido dos

O CENTRO EDUCAClO- Popular em, Santa Cata- Trabalhadores deseja que
NAL ,EVANGÉLICO de rína e o 'perfil, do Pro- se fürme uma frente amo

Jaraguä do Sul fez-se re- grama de GOVierno. "Mes- . pla de discussão com O.S

presentar pelas, professo- colotto é O. maís expert- partídos di�' esquerda
ras LlARA R. KRÖBOT ante, porque represen- (pSB,' - PV, 'PDT, PSDB,

(flauta dooe e transver- ta a história do P'I' nO PCB, PC do. 13 e progres
sa.}... _y.1\UAN ,."FEf.DENS, - E!;!tado., tem capacidade sistss- do. PMD&}" '�d1esde .

(víolíno) e YARA F. de negociação cOm, .6S que não fira com' ,

0

SPRlNGMANN (pianO). partidos, com ps quaís Projeto Alternatívo de
O método Suzukí já vem queremos compor uma'mudançae d,a sociedade
sendo aplicado. no OEE frente que represente implementado pelo PT",
para o víol.no. desde publtcaments a opos.- conforme o presidente
o tnúcío do ano passado, ção aos militares, à No- munícipal, Luiz Hirschen

e passará a ser aplicada 'va República, ao Gov. Col. "Luft". O Partido tarn

pelo Centro EducaciO.nal IO.r às oligarquias e ao Go- bém prepara seu PIa

Evangélico, também, no vemo Pedro. IvO.'" diz no de 'Governo paralelo.
ensino das flautas. e O. texto distribuído pe- erisndo 13 'c'omissões
.eventualmente plano e los petístas- para' ,a.n:álise.

���I.onOelO. a partir deste -H�os-pil-al-e---CM�at""__"_:er�nid;;""';;:;::ad;:"";_:_;:_'e':'::::_Ja�ra-gU-a',MAGNUS BEHLING, IR-
VIN FELDENS e SUZANA
FELDENS (viO.lno) e RI
CARDO FELDENS (violO.n
ceIo.) também. se fizeram

presentes

AGRADE'CE

A Administração. e o Cor'po Clínico do lios
pital e Maternidade Jaraguá agradecem a dOa
ção feita pela Marisol S/A,

-

no.
-

v�lor de
NCz$ 700.000,00 (Setecentos mH cruzados novos)
que ,s,�rá ß�stip:ac,lO., à, cO.mpra de, um aparelho.
de Raio. X de 500 MA e também à Comércio. e

Indústria Breithaupt pel� doação de NCz$ ....

200.000,00 (Duzentos mil cruzados novos) em

materiais de cqp;strução para as - obras de am-

plipção .

'

Na atual situação. financeira que nos im
põe a Previdênc:a Social, doações comO es'l,as
são um sinal de q'l1e ainda há esperança e

qu� Q )io�pital ;:�a;t(\igd� ,poderá. continuar man

�'f�hdo, qm b0I:rl, l!cà�et-,d:e atendimento.
Precisarem9�:' . de-.:, .semelhantes' doações

eIn futuro prÔxÚnJJj;,\ pois só assim evitare-'
�� ,.,

. -,

mos Q colapso. da Iíi'ss!,stênda' Médica-Hospitalar
em noss_a cidade.

.. Hllár;o Dalmann
Diretor Administrativo

Dr. Vicente A. Caropreso
Diretor ' Clinico

Tü_bo� Santa Helena Ltda�
::...n��"!<'":,,,i,··!

,', .'.�':..}i:"'.\"':'.,�.

Tubos de P\rC (eletrodutos), Tubos de Concreto,
Tubos de Polietileno (mangueira preta).

Fábrlé&: Rua Jolnvllle, 1016· _ Fone 72·1101
Escritório: Rua CeL Procópio Gomes, 99

F('ue '12-0066 _ Ja..aguá do Sul _ SC
------------------------�--�------�-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_----�--_--_--'--1__-..........�......... f7��.;;;;-.;;;;;-_;;;;-:__.. '�RE,IO____- --"� - - - - - .

---------.----�------------
.------ ) ., C» Pc»" c:::»

Proclamas de Casamentos ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNlCIPAL DE

JARAGuÃ DO SUL

p, O' R T A
_

R I A NM;' 05/90

IVo KONELL, Prefleito Munícípal
de Járagúä do Stil, Estado de Santa Catarina,
no ugo de suas atribuições,

MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oficiei do Registro Civil
do I'} Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, :&lado de Santa CatarlBa,

- - - .Brasil, faz saber q_'e cOmporecerem em Cartório exibindo os documen-
tos exigidos pela leí, a fim de se hab1IitareJ)l para casar, Os seguintes:

Edital 17·051 de 23.01.90 cidade, tHhQ! de Jorge de Sebastião Ayroso
Geraldo Gabriel Meier e Meier e Verginã!a de Beatriz Buhr Ayroso
Solange AyJ:oso Souza Meier - EditaI 11.05-2 de 25.01.90
Ele, brasileiro, solteiro, Ela, bresítéíra, solteira, Jorge Acír dos Santos e

desenhista, natural de estudante, nél1tura-I de Cleunice Mendes Bonfim
Guaramírím, neste Es-

-

Jaraguá do Sul, . domici· Ele, brasileiro, solteiro,
tado, domiçiLiado e liada e residente na Rua operärío,' natural

-

de
residente, na Rua Fiorí- Cabo o Harry Hadlích, Porto V1t6rié;l, Paraná,
nO Peixoto, 35, nesta 294, nesta cidade, _

filha domiciliado e residente
na Rua 'Onélía Horst,
':)07, em Vila Lenzí,
nesta Cidade, filho de
Alcides Líberío dos

-

San
tos e IracY Fabrício

-

des
Santos -

Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de
Guerapuava, Paraná,
domiciliada e residente
na Rua Onàlía Horst,
3W, em Vila Lenzt,
nesta cidade, filha de
AntQnio Mendes Bonfim
e

.

Susana Gurski Men·
des -

Edital 11.053 de 29.01.90
Luiz Carlos de Pín e
Ivaníldes Bauer
Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro, natural de
Rio dos lCedros, nieste

. Estado, domiciliado e
. residente em Santa Lu
zia, neste distrito, fi·
lho de José Alceste De
Pin e Adelina De Pin ...:...

Ela, brasileira, solteira,
secretária, natural . de
Jaraguá do Sul, domicí-
liada e residente em

João Pessoa, neste dís-
tríto, .

filha de Victor
Bauer e Gutsela Maske
Bauer

e-

R E S O L V E:

NOMEAR o Sr. HEINZ SCHULZ
para, a partir desta data, exercer a função de

'
.. FISC.NL -jl-Into à Secretaria Munícípal de Obras:
e Víeçâe. o •• ,

C-OMUNIQUE'SE, REGISTRE-SE e PUBUQUE�SE.
'ESTADO DE SANTA CATARlNA-
PREFEflURA . MUNICIPAL . DE

JARAGUA DO SUL
Jà.raguá do Sul. 29 de janeiro de 1990.

IVO. KONELL
Prefeito MunidpalP O R T A R I A NCJ 08/90

IVO KONELL, Prefeito Municipal
de Jaraguä do Sul, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atrtbuíções,

.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL - DE

JARAGUA DO SUL

P O R T A R I A NI! 06/90RES'OLVE:

NOMEAR o Sr. MARIALVO FELISBINO
pare. a partir desta data, exercer a função de
FISCAL junto à Secretaría Munidpal de Obras
e Viação.

IVO KONELL Prefeito Municipal
de Jaraguä do Sul, Estado de Santa Cata,rina,
no uso de suas atribuições,

.

, --

COMUNIQUE·SE, REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE. RESOLVE:

NOMEAR o Sr. PAULO TODT
. para, a partir desta data, exercer a função de
FISCAL junto à Secretaría Municipal de Obras
e Via�o.

IVO KONKLL.
Prefeito Munidpal

COMUNIQUE·SE, REGISTRE-SE e PUBLIQUE·SE.Verão férias na Praia

Pelle, corpo e cabelos, 30 páginas de beleza
para você e uma entrevísta com Odette Dowlíng
autora de Complexa de Perfeição.
Revísta Claudia' você encontra na Papelaria

'GraUpel.
.

Jaraguá d� Sul, 29 de janeiro de 1990.

IVO KONELL
Prefeito: Municipal

----..--------......--....--..----------�.

AS MELHORES OpÇÖES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA

ESTADO DE ,SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUA 00 SUL

Lanznaster
E pera que chegue ao

conhecímento de todos.
mandet passar o presente
Edital, que. será publíca
do pela imprensa e em

Cartório,
.

onde será afi·
xado durante ,{5 dias.

P O R T A R I A NI! 07/90,

J(jlas, seml-j6tas e relógios .... o. carlDllo da

LANZNASTER
,

Marechal Deodoro, 391 - Fone 72-1267, em Jara�á

� •• '� IVO KoNELL
. de Jaraguá do Sul, l!stado
no uso de suas atribuições,

Prefeito Municipal
de Santa Catarina,

�------------------------------------------------------'" RESOLVE:

Comunicado NOMEAR o Sr. ALBINO MOREIRA
para, a partir desta. data.. exercer a função de
FISCAL junto à Secretaria Municipal de Obras
e Viação.FLORIANI EQUIPAM'ENTOS pARA ESCRlTÚRIO LTDA.,. informa

que passou a trabalhar com "SUPRIMENTOS PARA COMPUTADORES"
.

como fitas, Formulários continUOi. Envelopes para disquetes Verbatim,
Fichários, Arquivos, Mesas para impressora e Vídeo.

UiUe P.. 72·14g2 ou 7-2·3868
o du venha nes íaser uma vísíte-

:

IVO KONELL'.1' .

Rua,Venhcio da Silva Porto. 353 Jaraguä do Sul - SC. �feito Municipal

�P�k-��·�N�A-OW·i���:�-W�����-------------------------�--��J�d����L·��AOOOO�Vb���l�,

COMUNIQUE-SE, REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE..
• o

Jeraguá do Sul, 29 de janeiro de 1990.

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1lllrHle�iíria �e
Imóveis Lida.

R. JalG Piccoli,' 11•• - fODe iJ.2Ul- Jar.lu'do Sul
_ CRBCI 6G-J!

·T-..e·R'R E NOS'
- 1 terreno com ·2.000m2 sito á Rua Venâncio

da Silva Porto.
- 1 terreno com 5.094m2 próxímó á 'Indústria

.

de máquinas Kreis na Ilha 'da Figueira:
.;

ALUGUEL
1 'ttleíone comercial - aluga-se

'\
Chal.é

IMOBwARiAE
'

.. REPlmsENTAÇÖES LIDA.
Rua Reínoldo Rau 61 - Fones'72-1390 e 72-t500

TERRENOS
TERRENO: com área de 368m2.' sito em Il-ha

da Figuera. início. TERR'BNO: com área de
820m2: sito à Rua Barão <lo Rio Branco, (com
duas casas). TERRENO: com área de .350m2,
sito à 'Rua 408. Jardim Huruska,

' TERRENO:
cOm áreà de 45:)m2. sito à Rua 409, ..Pundos.Jgre
ja São Luiz Gonzaga. TBRRENO: com área de
1.050 m2, sito C Rua Francisco Fischer. (todo
murado). TERRENO com área de .7·454,76m2,
estrada Nova Fundes rua Bahia. ['ERRENO:
com área de 356m2. stto à rua 664, loteamento .

Itapocuzínho. ,com Fundação de casa com

170m2. TERRENO: cOm área de 364m2, síte
à rua Marcelo Barbí. Vila Lenzi." TERRENO: .

com área de 969.480m2, sito à rua Ribeirão Gus
tavo-Massaranduba, TERRENO-COMERCIAL:
com área de 380m2, com construção Inacabada
com á rea de 160m2·

Empreendimentos Imobiliários
Mareatto LIda. CdCl 093

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 12-1'1:;'6 Jaraguá
do Sul - se.

TE,RRENOS

Terreno Ana Paula I NCz$ 7Q.000,00., Terreno
13x33 (Esquine}. Rua Frederico. Curt VaseL
NCz$ 150:000,00., Lote,s nO Loteamento Ana, Pau
la II NCz$ 3.270 BTNs., Lotes no Loteamento
Rodrigues NCz$ 5.170 BTNs., Lote na Enseada
12x25 (Esquina) NCz$ 100.000,00.

C A S A S
Casa de Alvenaria com 150,ÓOm2 e terreno de
GOO,OOm2 NCz$ 500.000�OO., Casa com

:IOO,00m2 na RUa Donaldo Ceren] (Centro) NCz$
95000 BTI'fs., 1/2 água de alvenaria Jguá

�

esquerdo NC��$ 150.000,00., Casà de Alvena
ria com 70,OOm2 Jguá esquerdo NCz$ 2:)0.000,00.

pAGINA 03

.. :...
..

,
'.

'. r. • 01,' ,', .... 03 .� ,Eey.ereiro
- Sr. B�n,no Leopoldo Fi
dler: 'Elaitlé Schmöckel
(Curi'tiba.pR.:); EdsQn An
tonío Correta; Catarína
Matiide Decker: Sra. Ivo-
ni F. Schwartz: Eduardo
Iilho de Henrique (Car-
mem) . Fugel; Manfred
Gruetzmacher (Blume-
nau}; Sra. Yeda Marílu
Bauer esposa de Waldir
COnti; Sra. Cecilia Ma
ria Lescowícz MarangonL'
04 de Fevereiro
.Sra. Lídia esposa Jor

ge Ersching; Sra. Ortrud '

Waidner GUY.ot (Alema
nha) -Sr. Luiz G. Stinghen;
Sra. Martha, Krause; Ir
ma Kruger; Andre Kamel.;
Sr.

.. Osmar. . Gonçalves;
GIace Kelly, filha de
Jaime (Maria .odete)
Blank; Alexandre, filho
de .João Roberto (Beatriz
Ba,rtel) Manske
05 de Fevereiro
Sr, Eugenio Strebe; Sr.

Edelmar Döríng: Milton
Reimer; Leocädío Souza
Coelho: Almi:r� Paulo
Pellense; Traud Oeschs-
ler; Sra

.. Ema R.. Krause;
Sra. Olga B. Geffert: Sil-
via dO!3 Santos Neitzel:
.Sra, ,Wilma Hering Doe

ring., esposa Sr. Sido Doe
.ríng.
.06 de Fevereiro
Sr; Edgar Cramkow:

Sr. Arcelino .Piccoli: Sr.
CelsQ Wasch; Sra. Cl.au-
dete Stulzar: Renato

-. Ewald.; Katia Magali
Bleck: Sidnei' Garcia;
Clementina, Martins; Ari
ovalde Hanssn.:
07 de Fevereiro
Ana, Carolina Ritta (Pe

trópolís-Rr] ; Gílmar Mi
guel Schwartz: Euphélia
Ehlert; Talíta, filha de
Va,ldenir (Brigíte] Frei-
berger; Sra- Blizabeth
Vieira' Lombardi; Eugê
nio Murara; Zulmira Vol
pi
08 de Fevereiro
sr.· Oscar Guilherme

Gneipel (Schroeder II);
Sra. Lori L. Murara; Sra.
Renata Wundereh Fischer;
Sra. Inês . E. Wunderlich
Fenci (Curitíba): RoseH
Olgá Schmidt: Reinaldo
Futlani; Dirce Garcia; Di-
ane Vailate: Sr. José
Carlos de Andrade-

.
'

, Aniversariantes
,

.

. ,

CRECI - 61 __ . Fone (04.73) 45-0422 óu 45-0434.
Av. Nereu Ramos. 635 - PIÇARRAS � SC

JARAGUA DO SUL, DE 03 A 09 DE FEVEREIRO DE 1990.

VENDE-SE

PRAIA DO FLAMBOYANT - Lotes com luz.
Agua e Rua calçada. Financiados até 5 meses, a

.partír. de NCz$ 38.000.00.
Praia de ITAJUBA - Area de 1200, m2 frente
para o mar NCz$ 600.000,00
PRAIA DE PIÇARRAS - Terreno de 1.100, m2,
frente para o mar. localízação centrat. Praia
COm grande extenção de areia. NCz$ 1.100.000,00
IATE CLUBE PIÇARRAS - Tíll:ulo patrimonial
com box para embarcações por apenas NCz$ '

..

100.000,00.
AV. NEREU RAMOS - Região central - 800 m2

.

ideal para construção de um edíffcío de 10
andares. 150.000 BTNs (aceita incorporar)
Editicio D. Li/ly - Cobertura Com 300 m2
NCz$ 1.500.000,00.
Edificio Ana Paula - 3 e 4 .

dormitórios NCz$
1.200.000, e 1.600.000.
EdifíCio Maríza - Apartamento lateral, mobili
ado - 2 dormitórios 39.270 BTNs Quinzenal.

PLANTÃO
Sábados, Domingos e Feriados.

�.
ENGETEC
\J

Imobiliária Engetee
CRECI-934-1 - FONE 72-0373

R. Exp. AntoBlo C. Ferreira, nC] 68

TERRENOS
'TERRE.'NO -com 3.600,OOm2 - RUa Bpit. Pessoa
_:__ Centro., TERRENO com 1.480,OOm2 � Rua
JOão Pícollí ,-: Centro., TERRENO, com 564,OOm2
- Rua Joinville - frente 'para .astalto.. T'ERRE,-'
NO com 450,00m2 - Loteamento D\l Juliana .,',

Barra do Rio Cerro. C O B E R T U R A
N o. V A com 320,OOm2 - Edifício Schiocket -

Centro.
.

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

C A S A S
CASA em Alv. com 311,00m2 Rua João Januário
Ayroso., CASA em Alv, Nova com 160,00m2
Rua 25 de Julho - Vila Nova., CASA Mista
com 100,OOm2 R. Horácio Pradí - Jguá Esquerdo-

- 01 Sala Comercial - R. Venâncio da S. Porto,
- 01 Sala Comercial - Edif. Schiodrní 19 andar

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Passagens e cargas é com'�VARIG
Rua CeI'. Proc. G ae Oleivelra, n' 246, Fone: 72·0363

João eMOItf(lM ,

Modä' Infanto·juvenD �a realçar a

eleg�cla de seus fllhos. Um carlnho
especial para o seu bom gosto.

Na Marechal Deodoro, 81� _ Jaraguá do Sul c, SC.

II

Postl de Veldas MarcaUB
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.

Em frente à ;fábrlCIl, - Amplo estacionamento.

lascimeills
21 de Dezembro
Marcel, filho de Val

dir (Roselí) Dallmann:
Fabiano, filho de Ingo
(Renílda) Bast; Lais, fi
lha de Paulo (Rosa) Ta

vares; Odímir, filho de
Osmar (Maria) Píske.

22 de Dezembro
Edilson Jr. filho de

,Edilson (Eduarda) Veloso;
Giovane; filho de Luis

(Nadir) Domingues
23 de Dezembro

Angélica, filha de José

{Maria] Scherer; Ricar

do, filho de Jacír (Van
da) Poellis; Venessa- fi
lha de Ivan (Rosani) Car

valho

Confecções Sueli Lida
DE FABRICAÇÃO PROPRIA,

A PREÇOS DF CUSl'O.

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, L085 e na

�ua Reínoldo Rau, 530 - Ja'rag�á do Sul - SC

ARTIGOS

FURGOES CARGA SECA,
E CARRETAS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr-

ISOTSRMICOS, FRIGORfFICOS
DE 1, 2 e 3 BlXOS
Enrico Fermi, 113 Fone 72-1071

I

j!,�" ".
"

Rua 7 de Setembro, 525.'F"ori�\(o4·j�3)'22:',5475�. , �
"

�1) Biurneriau - s,e '

,

"

,

"
I �

'I.
�
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"

\
'I,.

,
'" - ...

pAG�NA 04

INFORMATIVO ROTARIO

O Qualrl-Meia-
Cinco

"Desfrute Rotary"

INTERCÂMBIO DE .JOVENS
" Nests começo de mês seguirá para os EUA o

jOvem Paulo d� Tarso Freitas, filho do rotariano
HELIO FREITAS' para um período de, u� ano,
tendo como clube hospedeiro o Rotarv Club
of North Vernon - Indiana - District 658, en

quanto que o Rotary Club Florianópclís-Bstraí
to será Q club responsável, integrante do Distri-
to 465.

"

Ao jovem Paulo de Tarso Freitas, 051 votos
tenha bom proveito nesta E!xperiência que os

de uma boa viagem e excelente estadia e que
jovens tem de concorrer para a compreensão
mundial
ROTARY CLUB FLORIANÓPOLIS-ESTREITO
O segundo maís antigo clube rotário da capital
está fazendo círcular - maís uma edição men
sal do SE!U' Boletim. Nele se encontra estam
pado um interessante trabalho natalino elabo
rado pela rotariana EßRNADE'I'E BOEHME,
integrante do Rotary Club .Floríanópolís Trinda
de.
PRESIDENTE SARNEY CONGRATULA·SE
COM R. I.

"Nesta oportunidade em que ° Rotary Interna
cional realiza a sua convenção internacional
em, Seul, .

é com grande prager que expresso a, i

Vossa Senhoria e a todos os membros dessa
prestigiosa entidade minhas felicitações por seu

trabalho de promoção da sOlidariedade entre
os povos. Tenho .acompenhedo sempre com

ínteresss a crescente atividade rotariana e

considero muito significativo o fato de a enti-
,dade congregar na atualidade 165 paises-
membros.
E, por isso mesmo, motivo de satisfação para
todos 'nós, brasileiros, a eleição para a presi
dência do Rotary International do Senhor
Paulo Viriato Corrêa da Costa, a: quem formu
lo, desde já, votos de pleno êxito. Estou con
fiante de que ele saberá responder a tão honro
so encargo com dedicação e dinamismo, de
modo a dar seqüência à valiosa contribuição
prestada pelos rotarianos às causas humani
tárias no âmbito de cada país e no nível da co
munidade internacional.
A Vossa Senhoria, que conclui seu mandato,
renovo as expressões de reconhecímento pela
profícua gestão realizada, bem como do pra
zer que tive em recebê-lo, quando de sua úl
tima visita ao Brasil. .José Sarney - Presidente
da República Federativa do Brasil".

Mensagem dirigida ao Presidente Royce Abbey

(DA fCOMISSÃO DE REJ;.AÇÖES PLÚ
BLICAS DO DISTRITO 465, ANO 1989/90)

Sp"ézia & Cia., tida.
SER�RIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras pera construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januãno Ayroso, 772 - Jaraguá Es- ..

querdo - Fone 72-0300 - Jaraguá do Sul - Sc.

J,ARAGUA DO SUL, DE 03 A ,09 DE FEVEREIRO DE 1990.
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Indicador Profissional
EMERGÊNCIA
Pronto Socorro 12-1911

Bombeiro 193

:Drogada Cato 12-0636

. Hosp. Mat. Jguá 72-,1300

Políeía 190

Rádio Jaraguá 12-0159

Org. Contábil
"I, Comercial"l

S/C Ltda.
• &crUas fiscais e

contábeis

firmas• Registros de

• Contratos

• Seg.urOs

• Xerox

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

"Fone: 12-0091 -

• Jaraguá do Sul - SC·

Farmácia
do

I

.�

I

Sesi
I\f'

..

Agora em instalações
ampliadas e com La

boratório de Análi
ses Clínicas anexo,
para melhor atendi
mento.

Av. . Mal. Deodoro I

507

(defronte o Colégio
São Luís)

Fone: 72-0561

pAGINA 05

.

.IIVOGIOOS
FRIEDEL SCHACHT

MARIO C. FEUPPI

CLAUSIO BARA1TO

I

I

LABORATÚRIO DE MICROBIOLOGIA
E ANALIS�S CIlNIOAi

FlelDinq

;_ DEFESAS CIVEIS E CRIMINAIS -

I
., '6. _ � �.,;;......."""' " � �_. -

-ADVOCACIA ÉM GERAL -

I

" .

ESCRITÚRIO:
RUa Barão do Rio Branco, 221 - Cx- Postal 12

'.'

Fone: (0413) 12-0244 - Jaraguá do SulrSC'

Rua ReinoldQ Rau, 516
Fone: -12·2755

Jaraguá do' Sul - Sç -

Dr.. Walter Vázquez Clavera
CIRURGIÄO DENTISTA

Dr. Edlardo Yázquez Clavera
CIRURGlÄO DENTISTA

CONSUL1'ÚRIO:
Av. Mal. Deodorn da Fonseca, 97
Bdífício Diener - Sala 03 "'- Jaraguá do Sul
Fone: (0413) 12-2154 Santa Catarina

JARAGUA DO SUL, DE 03 A 09 DE FEVEREIRO DE 1990..

José Alberto Barbosa

Rua: João Marcatto n.? 13 - 2.9 andar
.

sale 204 - telefone: 72-1869
Jaraguá do Sul - SC

Walter Luiz Ribeira
Illllldre Dellagiustina BarRsl

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

telefone aos clientes e amigos: 72-3956.

SÁVIO MURILO t>IAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETe DE AZEVEDO

LELt· ADVOGADOS
- Direito Clvtl - Criminal - Comercíal -

__;. Trabalhista - Esportivo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala 1
Fone 72-0188 - Jar�guá, do Sul - Sç

Dr. -Luiz FerRando Gonçalves
Especialista pela A. M. B.

-- GINECOLOGIA - OBSTEfRIClA -

ginecologia endócrina e In'fertlltdade
Atende Unímed

Av. Getúlio Vargas; 49 - Sala 105 - Fone 72-:)763
Jaraguá do Sul - SC

Drtopedia e Traulatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia' ínían.
til e adulto. Membro titular da Soc. Bresilei,
ra de Ortopedia e Traumatología.

A v. Marechal Deodoro 1,5T2 _ Fone 72.2218

•

Jano
;3

W Instituto de Psicologia
"

ATENDIMENTO A CRIANÇAS,
, _-

AOOLESCENfES E ADULTOS

Psicoterapia individual, psicoterapia de . grupo,
ps.codlagnóstico. Psicoterapiä familiar.

Travessa Anita Garibaldi n-? 101, lateral da E

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

II Advogados
.Rua Reinaldo' Ral!' 86 - sala � - Fene 12-2111 �

<
;

Aurilene : M�
,

Buzzi
. Leonel . P. Floriani

'COIHEI,O DO POVO' 72-0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.,' Secretários se

reu,el. ·el Lales
.No dia 27/01/90, ·tea1i

zou-se em Lages Sc.
reumao da Associação
des Secretários Munící-

.

pais de SaÚde de Santa
Catarina, na qual estava,
presente o Secretãrio
Es'taduail de Saúde e

também. Q Secretário Mu

nicipal de Saúde de Jara-
,

guá do .sul, Dr. Amaro
Xímenes Junior.

o assunto a .ser discu
tido foi sobre a,dístnbuí
ção de verbas do Conve-'
nio SUDS nO estado de

Santa Catarina. Nesta.
díscussão houvs a deci

são de dOis 'fatos tmpor
tantes:

a) aguarda-se o montan
te destinado ao Estado
de Santa Catarina pela
Uni.ão;
b) dístrlbuíção obedecßrá
ccritério'S - técnicos, respei-
tando populaÇtão, servi

ços prestados pelo Es-,

tado ao munidipio, ser;
viços prestados pelo '

município aos seus ci

dadãos.

Aguardamos com ansi-
edade ti distríbuiçãc,
das

.

verbas do Convênio
SUDS para 19.90, fica- ,

mos satisfeitos com .as

cclacações do Secretário
Estadual de Saúde quan
to '

aos critériqs' técni
cos a serem adotados.

Foi importante para ,

nÓs termos um canal de :

diálogo franco com a
,

Secretaria Bstadual de

Saúde, é realmente digno
de nota o comportamento
e±emplar do Sr. Cláudio

Bley do Nascimento, per
mitindo o ,acesso fácil
e a discussão sinc�ra e

honiesta dos ,problema�
de 'saúde do nosso Es'

tado.

PARABÉNS SEJNHOR
SECRETARIO ESTADUAL
DE SAÚDE

Para anunciar ou fazer
assinatura, basta llgar pa
ra o 72�091. EstéUllOs as

ordens.

PÁGINA 06

'Saltão de Itapocu

"A, Histór,ia -de nossa �nte não pode �'�.
MOMFoBT

ílcar só na : saudade".
,

,

O, Passada só é importante se o seu

tempo foi bem empregado.
./

INSTRUMENTOS DE
,MEDIÇÃO -

;/;' COMPONENTES
INlIVStRI11S

'

�.' :

ria em .revclucão.
'

Comp ,- as eleiçÕes estão pela
.�rente; pelo voto .cQn,scien,te que, ,$e- eämínem as '

Em 1940, o Jnterventor Nereu Ramos dava Impurezas e se 'depositem votos para governos lím-.
° nome de Almirante Tamandaré ao Grupo Escolar pidos".· ,

de Bananal, distrito de Joínvtlle.
" '

- - Passeíos e muros tinha� prazo até 18 de
� - Em colaboração' com a Soe. ES1portiva maiO para serem construídos, récónstruídos ou con

Jaraguá, a Soe. Atirador(3s ,organizavam no dia sertados: bem como deveria estar' pronto o passeio'
03-02 e '06-02 grande baile, social ;calinav-alesco .e em treze dás prínçípaís .ruas: o que causou uma

domíngueíra..
'

gritaria infernal; pois, a medida não .deixava alter-
- - o dr. Waldemiro Mazurechen tinha consul- nativas: si não fizesse nO praze estaria sujeito' a

tório no Hotel Wensersky, com entrada índependen- uma multa dê Cr$ 2.000,00, bastante pare a épo
te, na, Marechal (HM de hoie], JOão O. Mueller en- ca. Ai a munícípalídarís, farta O serviço e acresceu

garrafava aguardente; marca TRAGO; tinha ótimos taria mais 20% sobre o total...
vinhos, era depositário do VINAGRE ESPECIAL;
além de Secos e Molhodos, o dr. Marinha Lobo aten-

• •• HÃ ,20 ANOS
dia no prédio de Emmerich Ruysam. falando portu- ,

guês; Italiano e alemão, '.0 Banco Agrícola e Co-
,

Em 1970, Ivo Silveira �ra o, governador de
mercial de Blumenàu. com sucursal, fazia 'todas as ,SC e Cle(mes Bastos era o, Seçretar�9 do PLAMEG

operações e o Ginásio Parthenon Paranaense, sob (Pano de Metas .do Governi;».,�alava-S'e de nova

a direção do dr. Luiz Aníbal Caldsrarí, oferecia ° estra�a entre Joínvílle e Jaraguä e a resposta era

Curso Fundamental (aulas « gratuíltas em ,d:êzembro negativá, prevalecendo a conservação da existente.
e janeiro e Faculdade de Comércio do: Paraná COrno o governador declarasse que iria cOinstruí�la

(Esc. Remington). durante o seu governo a uma comitiva de 50 pessoas,
restava a impressão de que havia equívocos em

andamento per que a história manda dizer que ,nO

governo de Antonio Carlos Konder Reis a nove
estava praticamente conclutda, passando todo -o

tempo de Colombo Machado Salles.
- - O prefeito Victor Bauer assinava portaria,

sob n? 94, aprovando a escala de férias dos fun
cíonãríos municipais, pare 1970: Geni C. O. Silva;
Erich Sprung, Antonio Quadros; José I Copi;
Orlando Schreiner, Lourenço Gressínger: Tunbio
Elfseo; Walter Ballock, João A. des Reis; Henriqu€
Jocobí: Faustino GiroUa; Alcebíades Verbínnen.
Gerherd Sasse, Francisco Pinter: Salomão Klein,'
Harold Nagel, Martim Marangoní. Berio Raduenz;
Atayde Machado. Leocârio Rodrigues, Libório
Schweítzer: Zeferino Paoletto: Olindo Tomazellí e

Mauricio de GÓes Jr.

• • • HÁ 50 ANOS

• • • HÃ 40 ANOS

- - Em 1950, corria edital com proclama de
casamento de n? 2696, de Delííno Raduenz e Ursula
Iris Krause. filhos de Wilhelm e Bertha Haas Radu
enz e Alfredo e Herminía Krause.

- - Germano Schütze, preso da Sociedade Es

portiva Guarany pretendia formar uma seção de
tiro ao alvo e convidava os sócios para ínscrícões-

- - Ainda se comentava a morte de Wilhelm
Weege, ocorrida no dia 5 de janeiro, ele que se es

tabeleceu em 1905 cOm estabelecimento comercial
e industrial, então sob a razão social de W. Weege
S/A., na Barra do Rio Cerro, rieste município.
- - Manoel Karam, então íarmaceutico em

Tangará, visitava 'o Correio do Povo e encontrava-se

Oe visita ao ,seU sogro Henrique Píezera.

�
- A lnd, Reunidas Jaraguá S/A. e Fecularia

Rio Molha S/A. pUblic,a,vam seus, balanços, assinados

por Rbd. Hufenuessler e iEugenio Juerg€ns. Walter

Breithaupt 'e Adolfo AntOnio Emmendoerfer·

• • • HÃ 10 ANOS

Em 1980, o Promotor público; dr. José A.
Barbosa lllICIq,va a publicaçãO pelo "Correio do
Povo"', suas anotações sobre o vocábulo CORupA;
que d�spertava vivo interesse pela profu:p_deza das'

pesquisas qu� ainda seguem cursO.

HÃ 30 ANOS ."1• • •

- - 4demir R. Nunes V'encia a 2a. PROVA DE

INTEGRAÇ_í\tO DO VALE DO ITAPOCU, de pedes
trianismo; reunindo 26 fundistas. O Prof. José Augus·
to Caglioni, coordenador da prova gostou -da mEr
lhora do índi€e técnico e, se mostrava otim:'Sta
cOm o retOrno 'de três elementoS' para reforçar o

seleöonado de atletismo de Jaraguá do Sul, para
os XXI Jogos Abertos' de Sc, que se realizaria em

outubro em nossa cidade; com Schünke na Preso da
eco. �

Em 1960, a imprensa malhava o prefeito pe
lo fato dos funcionários passarem com um Natal 'ma

gro. Aiguem quer,endo bota.r lenha na fogueira; en

via cópia de um cartão enviado ao burgomestre
com palavras repa::;sadas de profunda revoIta e

o órgão de 'imprensa dizia: "Temos consciêcia de

nossa combatividade, maS' o desabafo não pode
ser dado a público, pOrque algumas ardem mais

que pimenta mala,gueta, porque o história toda da-

JARAGUÃ DO SUL, DE 03 A 09 DE FEVEREIRO DE 1990.
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Eckeleutsche. ,

)«

LEITWORT. "WIR SéHRElBEN EIN' WENIG IN
DEUTSCH,· DAMIT DIE ERERBTE MUTTER·
SPRACHE NICHT IN VERGESSENHEIT GERAET!"

- - - DIE REDAKTION
REGEN VON GOLDMüNZEN
In der Nähe von 'I'arbes.. in Südfrankreích,
rammte ein grosser Lastwagen die Umzäunung
eines. Landgutes..
Dabei zerbrach ein Pfeiler,
Innenraum ergoss sich ein
Goldmünzen aus der Zeit

Ludwigs XVI.
.

Mehrer,e hunderte Jahre hat man nach dem
Schatz. -der insgeS'amt 30 Kilo2ramm wog, ge
sucht.
WARNSTAFELN

und aus dem hohlen
direkter Regen von

Ludwígs XV und

Am Ortseíngang von Sasse Marconi liest man

folgendes: "Auf unsere. Friedhof 'liegen über ein

Dutzend Kraftfahrrer! Bitte folgen" Sie ínhnen

nicht :q.ach!",·
Am

.

brasílíaníschen Strand von Barra Velha
steht: Não corra, não mata, não morra!

mODElAtÄOJURI
Fabricação de 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
Brasllia - Fone; 12·3991 - Jaraguá do Sul - SC.

Pa'ra IÓS, seluru' não é só lara,ntia d,e riscos

Segura é

Preslação de Serviços
COls'ulte - nos.
;

Se,guro.s A. Garcia

II

II
II

ii

II

) .

,

por .(i!rrös de eomp>
·

sição no· primeiro ca-

· d,erno da Edição n11"
mero 'J·573 de .27 ja-·
neim. a 02 de íeverei
ro -:, foram publica
das duas palavras. in

corretamente. Na co

luna, "Gente' &
-

Infor
mações" ·foi pubííca-

, da a palavra "ancíana
to", cOm "s", sobre a

d1iV!JlgaçãQ do primei'
ro casal a ser admiti
no ,Lar das Flores. Na
coluna de "Atacado e

Varejo", página de E

conomia. também sa

iu ::mcOrteto o nome da
Convenção de Vende-
dores da Weg [Con-

. weg): íoí divulgada
cerno Convenção de
"vereadores;'.

.

\ '

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE:72.2607

Rua Bxpedíctonãrío Gumercindo da Silva n9 90. 1.9' andar, sala 2
Fone 72-188 - JaFaguá do Sul � SC -

I
,

I
.

(',

f���
·i'r;" a

RONDA
Asasda liberdcDe.

.,. Pilols se":,prs equipado.

;:0.",'
· ,"

",:\{-

�HONDAI Menegotti Mot,os I�

-

II

II

Ct=HO .....
VIAÇÃO CANARINHO LTDA,

Pro.(lr�e bem as suas viagens de férias e

recleaçio. A "CaaarlDho" coloca à sua d.s
posição os medernos e confortáveis ônibus da sua

frdta. Venha conversar conosco.

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

II

li

Verdureira Raquelda
COMeRCIO DE FRUTAS E VERDURAS,

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

Oliveira, 1.160
Sc.

Rua CeI. Procópio
Jaraguá

Gomes de
do Sul

(

�EI81ro EI·etrônica Jaragu.aen·se'
DE AFONSO BARBI NETO

. .'Assistência especializada em consertos'
II de Aparelhos Eletrodomésticos de todas

as marcas.
AUTORIZADA C C E

Assistência Técnica em Aparelhos de Som'
e TV com garantia

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, n.1! 280. .

-. J'aifaguá - do Sul - Santa catarina .,...,.

ferro MarechalVelho
DE ENGELMANN & CIA. LTDA ..

Comércio de
.
veículos usades

Peças para veíeulos
. Compramos automóveis -acidentados'

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 72-0874

Jaraguá do Sul ';._ SC -

, Metalú'rlica Arteferro Lida•.
Portas - Janelas - Vitrines - Balcões - portas

Pantográíícas - Portas Rolo - Cercas - Grades .

J'r �Chu!ra�qu�iras - Anéis Metálicos '- Máquinas,
.,. ·Etc .. ;

- .

AG6RA 'EM NOVAS INSTALAÇÖES
Rua Joinville, 2.051 Fone; .72-0971

Jaraguã do Sul - -SC �

!

,

ir
II

genIe Bossa
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• Politicas

• Habitação

o Prefeito Ivo Konell mostrou
se preocupado com o constante aflu
xo de crescente número de ímígran
�:s a Jaraguä do Sul, .agravando o
Ja grave problema da falta de more
días � de outros fatores de infra-estru
tura urbana. E não é para menos,
P?iS basta dar uma volta por esta

cl?ade para verificar-se que se multi
plicam as construções ímprovísadas
e, o pior de tudo, nossos morros vão
se ,ppvoan!do de meias-águas,' a maio
ria 'também ímprovísada

O Iprobl�ma vem de longe e
é conseqüência lógka .da falência
do chamado Sistema Nacional de
Habitação que ' 'Só tem funcionado
mesmo como cabide de empregos' e
mais empregos, além de ser extre-'
mamenta cempíexo g' complicado,
dada a, Ilonga caminhada que proje
tos e recursos n.nanc�tros, precisam
fazer até chegar ao locai da cons

trução de casas. Por isso mesmo
é espantoso q,u� a Caixa' Econômica,
que ora cuida do problema;

,

não
volte ao

'

antigo sistema de finan
ciamento de casas que adotava em

tempos idos. Este jornalista. nos

idos de 1973 solicitou um financia-
o mente para construção da casa
, própria num terreno de nossa pro
príedade na rua Reinoldo Rau. Fei
to e aprovado o projeto arquitetóni
co, sem qualquer t�o de frescura,
f<>mos à, Caixa Econômica � entra
mos com o pedido de financiamento,
que levou menos de 'doiS meses a

ser: despachado em Florianópolis e

, a 'construção foi iniciada. Atualmen
te restam menos de cinco anos para
arnortízarmos o financiamento, e to

do Q processo se íez sem complica-
"ções, sem gorjetas, sem aborrecímerr
tos. sem correrias, sem atrazos,

Ora, isto não pode ser retorna

dO? Quantos trabalhadores -têm seu

pedaço de chão neste município? E é

imóvel (terr,eno) que garante o paga
mento, posto que o mutuário não po
derá vender a casa antes de liquidar

seu débitö péra-nte' a Caixa, ou, en

tão, se eventualmente vender a teréei
ra pessoa esta 'assumírá � débito res
tante. Simples, práticO, �" s'Ol�ção 'maís
racional para: um .problema tão ;gran
de, que está a desafiar o governo, já
que as Cohabs demonstram à socíeda
de que são apenas veículos políticos
que nunca vão resolver o problema
habitacional, em: parte alguma des
te País.

A época é boa, para se lembrar
o assunto, pois estamos num ano

eleitoral, em que deveremos eleger
gOvernador,es, deputados estaduais, e

federals e senadores, Que tal cOlocar
mos esse problema Gomo condição
"sine qua non" para prometermos'
nossos votos aos candidatos? Mas
para valer, Se depois não cumprirem,
temos uma boa imprensa para denun
ciar o safadeza daqueles parlamenta
res que esquecem o' compromisso
assumído-
,� - x - x - x - x - x - x

Falando em eleições, o Milton
Sander, que é Prefeito de "Chapecó,
descobriu a pólvora: ,'''O PRN não
possui liderança de expressão n6 .

Estado capaz de eleger um gOverna
dor ... " Ora, nos lembramos muito
bem de uma eleição recente, antes

da qual se dizia à boca pequena, que
o candidato Fernando Collor' de
Mello, coíncídentemente ligadíssímo ao

citado partido não tinha partido pl ga
nhar uma eleição presidencial. O resul
tado da 'eleição não precisamos re

lembrar aos leitores. O povo não es

tá dando a miníma para os partidos,
como a eleição presidencíal mos

trou. Particularmente em n081SO Esta
do, o partido majorítário, o PMDB,

dificilmente elegerá o próximo I gO
vernador. dado o saldo negativo do

governo do peemedebista Pedro Ivo

Campos. O próximo governador se

elegerá por seus méritos, pelo seu

discurso sincero, pelo seu programa
de gOV1erno objetivo, claro e fac'Ove'l

dentro .das possíbílídades fínan
ceiras de Santa Catarina. O partido
será um mero apêndice, uma forma
lidade legal que terá de ser cumpri
da. E SÓ""

DeclaraçãO à praça
,A WHITE MARTINS, através da; sua Filia!

de Joínvtlle- declara à praça em geral; que
protestou indevidamente a firma ARTE CALHAS
LTDA., de Jaraguä do Su1-·So.-; sendo que
os tíltulos que originaram os protestos estão
devidamen uítados- _

•

;,.
;'<

����'i- .

Joinvilte'" _:},1,janeiro!1990.
Fone: 72-0091

...
'
...• ' �;;,

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

Dr. WALDEMAR SCHWElTZER
Clínica de pequenos e grandes animais, cirúrgias, vacinações

raio x, internamentos, boutique.
Rua JoinviJle, nl! 1.178 (em frente ao Supermercado Brelthaupt)

Fone 72-3268 - Jaraguá do Sul,- �anta, Catarina

CORREIO ])O POVO

Assinaturas
e

publicidades

. ,',

AUREA' MULLER.. GRUBBA. Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

'�anta Catarina, na forma da Lei, etc.

�,- faz .. saber. �- Jodos Ql1anto este edital virem
que se acham neste Cartórío para

'

protesto os

títulos contra:

MARCENARIA KLUG LTDA, Estrada SChFO-

eder - SCHROEDER � OFiCINA MECANICA
,MULLER -: .R1J.a .]jQ&'é :'Fheodoro Ribeiro, 754,

- NESTA
- ,

E" como os ditos devedores não foram en

contrados ou sé recusaram a aceitar ä devida
intimação, faz por íntermédío do presente' edital.
pare que os mesmos compareçam .neste Cartório
na Rua Arthur MÜller, 78, no prazo da lei, ii fim
de liquidar o seu 'débito, ou .entâo dar razão por
que não o faz, sob a pena de serem (IS referfdos
protestados na forma da Lei. etc.

,IH/Jaraguá do Sul, 1.9 de fevereiro de 1990.

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

V A R I G �ffi C R UZE I R O
Agência de ,Cargas e passagens.

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

Inglês par� quem
não tem tempI,

a pe�der.
FALE INGL:Es_ EM 24 HORAS

WIZARD
CONVERSATION

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

linguística do mundo [Brigham Young Uníversíty
- 'USA).
* Aprendizado 100% garantido, Milhares de
alunos Satisfeitos em todó o' Brasil.
* Solicite uma aula' demorrstraüva 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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OS'ROSEN DOS
STATES RIEM A TOA

ília Rosen de
incinnati, Ohio, USA,
udo para estar feliz da
apesar dos tempos
os na terra de Tio Sam,
jam. Na foto acima Clara
kind que os leitores
cem como a brasileira
orou em Guaramirim,
a mãe das duas belezocas
a e Linda, estão fazendo
o terraço de um

rante no 8? andar de um
, quandose

morava o Fathers Day (o

Dia do Papai), que não está'
na foto porque foi incumbido
de bater este instante

.importante da vida familiar.

George, o pai homenageado e

Clara enviaram muitas fotos e

mandam dizer que, depois que
Clara esteve na Alemanha, em
junho ou julho estarão no
Brasil para os abraços de um

. reencontro. Mr&Mrs G.
Rosen, estamos aguardando a

oportunidade da cervejada que
tomamos há 21 anos!

ens jaraguaensesmais uma vez mostram seu-potencial.
rovado no vestibular ACAFE/90 - AdministraçãQ Ferj -
é Luis Fodi, Mareos Haroldo Ristow, Wanderson Rau; Luiz
aster Jr., Giovanni Leutprecht; Dione Fabiola Koch;
n Nort; Administração Furb.;.... Simone Mirian Rausis
ogia na Furb - Silvana Leier - Direito Furb - Daniella
�ntos Silva e Cristiane Driessen. Aos aprovados os n�ssos
nmentos.· .

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

.

sob a direção da esteticista Maria José Ma
us, com novidades em hidratação, tratamento de celu
e, flacidez, massagens, depilação, e a, exclusividade dos
odutos Anna Pegova.. I

R. Barão do Rio Branco, 310 - Fone 72-2"301
raguä do Sul-SC

ENLACE SCHWINGEL - PEDROTTI
( ,

Realizou-se no dia 19 de
janeiro de 1990, às 20
horas, na Igreja
Evangélica Luterana de
Jaraguá do Sul -
Centro, o casamento do
.sr. Antonio Paulo
Schwingel, Diretor do
Centro Educacional
Evangélico com a Srta.
Tânia Márcia Pedrotti,
em presença dos pais e

das testemunhas que se

seguem: civil- Maria
do Carmo Bartz Vieira:
de Oliveira e Marcia
Vieira Oliveira e

Vlademer Mazureehen e

Lolita Terezinha Piccoli

Mazureehen e no

religioso: Renê (1vanete
Vicentini) Freitas;
Afonso (Marleie)
Nagel; José Paulo
(Eulanda Gustmann)
Espíndola; Irineu
(Brunhilde Hess)
Pasold; Edelberto .

(Ilane) Friedrich e"
Ricardo (Maria Helena)
Feldens.
A recepção ocorreu na

Recreativa da Marisol.
"Corrio do Povo"
apresenta cumprimentos
ao distinto casal com
votos de muitas ventiras
e felicidades ..

Neste sábado dia 03/02 - Grito
de Carnaval no Grêmio
Esportivo Juventus com

animação do Conjunto Musical
Cruzeiro.

.x.x.x

Falàndo em,earnaval o Clube
Atlético Baepe_ndí já tem sua

programaço definida para o
Carnavall90. Dia 23/02 -

.abertura "Noite Azul e Branco"
com Início as 23Hs. Dia 24/02 -
Concurso melhor bloco de

fantasia - Dia 26/02 - Segundo
concurso de Blocos e Dia 27/02
- encerramento do carnaval

-com 6hs de duração.
Lembrando que no Dia 25/02
haverá carnaval infantil apartlr
das 17hs. A a�imação corre por

conta da Banda Reprise
Tropical.
.x.x.x

,

No próximo dia 10/02-
ocorrerá no Parque

Agropecuário "Revivendo
Schützenfest". Com animação
dos Conjuntos "Os Frenétiéos
é "Os Vilanenses". Vamos

.

prestigiar...

.x.x.x

Um abraço ao simpático casal
Heinz (Da, Winni), leitores e

amigos deste semanário, Ela
proprietária do Maloka Lanches,
ali na Rua Walter Marquardt, 678.
Ambiente aconchegante e excelente
. atendimento, vá conferir.

éiIIC
IND. DE MOVEIS

RESTAURANTE MOKWA
Comida caseira

Atendemos pedidos de reserva

Rota das Cachoeiras - Rio Novo Alto
Corupá-SC.

QUem 'abriDa
" IVende ,lais

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

89250 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Uma jóia ninguém
.

esquece.

i .r�
Jóias, relógios,
óculos de sol e
presentes.

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

,

..
- - -

Loja

M�mãe Coruja
A melhor opção em

artifS infanto-juvenís,
ebê e gestante.

Rua Barão 40 Rio
I' Branco,168

Fone 72-1788 - Jaraguä
do Sul-SC. ,.

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

mais para presentes na

Relojoaria
Avenida

Mill:echal Deodoro 44� e

Getúlio Vargas n� 9

I

I

.
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'SEMASTE,R

Atacacio e varejo
A' OlilJê Metalúrgica
Lombardi, que atua
no-ramo de materiais
elétricos, completou
20 anos no último. dia
2 de fevereiro.
Fundada em 1970por
Octaviano Lombardi,
atualmente conta
com 140 empregados
e mais três sócios:
seus filhos Ivanir,

,

-Ismar e Ivolnei.

O promotor de· vendas da
Varig/RJ, Ahmad ..

Hassan Safatli, agora é o
-novo presidente dà União
Nacional da Juventude
Ärabe Brasileira (UNJAB).
Um de seus planos para
breve é promover' um .

seminário explicativo sobre
a influência da língua árabe
'sobre o idiomaportuguês.

A Metalúrgica Erwino
l4Menegotti comemora em

25 de maio próximo 50 anos

de fundação. Uma das
promoções em sua

homenagem está sendo
organizada pela Sociedade
Esportiva Recreativa .'
Mene/(otti -- Sennen -, qlle

Otaviano Lombardi fundou a

Olipê

realizarã um torneio interno
de futebol de salão
denominado "Taça Erwino

.

Menegotti 50 Anos".

O diretor da ViOfão .

_
Canarinho Ltda __; ,

empresa detentora do
monopólio no serviço de
transporte coletivo na cidade
-, Técio Bogo, anunciou
que mais três ônibus novos
estarão servindo apopulação
de Jaraguá do Suljá neste
mês de fevereiro, Bogo
prometeu que, além destes,
pretende adquirir de seis a
nove veículos ainda este ano,
para ampliar sua fronta de
atualmente 71 ônibus..

ALARMES PREDIAIS

CHEVROLET IPANEMA

DESCUBRA ESTE SUCESSO

Foto de Rosane Llm,

Museu EmíliodaSilva deve
ser reaberto ainda este mês

Desde sua criação, o Museu'
recebia visitas diárias de dezenas
de estudantes e demais membros
da comunidade do Vale, mas foi
desativado duas vezes. A primeira
foi em fevereiró de 1988, perma
necendo fechado até agosto dó
mesmo ano e voltando a fechar
-em fevereiro de 1989; -;<\gora" e?m
a promessa do secretärioBalduino

'

Raulíno, ele deve reabrir nova
mente suas portas no início deste
mês..

. O secretário de Cultura, Es
porte e Turismo de Jaraguä do
Sul, Balduino Raulino, prometeu
reabrir o Museu Emílio da Silva
- localizado na antiga Estação

· Ferroviária da cidade - até o pró-
· ximo dia 12 defevereiro, no máxi
mo. Ele disse reconhecer que a

situação não pode ficar como es-:
.

tá ... "Não conseguimos um 1Í1U

seólogo, mas estamos mantendo
·

contato com uma pessoalicencia
. da em História e residente aqui
mesmo em Jaraguá, além de ter
mos contatado com- a 'Fundação
Pró-Memória, -que fornecerá um

técnico para assessorar no que for
necessário", adiantou o secretá-
rio.

-

Balduino Raulino assegurou _

que a pessoa responsável peloMu
seu terá todo o acompanhamento
que precisar, inclusive cursos de
aprimoramento. O secretário sa

lientou que o estabelecimento so

mente não foi reaberto antes devi
·do à dificuldade para conseguir
um museólogo. "Conseguimos
um profissional de Rio Negrinho,
mas sua permanência na cidade foi
difícil; pois não encontramos casa.

pará' ele morar", argumentou.
Desativado há quase um ano,

o Museu Municipal Emílio da Sil
va foi fundado em julho de 1987,
abrigando um aeervo completa
mente catalogado, reunindo mais
de 700 fotografias. A entidade ga-

o Museu Municipal permanece feçh,ado, à espera da reabertura

nhou este nome' quando há três
anos, aproximadamente, o mu

seólogo Gelói Coelho e o estudan-
-

te de Ciências SociaisCarlos Hoff
mann pesquisaram todas as fontes

disponíveis na região do Vale do
Itapocu e descobriram um grande
acervo de fotografiasna residên,cia
do historiadorEmflio da Silva. Es
tudaram e catalogaramtodo aque
le material e em homenagem ao

senher Emílio, propuseram seu

nome à instituição ..

.

Foro de Rosane Lima

USeu" Emílio restaura uma foto de -1876-

pmílio da Silva ainda continua restaurando obras, aos 89 anos.

"Eu gostaria de um domingo
, por mês estar o Museu e abordar
detalhes sobre as obras ao colono

e operário, e que eles possam co

nhecet a historia do lugar onde
vivem, juntamente com seus fami-

.:� ....
·90, A DÉCADA·CHEVROLET·
ASUAM�LHOR'MARCA.

.

A Varig adotou como rotina nos vôos que seus pilotos
�

realizam sobre a Região Amazônica uma importante
medida para preservação do tão depredado ambiente, na
área: Os pilotos estarão sempre atentos àsqueimadas que

.

se realizam diariamente na área, informam a localização .

ao Instituo Brasileiro de Recursos Naturais e colaboram
definitivamente com o mais importante patrimônio'
ambiental da humanidade. A campanha adotada pela.Varig
intitula-se "Preserve a Amazônia".

Jaraguá do Sul- R. Reinaldo Rau, n2460

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

. líares". Esta foi a proposta do his
toriador Emílio da Silva ao Secre
tário de Esporte, Cultura e Turis
mo, Balduino Raulino, que já; ad
mitiu convidar o historiador para -

atuar não s6 aos domingos, como
também durante .os principais.
eventos do município.

Hoje com 89 anos, o histo
riador Emílio da Silva ainda se de
dica horas a fio à pesquisa e restau
raçãode obras, c.omo por exemplo
a de uma fotografia de 1876 do
casal Jourdan. "Ficarei muito sa

tisfeito em entregar minhas. fetos
ao acervo da cidade, principal
mente quando for inaugurado o

. futuroMuseu e Arquivo Histórico,

de Jaraguá do Sul, no atual prédio
da Prefeitura, construído em 1914,
pois trabalho pelos simples prazet
de informar", afirma o 'historia-

.

dor.

EIIE"SÖllfER.vEieUIOS
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Crescer émuito �ais do quê dádiva ou sorte.
Faz parte de um- trabalho sério, honesto e de muita

respon_sabilidade. As vezes para se alcançar os obje
tivos é necessário muito ternpo, zelo e dedicação. Nos
30 anos de existência da Cerealista Urbano, hoje
Urbano Agroindustrial, estes fatores tem sido avali
ados e levados em conta. Ouando começamos, em
1960, as coisas eram bem diferentes.-Q Brasil era
outro. Vi.víahlos o flnal da euforia de JK, a era da

,

lndustrtallzação. No mundo também as realidades
começavam a mudar.

'

Naquele tempo, quando Urbano Pranzner
comprou uma pequena tafona para fazer fubá, ele
sequer sonhava com Çl re_alidade dos anos 90.

'

,

Muitas dificuldades ainda teriam que ser trans
postas no começo deste empreendtinento.

Uma delas era a 'inexistência de Lima redede
energia elétrica próxima do local, o que o obrigou a

buscar ajuda junto a natureza com a abertura de um

canal' e o desvio- de parte dó rio Jaraquá para a

geração de 'energia própria através da instalação de
uma roda d'água,mais tarde substituida por 2 turbinas
hidráulicas.

Assim, Urbano Franzner' começou a prestar
serviço aos agricultores da regíão, moendo milho e·

'descascando arroz. Constituindo para isto uma firma
individual, com uma produção de 4Ó toneladas/mês
de arroz com casca.

Imaginar, que após 30 anos de trabalho, a

produção chegaria a 7 mil toneladas/mês de arroz
com casca era utopí«. Sair de Jaraguá do Sul então,
nem pensar. Pois é, hoje Urbano Agroindustrial ven
ceu estas barreiras. Ela está presente no centro do
Rio Grande do Sul, em São Gabriel" com uma unidade
de beneficiamento de arroz. Ao todo, hoje são'17 mil
metros quadrados.de área construída -11 mil metros
em J�:úaguá do Sul, estrada Jaraguá Esquerdo e 6 mil.
metros às margens da BR 290, em São Gabriel.

O crescimento, no entanto, não Rara ai. O
grupo possui mais duas empresas; A Transportadora

, possui mais de 40 cam inhôes, atendendo basicamen
te o transporte e entrega da produção da Urbano'
Agroindustrial e aceitando somente cargas de retor-

_

no. A outra empresa é a Franzner Alimentos, Inauçu
rada em janeiro de 89, com a finalidade de produzir
aperitivos salgados. A Franzner Alimentos produz o
"Urbanitos" e prepara o lançamento de outras linhas.

Na área de beneficiamento de arroz, a Urbano
Agroindustrial produz atualmente arroz parbollzàdo
Urbano, Albano e Uefe, arroz agulhinlla branco Tio

, Urbano tipos 1, 2 e Urbaninho, que conquistaram,\ lugar de destaque na confiança do consumidor.
Motivo que nos impulsionou a continuar crescendo e

acreditando 'nas coisas vindas da terra,
'

'.,

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA.
Rua: João Januário Airoso, 3183 - Jaraguá do Sul- SC
Fones: 72-0500 e 72-0746" Telex: 474-486
Filial: BR-290 - km 420 - fone: (055) 232-2377 • Telex: 55-1091 • Sio Gabriel·- RS

Jaraguá do Su/� de 03 á 09/02/90 Pág�na,07
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ANOTAÇOÉS
Está se tornando ca

da dia mais perigosa4:!; de-,,.;) sobediência da popula
ção, que insiste em conti
nuar utilizando a velha
ponte pênsil, no bairro da
Figueira, interditada pela
prefeitura há duas sema

nas. A estrutura avariada
da ponte ameaça romper
a qualquer instante e até

agora não adiantaram os

obstáculos colocados pela
prefeitura, no local. Unia
questão de consciência...

A nova diretoria da
Sociedade Esportiva Re
creativa Menegotti (Ser
men) tomou posse no útll
mo dia 26 de janeiro, na

sede da Metalúrgica Erwi
no -Menegoui. Responsâ-:
veispela gestão 90/91 estão
Guiomar Carlos Guilow,
como presidente, Wilson
Schubert, vice, Osnildo
José Neitzel, como tesou
reiro e EdirEncke como

secretária. A "Taça Erwi
no Menegotti 50 Anos" -
um torneio intemo de fute
bol de salão em homena
gelfl ao aniversário da �m
presa em.25 de maio ...;_ se

rá a primeira promoção
, coordenada pelos novos di
retores.

.ti sabotagem ocorri
da no trator demarca Ko
matsu, da Prefeitura Mu
nicipal, está a merecer

uma profunda investiga
çãoporparte de nossa po
lícia, para apontar à opi
nião pública os verdadei
ros culpados a mlfis Aes�e
atentado ao patrtmônto
municipal. Não sé deve ter

condescendência com es

ses malfeitores, que só
não foi maior graças a

descoberta em tempo pela
zeloso funcionário. A
Justiça deve agir commui
to rigor!

o Jornal dos SETE,
que se edita em Brasília é '

uma publica__ção do Jornal
do Jornalistapara o 11En
contro de Jornalistas de
Países de Língua Portu

guesa, envolvendo solit1f!.
riamente Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guiné-Bis
sau, Moçambique, Portu
gal,.São Tome é Príncipe,
onde se debatem proble
mas para que a comuni

caçã» seja instrumento de
aproximação entre os -po
vos de sete países.

Por falar no Jornal
dos SETE, ressalta um.

princípio +r= comunicar:
começo da União. A soli
dariedade de fala portu
guês. Formas para avan
çar nesta esperança estão

postas. E para os que fa
lam este idioma, esperan
ça tem um nome: emanci

pação, integração, coope
ração; demoratização in-
ternacional da informa
ção, fim do apartheid, de
sarmamento nuclear, no
va ordem econômica in
ternacional, não interven- .

ção, respeito à autodeter-
•

minação dos povos ... A
língua portuguesa é a fer
ramenta da integração.
Os jornalistas são as pon
tes da amizade entre Os

povos.

CORR·EIO
�C> IF-» C>"C>'----

o casal Francisco (Frida) Steckel foram recebidos em festa na Associação Assiste,ncial "Lar das Flores"
. ,

Lar das Flores.' Um recanto
. .' .

.

ao ido$o de Jaraguá do Sul
A Associação Assistencial .

para Idosos "Lar das Flores"
pretende inaugurar no mês de
abril toda a estruturado centro
vivencial, lozalizado na rua

Luiz Kienen, e que deverá
abrigai uma verdadeira "popu
lação", com mais de 200 idosos
de Jaraguã do Sul, "é um hotel
cinco estrelas", compara o ad
ministrador Hermes Krueger,
59 anos, que atualmente divide
o imenso espaço de uma área
com mais de 'quatro mil.metros
quadrados, com a cozinheira e

o primeiro casal admitido:
Francisco (Frida) Steckel che
garam ao novo "Lar" no dia
22 de janeiro e estão levando
uma vida tranqüila, aos 91
anos:

.

A inauguração do Lar das
Flores só foi tornada possível
graças àsinúmeras doações fei
tas por pessoas e empresas de
Jaraguá do Su1. "Acredito que
90 por cento do material que
existe aqui foi doado", estima
o admiriistrador, lembrando

que a construção dos 60 aparta
mentos do prédio (todos devi
damente concluídos) "foi feita
com recursos oriundos' da ven
dá dos apartamentos". Até
agora 'à Associação já comer

cíalizou 16 apartamentos, to
dos criteriosamente projetados
para pegar o sol pela manhã,
nas suas sacadas individuais, e
divididos em níveis: O "A"
tem 66'metros quadrados de
ärea, enquanto o "B", possui
90 metros quadrados.

Mas no Lar das Flores
existe ainda refeitório, enfer
maria, capela, cozinha, lavan
deria, jardins e caminhos intet:::.
nos, 10 áreas de lazer em cada
uma das unidades habitacio
nais e até uma oficina demanu
tenção para passatempo dós
idosos. "Isto aqui não é inter
nato" , faz questão' de salientar
o administrador Hermes.
"Aqui todos vivem como em

suas casas, com liberdade para
sair, viajar ou fazer serviço ,de
banco. E uma continuação do

próprio": A Associação Assis-
,

tencialpara Idosos Lar das Flo
res é administrada conjunta
mente por um conselho cura
'dor-c-sãoLlmembros-, con
selho diretor - seis membros
-'-, conselho fiscal - três titu
lares e três suplentes �, além
do setor de administração, com
coordenador geral, recepcio
nista, chefe de cozinha e copa
e chefe de zeladoria.

'Steckei,

o ferramenteiro Francis
co Steckel já fabricou muitos
brinquedos de lata, revólveres
e metros em sua vida. Agora,
ele apenas quer ficar relem
brando' tudo isso, ao lado de
dona Frida, nascida emBlume
nau, em 27 de dezembro de
1898. Já são 66 anos de casa

mento com o alemão 'Francis- ,

co, nascido em.Withenberger .�
- uma localidade perto de
.Berlim, �'.
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