
Setor da Construção oe d d
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� . · -, ras a ro oVlarla

quer salano em �TN' .

devem começar��ntro
ainda em

_

fevereiro de 60 dias no manmo

\-

Vestuàristas terao

cesta de alimentos

con'forrne acordo '
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Combustível,escasseia
,�e Metanol já assusta
Para não fugir a regra dos

últimos meses, o combustível

também está em falta em Jara

guá do Sul. Grande parte das
empresas fornecedores' chega-

ram a reduzir a cota dos postos tros confessam o profundo re

representantes em até 40%.. E, ceio de serem obrigados a ma

enquanto alguns gerentes de .nusear uma verdadeira "bom
posto defendem a implantação ba". O combustível altamente
imediata do Metanol, adicio- tóxico já foi apelidado de "ma-
nado à gasolina e ao álcool, ou- tanõis", Página 6 _

Prefeitura embarga obras
irregulares e aplica multa

Em uma operação con

junta com a Prefeitura Muni-
, cipal e as Polícias Civil e Mili
tar, a Secretaria de Planeja
mento embargou na semana

passada nada menos do que se
te loteamentos irregulares, que
estavam sendo feitos em cima
dos morros e sem autorização

préyia. As empresas e pe�soas
.serao enquadradas !!à Lei Fe-
deral de Loteamentos, que
prevê uma pena de até cinco

.

anos de reclusão e pagamento
de multas que variam de toa
100 salários mínimos. Página
3

Alagamentos,
na Equador
vão acabar

Página 3'

Cobertura de
arquibancadas
no Juventus

A Prefeitura Municipal assu
miu nesta' semana ás despesas para
a construção da cobertura das ar

quibancadas do Estádio JoãoMar
catto. Toda a estrutura para 9 iní
cio das obras - vão, custar
NCz$ 256 mil - foi adquirida.
Página 7

Ciellsmo de Jaraguäretorna
com forçá de feras nacionais' .

JaraguádoSul já conta neste élno com Oma verdadeira
"seleção" de ciclistas consàgrados até mesmo

internacionalmente. Na semana passada, a Prefeitura.

MuniciAaf fechou contrato com os atletas Vanderley
_

Zocatelli, Valdir Homburg, Alt�mar Souza, Sílvio
- Ewalc1 (ambos·jaraguaenses), Osmar Campezato,
Maurício Pantaleão'e C/eber Correia (Florianópolis),
todos medalhistas, de chegada, nas especialidades de
ve/ocídàde e reslsténc/a. � primeira prova da equipe
,ácontece no dia 9 dfjt março, em Jo/nville. Página 7
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Editorial-

Desmatamento e Habitação
A Secretaria de Planeja-' Por: trás da eficaz defesa

mente da Prefeitura. Munici-· . do meio ambiente, contida na -

-

pai embargou nesta semana atuação da Prefeitura Muni
nada menos do que sete obras cípal, se encontra um proble
de terraplenagem, que esta-

ma que tem se tornado cada
vam sendo realizadas Irregu- , dia mais preocupante à admi-

. larmente e clandestinamente .nistração 'municipal: a falta denomunicípio. Inúmeras vezes moradias em Jaraguä do' Sul
os õrgãos e pessoas autuadas ,

foram avisadas para que 10- e a disputa sempre acirrada
.

massem providências pondo para se encontrar uni espaço
fim às atividades ilícitas. Mas . que possa ser habitado. Sem
os conselhos foram em vão. a chance e possibilidade flnan
�ém de terem colocado todos ceira de bancar um aluguel a
os investimentos aperder, es- .preços cada dia mais exorbi-,
tas empresas têm agora que tantes� e muitas vezes prati
desembolsar uma: pesadamui- camente inexistentes -- a po
ta pela desobediência e i,o- pula�o procura QS morros e

consciência diante, da depre- compromete o próprio equilí-
dação dá'natureza.' brio ambiental.

'

Enquanto não surge uma'
luz nó fim do túnel, os embar
gos continuam, com o respal
do imprescindível do prefeito.
Ivo Konelí. As e!Dpresas que
tiveram Suas obras embarga
das foram enquadradas na

Lei Federal de Loteamento de
multas no valor de 10 a 100

salários mínimos. A reversão
destas infrações é'uma ques
tão de cõnselêneía da própria
população, já que a destrui
ção dosmorros significará, no

.

.

futuro próxioío, o comprome
. timento da tão privilegiada to
pografia de nascentes, em Ja
raguá do Sul é na região do
Vale do Itapocu.- .

América Latina, América da dor.

América Latina" de povos
diversos, _

'
.

de povosfamintos, de povos'
. dispersos, _

de gente oprimida, escrava dador, .

de homens marcados pelo poder
opressor. "

América do branco, 'do indioe do
negro, ..

'

,

de rostos sofridos marcados de
'medo, ' ..
de raças ameaçadas de breve
extinção,
de grupos violentados, frutos da

\ ambição.

,

América dos pobres, de homens
de mão grossa, ,

'

de homens roubados, expulsos da .

roça,
de ódio, de guerras, de total .;
desamor,
de povosmigrantes que o sistema
gerou.

,

América da mulher sofrida,
explorada,

.

. '_
de mães desesperadas, aflitas, '

desamparadas, ,

por verem seus filhos serem

trucidados,
mortos por tiranos, homens
covardes.

América das crianças que pedem
por pão,
largadas às calçadas; pisadas no
chão'

.

,

na pdtria que as despreza por não
, produzirem"
nãopodem ser gente, nãopodem
seI' felizes. '

América dos camelôs, âos pobres
operários,
vendendo o sangue por míseros
salários,
nas fábricas são máquinas, '

escravos do capital, .'
nas ruas são bandidos, manchetes
de jornal:

.

América das patrões, dos chefes,
dos senhores.:

• '

que matam sem temor, que
causam as dores; ,

vítimas do egoísmo, da luxúria,
da ambição, _

.

r

RUA JOINVILLE, 1839
JARAGUÁ 00 su... - se

não s'abem partilhar, não sabem
ser irmãos.

_.

,
'

América que choras tl dor de teus

filhos, .

a dor de quem chora, andando
sem trilho;

-

América pobre, cobaia dos
grandes, .

.

terra da dor, terra de sangue.

Teus filhos, sedentos de amor e
justiça,

.

sonhando com a paz e o fim da
cobiça,
se lançam na luta com a bençãos
dos céus,
lançando a semenie do Reino de
.Deus.

,.iss: FernandoSchroeder
4� ano ECONOMIA - FURJ

,CARTAS
DESPEDIDAS

A professora de alemão .

"PrezadoAmigo Eugênio
V .. Schmöckel!

O agradecimento deve ser
parte primordial da criatura
humana e muito mais do cris-
tão!

-

Este é o motivo de minhas
'pálavras: gratidão! Quero
agradecer por todo este tempo
queme brindou com as notícias
de nossa/terra, pelo CO-R
REIO DO POVO. E igual
mente, parabéns pelo novo:

"visual" do jornal. Ficou mui-
to bom":

.

.

Ao mesmo tempo gostaria
que o amigo e sua família to
masse conhecimento. de nossa

mudança para Bayreuth, Ale
manha Ocidental.

Florianópolis, 18-01-90·
"E aquela professora de

alemão, que precisa de ajuda
para adquirir passagens para a

. Alemanfia? Não seria bom dei-:
xarmaissabido Que valores éla
precisa levantar? "

.

;
O Supermercado Angelo

m, daqui da crdade, mstítuíu
uma arrecadação que dá o Im-.
me de "Troco da Bondade",
destinada às instituições sem

fins lucrativos; baseada nos

centavos que os caixas não tem
para o freguês, na hora do tro-

América dos profetas} homens de
'

co. Se o freguês vai perder.os
D trocadinhos, o caixa avisa que, eus, .

gente de fé, ou mesmo ateus,· não tem o miúdo.:e pergunta
são vozes dos fracos, dos pobres se não' aceita em "Troco da
benditos; _

são heróis consagrados, projetas
de crista. .

Estamos participando do
intercâmbio de pastores, entre
a Igreja Ev. da Alemanha. e

.' a nossa Igreja. Este programa
tem a duração de 6 anos e de
pois retornamos ao Brasil. E I

uma grande mudança em nos
sas vidas, principalmente na vi
da das crianças. Mas acredita- "

mos que o resultado será posi
tivo para elas. Para. nós serã
uma experiência de grande im
portância, pois estaremos le
vando o nosso "modus viven-

.

di" e seremos enriquecidos _

com o modo de vida deles. ..

Um grande abraço e Deus
'esteja com vocês. Seus Rubens
e Carin Horst:"

Bondade". Em caso positivo,
com a caida tomando a inicia
tiva de apresentar pequenos
vales de cartolina, o freguês os
recebe e os depositá numa ur
na. Oportunamente a gerência

. faz a soma, e entrega os valores
respectivos, que são doação do
público."

..

. Quem sabe algum Clube
de Serviço daí consegue 'tue al
gum Supermercado da cidade
aceite promover a campanha
para a professora ir à .Alema-

. nha?Talvez a/_e�pressão "Tro
co da Bondade" devesse ser

trocada, no caso, se vai ferir
suscetibilidades. Ass. Sebas
tião B. de Albuquerque",

CORREIO
tiO PC>" 'c:::Jii.

"
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Administração embarga
. l "

-

.
-

sete obras irregulares
Sete empresas e pessoas físi

cas foram autuadas pela Secreta
ria do Planejamento, na semana

.

passada, por estarem em desobe-
diência ao Artigo 50 da Lei Fede
ral de Loteamentos. Todos foram
flagrados realizando terraplana
gens em diversosmorros domuni
cípio, sem prévia autorização da
Prefeitura Municipal - "crime
contra a Administração Pública"
- e podem receber uma pena que
varia de um a cinco anos de reclu
são, além do pagamento de 10 a

100 vezes o salário mínimo.
As obras estavam sendo rea

lizadas em áreas com declividade
"

. superior a 30 por cento, segundo
o secretário e presidente do Con
selho Municipal .de Defesa do
Meio Ambiente (Comdema), en
genheiro Osmar ·Ghunter, res
ponsável direto pelo embargo das
obras, com o respaldo absoluto
do prefeito Ivo.Konell. Agostinho
Venera (Morro da Boa Vista),
Benvindo Fiamoncini (próximo à
Jaraguä Fabril), Antônio Floria
no {fundos da Jaraguá Fabril), e
as imobiliárias Casanova - reali
zava obras de terraplanagem na

Ilha da Figueira e no Jaraguá 99,
onde já estavam sendo comercia
lizados mais de 150 lotes - e Me-

Coral Evangélico local
é destaque em Curitiba,.

Os 47 elementos do CoralEvangélico.de Jarllguáforam atração mundial

Os 47 componentes do Coral
Evangélico de Jaraguá do Sul partici
param da programação do "Dia da

Igreja", por ocasião da 8� Assembléia
Geral da Federação Luterana Mun
dial, nos dias 30 de janeiro e 04 de
fevereiro, em Curitiba (PR). A apre
sentação do coral aconteceu durante
o culto, na Universidade Católica' do
Paraná, juntamente com o Coral do
Pastor Grass, de Blumenau. Para cul
minar !l excelente fase do �upo, o
coral ainda esteve presente as come

morações do Dia da Igreja - dia 4
- no Tarumã, Curitiba, que contou
com a participação de 10 mil pessoas
-nadamenos do que 30cQrais, cerca
de mil cantores e 300 trambonistas

.

do Brasil.inteiro.
Regido pelo maestro Ricardo

Feldens, o Coral- com 41 anos de
existência - se destacou na Assem
bléia, que congregou representações
de 108 países dos cinco continentes.
A assembléia da FederaçãoLuterana
Mundial geralmente acontece a cada
seis anos. ,"É uma cerimônia muito
linda. A gente nem consegue expres
sar" ,resumiu uma das fundadoras do
Coral Evangélico de Jaraguä do Sul, -,

Ruth Braun. Os participantes da 8�
Assembléia discutiram especialmen
te a díficl situação de "fome e miséria
dos povos indígenas", sob" o tema
"Ouvi o Clamor do Meu Povo Indí-
gena".

.

negotti ."- com obras nos bairros·

Agua Verde e Tifa BIese.
Os infratores foram previa

mente avisados pelos fis-cais da
Prefeitura que as obras que esta
vam sendo realizadas nas áreas

, eram.irregulares, "mas não cum

priram a determinação", confor- "

.

me Osmar Ghunter. Ele aconse

lha a todas as pessoas que deseja
rem construir para que procure_m
a Prefeitura Municipal, onde a

planta precisa de aprovação. In
dependente disso, Ghuriter res
salta a necessidade urgente de que
o atual déficit habitacional seja
minimizado em Jaraguá do _Sul.

Alagame_nto no

.

centro serão
solucionados
O prefeito Ivo Konell pre

tende utilizar o crédito de 31l mil
-

.dölares que Jaraguá do Sul dispõe
junto ao Prourb, na Secretaria de

" Desenvolvimento Urbano e Meio

Ambiente (Seduma), para solu
cionar de ve'J. os constantes alaga
mentos que ocorrenra cada chuva
forte nas ruas centrais da cidade,

-

especialmente a Presidente Jusce
lino, Henrique Piazera e Equa-

.

dor. Na semana passada, ele rece-
beu em seu gabinete uma comis
são dos moradores daquela área
� são cerca de 30 famílias, no
total.

.

_

"Esta obra vem sendo pos
tergada por várias administrações

. e decidi enfrentar essa parada",
disse Konell. Em resumo, a gran
de obra a ser realizada pela "Secre
tariaMunicipal de Obras e Viação
compreende urna galeria, a ser

iniciada rra rua Antônio Carlos
Ferreira e com percurso final pro
jetado até próximo à Ponte do
Baependí. Serão mais de dois mil
me�ros .de galerias.ique, segundo
estimativas do prefeito, deverão
custar cerca de NCz$ 10 milhões
aos cofres municipais. "Não inte
ressa q,uando vai c�st!ir. O impor
tante e q_ue no proximo verão o

problema já esteja solucionado",
conclui Konell.

'CORREIO-
I> C> F- C>" C>

..

DUAS RODAS - Marca e identificação
assumida pela Indústrias Reunidas
Jaraguá S.A., fundada em 1: de .

, dezembro de 19�5, pelo casal Rodolfo
e Hildegard Hufenüssler. "

O opjetivo principal da empresa; era a

fabricação de aromas e óleos
essenciais, para as indústrias de
alimentos, do Brasil e do exterior,
principalmente a Europa.

.\

A área de aromas e óleos essenciais
cítriêos, ainda hoje é uma das
principais atividades da empresa.
Em 1948, iniciou a fabricação de
emulgadores e estabilizantes para a
indústria de sorvetes. Os produtos
rapidamente conseguiram projeção
nacional, colocando· a empresa na

liderança ,destemercado.'
-

Hoje a empresa comercializa os artigos
'para sorvete sob as márcas: SELECTA
E ALGEMIX; tendo além dos sabores,
também os estabilizant�s neutros, bem
como o emulsificante EMUSTAB, as
coberturas para taças e os xaropes.

Os investimentos previstos para este
setor, são bastante granqes, tanto em

pesquisa técnica para o .'
desenvolvimentodeprodutos, controle
de. qualidade, como na assistência ao
fabricante de sorvetes, através de
assistência técnica, cursos de
aperfeiçoamento, tanto internos como
externos.

""

Em valores, devera ser investido, nos
próximos três anos, aproximadamente
US$ 1.500.000.

"

ilif8iJ1.

.
-

.

.
.

. "

K�a Reinoldo.Rau, 632
72-1599

'Q'CONSÓRCIO' DO VERONA
E MUITO MAIS DO QUE UMA'
PAlfXÃO.

,

"

,

UM EXCELEN'TE IN"VESTIMENTO!
rF:--'-'

.
-

reil! � Mareéh�/5�eodoro.
<�---":'-'--:,-- :'0

__ -------
. J Fone: 72-1777

" Jaraguá do Sul, de 10,a 16/02/90

'i.. • ...
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Moda Sempre
Getúlio Vargas, 55

ÓTICA
HERTEt

• Laboratório ótico
especializado.
• Há mals de 50 anos atendendo
voeli.
• Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 7-2,1889

A REéEPÇ�O DE ROBERTO tEANDRINI JR.

-

semana passada Roberto
Leandrini Jr., da VARIG de

, Ioinville, coadjunto por Carlos
� Nascimento, diretor da

;
, Inter/ocadora para Blumenau,
, Joinville e Curitiba, recebeu na

Alexandre Dõhler, 277 um seleto
grupo de funcionários, imprensa
e rádio, nas pessoas de João
Carlos Vieira e Ramiro Gregório
da Silva e a reportagem do "mais

�

antigo", dos que se pode anotar
.

entre o grande número de
participantes, as Agências. de
Turismo da "Manchester
Catarinense", os titulares e

acompanhantes das Agências
-

VARIG de Blumenau (Carlos
Santana) e Jaraguá do Sul
(Yvonne e Francisco Alves),
assim como pessoas ligadas às
atividades da VARIG. ----....

Com extremo bom gosto, os

funcionários da Agência usaram

o amplo jardim para
transformá-lo num refeitório ao

ar livre, acompanhado de uma

refrescente brisa após um dia de
intenso calor. A confraternização
[õi a mais calorosa com

revesamento constante das
pessoas nas mesas dispostas
estrategicamente-no bem cuidado
relvado, demodo a agradar todos
os convivas. A roda viva só veio
a desfazer-se às primeiras horas
de sábado.
Ao sr. Roberto Leandrini Ir.ç.que
veio de-ser confirmado para a �.

gerência administtativa da '

VARIG, os cumprimentos- desta
folha, com os votos de profícua
gestão, reformulando conceitos e

procedimentos da se_mpre çtuante
VARIG. _:_ VIAÇAO AEREA
RlOG8ANDENSE, entre nós.

,
,

o REQUINTE QUE VOCÊ MERECE,
.

COMA QUALIDADE QUE VOCÊ EXIGE.

.

mane- .

quim
'Vaneide

m�IIÖIl\
I <t)\lcormóV\li� 1

ano

passado,
promete
muitono
cenário
da moda

;; em I

. Jaraguá
do Sul:
An e

Irma
estão
prepa
rando
para ela .

um novo

visual,
para
breve.

Edi Costa e o marido, secretário Amaro Xlmenes
e esposa, além de Tereza Emmendörfer. '

Destaques da grande festa ocorrida na _
�
'.

sexta-feira, dia 02 de fevereiro, no Beira Rio-Clube
de Camp�: a "Noite do Caribe".

_

._
.

Página 04'
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-,Entr.o,U,., §m, o'p'erq,çãº, n9J
\�., '. ,',Çliq.: Q5J(2)';,np .munícípío

'de- It:uporanga, a nona
, '.'.' nlial, da .

' J\14rtspl S/A .
.

' ,�, ,
' "I

JFid1:lstria, ,dó,'
.

Vestuárto-) ",: •.. ��.�" '�. f
__ �j,::,� -: I ",'

A�no.:y;a .unidade de cos-i<\,RAGUÁI)O SUL, DE 1'0 A 16' DE FEVEREIRO'DE'1990.
"

,' .Ó» s

tura -yaI fe�p:r:�ga:r: numa
-----_.:---',"-'-------..:.._-__;-...;_-__;-c príméíre etapa' 92' funciO-

náFios" podendo.. atingir
na . conclusão, do- projeto,
cerca dê' 400 pessoas. ,.A
fílial . integra _ um. projeto
.die expansão da, produção
c9m, investi.ment:Q., de 9
milhões de ',,�dólares na

ampla9ã'o das. ínstalações
índastríats e..:,novPs: equí
-pamentósno biénio 89/90.
,A'iÚiat; dê :'Itup'óÍ'anga, é
'a p�imeifa irid{j.stri�', do
município a utilizar quase
'qu�; :'e�cl,usívâmênte ,mªo�
déob'ia"f'eminínà, - 98%

de dós f'llhtioIiári,Q,S .em
.

fase
: : dê: �I)l;ltiataçã{{' são! molhe-

na' ,

,""" C· ... "

23'
-

.-' iI' hahítan-

, res. ",(>m, "IP') .' ,

tes, ,�6':�)(�O, 'nó',perímetro
u�b�:Ö.o e' 15.000 na zona

l"IlJ.'a.!k,ftuporang.(f· " possui'
uma economia predomi
nantemente agrícola com

destaque píü'a "o cultivo
da cebola A falta de

. 'tràbáÚi�tl�V�� 'quallfícados
para: ii

.

indústria " téxtil
exigint o 'freinamento de�
todo "o efet'i'vo" emprega
do.

,EDIÇÄO �'3.515

ESTADO DE SANTA CATARINA

PRE�nJRA' MUNICIPAL DE

DO

, Contratantes ,,_ Prefeitura Municipal de Jara

gUá do Sul, representada por s��, Prefeito
Municipal, Sr. IVO KONELL e a ürma Cons
trutora Mama Ltda-, representada por seu

E>iretQr Sr, ,J.QS�;" RI�ARl)Q. N�GR,ÃO '" > �AL,
'z:,aollN., ,""�:

',,,

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

,' .. - ..
-�

O,bJeto - É objeto do presente' instrumento : ii.
construção de uma ponte �m concreto armado
pretendido sobre ci Rio Jaraguã" de acord?
COm os demals documentos autuados no Bdi-

, Útl de Tomada de PreçOS: N(_) 12/89. de 23 de
outubro de 1989, todos de conhecimento da
contratada e rubricados por ambos os coa

tratantes,

ValOr - O valer 'deste contreto é de NCz$ ......
3.221.220,00 (Três milhões, duzentos, e vinte

e sete mil Ie duzentos e vinte cruzados nO'Vos);
reajustével de acordo COm o BONUS DO TE

SOURO NACIONAL (BTN) - tendo por base

8 mês da proposta.

obra
do

Dotação - A despesa com, a .ex:cuçã9 �a
correrá por conta de dotação propría
Orçamento vigente.

Prazo - O prazo de conclusão dos serviços se-

rá de 140 (cento e quarenta) días corridos
contados da data da emissão da Ordem de
Serviço pelp Secreta.ria de Obras da P. M. J. S. '

�
- Sc.

Licitação
12/89, de

Edital de TOlllpda de ,preçOS
2'J de outUbro de 1989,

Assinado - Em 03 de janeiro de 1990

Vigência :..._ Este COntrato terá, a, vigência" ªpó�
cumprida,s as formalidades legais.

Jaraguá do Sul, 01, de fe:vereiro de 1990.

JVO KONELL
Prefeito Municipal,

De" ,conform.idad€'Colocar à disposição da Secretaria..
cPm o art. 482 Letrada Estado do Trabalho e do Desenvolvimento
t, da 'CLT, convida-Comunitário, sem 'ônus para o Município de
mos o Sr. JORGE LUIZ

Jaragué do Sul, a Serv'idora Pública Municipal PIAZ, portador da' car-pEDRA LUCIANA KONELL, portadora da. Gar-
,teira- _ pre-f.issional, n?

teíra de Identidade N? 2/R 926·942, contratada
10.835, .Série 426, a

em regime da CLT, concursada, p�!a" prest�r ,," eomparecer na em-
serviços naquela Secretaria a partir, do dl�."", _ '. pr�§a no prazo de 48
12 de fevereiro de 1990, pOr um penado de

horas.
12 meses.

., .. O não compareci-
,

.mentn carecterízaré o

'REGISTRE-SE, CUMPRA-'SE e PUBtrQU'E-SE'.!'·· 'abandono 'de emprego.
',METALflTGJ,é,t\, E�RWI
NOMENEGOTII LTDA
Rua .Brwíno Menegottí.cc ":, ,381 : j�raguá- do 'Sul ",

ESTADO DE SANTA, ÇATAlUNA
,PREFEJ1'URA MU,NIÇIPAL., DE�, .,'

JARAGUA. 00 SUL

imITAL DE CONC.URSo..' PÚ�LICO "
'

�' 001/90,
'

" �,

'

, ,', ,',

,Marisol ativa
'sua, 9: IUia,1

",. . 'j- ... .

,
I ./ r;<'�Tomamos público, para conheci�ento, dç�Lirite-, :"

ressados. que se acham
, abertas, .as ínscríções.

ao CONCURSO PÚBLICO, pare provi;men�o das
seguíntes vagas:

Auxiliar d� Bníermagem
Pedreiro'

'

Servente
Vigia

As inscrições estarão abertas no período
08 à 23 de íevereíro de 1990., . t :
Maiores informações poderão. ser Obtidps
Divisão' de Pessoal da Prefeitura MUIiiCi,p�I,
Av. Mal. Deodoro da' Fonseca, 247.

, Jara,g1.l.á do Sul, 01 de feveneiro."de_ 1990.,.
IVO KONELL '

Pr�feito, Municipal,

t,

.

..,

iJ:

."

ESTADO DE SANTA CATARINA,
PREFEITURA MUNICPAI:.,' ,.,E':,

'JARAGUÁ,"'OO-' ��L \

P O R T A R I A NI.' 09/90

ABANDONO
DI';

ÊMPR�O

lVO KONELl:r Prefeito Munícípal
de laragui d9 Sul, Estado de Santa Catarina, no

usa de suas atribuições,

,

ii: ',�1, " : '",'

Jaraguá' do Sul; 05 de fevereiro de 1�9q.

..
,

•
o • � ".-

IVO KONEL
Pi"efeito Mun.tcipal

;"')" .

'D,an'ceteria::, 'forn'elos ,,� Club

inàugu.ração: brev:e '", �em

Massara,nduba .. ,

R�a 11_1(l,�I.t-N9lV��.,ro - CentI'o -
.....;;... J�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de Casamentos
MARGOT ADEUÁ GRUBBA LEHMANN, Oficiei do Registro Civil

do 19 DIstrito da Comarca de .laraguá do' Sul, Estado de Sante. ea.tarlJlâ,
Brasil, faz saber que ��orecer8ID. em Cartól'lo exibindo os documen
tos exigidos pela lei, .. fim de se habilitarem para casar, Os seguintes:

,

Edlltal 17.054 de 31.01.90' 'Catarina Scheuer - Wolf +:
Jorge Luis Bento e Ja:se,- Edital 17.055 de 02.02.90 Edital 17.056 de 05.02.90
ani Beatriz &oheuer

'

Carlos Eduardo' da Silva Paulo Ney' Wigneron,
Ele, brasileiro. s�lt�iro, e Ivanema Re8tna Wolf Rangel e Elenir Boni
ino.ustriáriP, nas4tQo em Ele. brasíleíro. sOU�iro. Ele, brasileiro, solteiro,
Siderópolis. neste Esta-, desenhista. nascido em comerciante, nascido! em

do, 'd9nUci[iadQ e resí- Jaraguá do Sul. domicilí- Mimoso do Sul, em' ,Es-
dentE\ na; Rua Paragua:y, ado e residente na Rua píríto Santo, dotn:iê:ili,�do
423. apto. 54. em Blume- !João Planínscheek, 827, e residente na Rua Pro-:
nau, neste Estado. fí- nesta cidade. filho de cópío Gomes de Oliveira,
lho de João Antonio Ben' AIItOnio da Silva Ie Ju- 1.300, nesta cidade, firlho
to e Maria Lúcii& Espindo' tía Honorato Bueno da de Moacyr Idylío Ran
la Bento -

-

Silva ReI � Marlene Wigneron
Ela, brasileira, solteira, Ela. brasileira, splteira, Rélngel-
auxiliar de iescrítõrío, bancária, nascida em Ja- E'la, brasileira" solteira,
nascida em Jaraguã do ragq.á do, Sul, domicilie- auxiliar dé

<.

escritório,
Sul. domícílíada e resí- da 'e residente

'

"na Rua nascida em Río
:

do Sulj
dente na Rua Fritz 'Bar- Itapocuzínho, 364, nesta, neste Estado, domiciliada
tel. 760. nesta cidade, fi- cidade. filha de Ilärjo e residente na Rua Car
lha de Hilario Scheuer e Wolf e' 'ÓOnzila Bagatolí los May, 175, nesta cída-

\ de, filha de Luiz BOni e
....--------------------... Maria Boní -

Tubos Santa- Helena Ltda,
Tubos de p.va (e1etrodut�), Tubos de Concreto,

Tubos de PolieWeao ·(....uelra preta).
FAbrlci.': Rua JoIDvIlIe.�rl016 _ Fone 72·1101
Escrlt6r10: Rua eeL Proc6plo Gomes, 99

Frue 12-0066 _ .far.•auA do Sul ..:. SC

• !I

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

Jaraguá do Sul � Santa Catarina. -

AS MELHORES OpÇOEs PAI�.A PRESENTEAR
�TAÔ NA

Lanznaster
Jóias, semi-JÓias e relógios coa o eulDlio da

L A N Z 'f"tt'A S T B R
Marechal Deodoro, 391- foDe '12-1211, em JaralU'

. ,

. ,

EdUal 17.057 de ' 06.02.90
Cópia recebida do- Cartó
rio de- Guaramírtm- neste
Estado I
Sergio Lehnert e Solange
Barb!
Ele, brasileiro. soíteíro.:
QperáriO, nascido em

Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na
Rua Francisco Zacarías
Lenzí, 567, em Vila Lenzt,
nesta cidade, filho die:
Francisco Lehnert e Va
léria Urbanski Lehnerj -
Ela. brasileira, solteira·
costureira, nascída em
Jaraguá do Sul" dömíci-'
Iíada e residente na Rua:
Matias Jo.rge de Oliveira,
123, nesta cidade, filha de
Roque Adolfo Barbi e'

Leonida Hinzt Barbi �

.'

'··&'.Iel.. Tu Ltda.MI
'1Iêllcia de vialens (I turismo
. _, .ROTEIR01 DA �CURSÄO AO SUL

Saída, 8/Março:/90
Horár-io: 21,3'0, hs-
Local: ROSS REISEN TUR LTDA

Die. 8/3/90 "

1) Ap'resentaqãlO da equipe Ross e dos passa
geilros
2) Bxplanáçãn do roteiro
Dia 9/3/90
1 ) Chegada em Caxias do Sul para o caíé da
manhã.
2) Visitas; à Casa e Museu de Pedra, Igreja: de
São Pelegrino com pinturas de .Aldo �ocatell'i;
a réplica de Píetä e a Essa EletrônijCa.

'

Monumento do Imigrante' e a Vínícola .Pí
collí com degustação de vinhos e çompras..

',

3) Almoço em local a ser sugerido pela equipe
Ross
4) Passeio à Bento Gonçalves com vis'Lta à Vi
nícola Aurora, mostrando fases do processo
de 'elaboração do vínho e degustação ' dos produ:
tos. c;()mpras
5) Passeio à Caribaldí para vi�ita ao local a

onde está a pista, de Ski [dssatívada) o teleféri
co e 'o' tobogã.

I 6) Seguiremos à Gramado.
7) 'Hospedagem no Hotel -,' noite livre.
Dia 10/3/90
1) Visita ao Parque Knorr e Mini-mundo. '

1} Almoço em íocal a ser suger�do pela equipe
R()�'
3). ,Compras de malhas, chOcolates caseiros e

artesanato E!IÍl �eraL
4)' Visita ao Lago Negro
5) Jantar no Restaurente "GARFO E BOMBA
CHA" com música ao vivo (sugestão)
Dia 11/3/90 ...,.. CANELA

1) Visita à Catedral e a Cascata do Caracol
2) Lanche (sugestãO) Oll Almoço
3} Visita ao mirante do hotel Lage de Pedra
aonde teremos uma vísta do vale do QUilombo
4) Café colonial
.li Início da viagem de regresso à Joínvílle.
CONTATOS .;. 0473) 72-0091 OU (0474) 22-9:;'25

Nosso Preço Inclui - Transporte em ônibus de
turismo, equipado com toalete, som ambíente.
guia acompanhante, serviços de bordo, hospe
dagem em hotel (2 pernoites ocupando aptos.
duplos, ou triplos cOm banho privativo e café
da manhã.

'

,

_
BETO PROMOÇÕES REAUZA

SUPER CARNAVAL - 90 EM JARAGUÃ DO SUL

PROGRAMAÇÃO
6\l FEIRA día 23/02 - Abertura NoHe Azul e

Branco cOm inicio pera as 23hs. sede C. A -.

BAEPENDI
3ÃBADO dia 24;02 .,;_ COI\CUHSO ME' BOR
BLOCO Dr FANTASIA

1 '1' lugar t 5.000,00
2'1 lagar '3.000,uO
3Q lugar 2,000,00
sede C. A. Baependi

2� FeIRA. dia 26/02 - � concurso de bloco,s
1 C? lugar 5.000,00
2'1 lugar 3.000:00
39 lugar 2.000,00
Siede C. A. Baependi

3:,1:' �IRA dia 27/ó2 - ENCEiRRAMENTO
.

60
CARNAVAL COM 6hs. de DURAÇÃO

sede C. A. Baependi
CARNAVAL INFANTIL

Domingo. dia 25/02 e 3\l :t:eira dia 27/02 'ta
partir das 15hs.

Animação T-ota'l Banda Reprise Tropical
",otn.."·"",,GUA DO SUL, DE 10 A 16 DE FEVEREIRO DE 1990.

E pera que chegue ao

"coahecímeuto de todos,
mandeí passar o presente
Edital, que será publica' ,

do pela imprensa e em,

Çartórlo, onde será efi·1
xado durante 15 días .

'1lra cllpuladores
líquinas liveis para

íLORlll1
'�J '

é 12-1492II

escrilório
- 72-3868

pA -,NA
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R.. Jeio Piccoli, ".... - (one 22-2111 - Jar.eu' do Sul
_ CREe! "3-J!

TERRENOS
- 1 terreno com 2.000m2 sito á R,ua- Venâncio

da Silva Port-o.
_

- 1 terreno com 1.000m2, na R Angelo Rubíní.
frente' para o asfalto. - C' A- S A S -. 2 casas

e r fer�eno COm 800m2, na R. Joao Manoel Lopes,
px. a_q Acaraí. - 1 casa Alv. 160m2. ;2 terrenos na
Rua Jorgle Czerniewicz.

A··· .tllEl�,I.IEIS·
Intermediaria �I
Imóveis Ltda.

Chalé
IMOBILIAIllA E

. REPRESJ!NTAçOES LTDA.
Rua Reinoldo Rau 61 - Fones 12�1390 e 12-1500

TERRENOS

TERRENO: cOm área de343m2, Rua 664; Lot, Dal
mar. TERRENO: com área de 589m2�, Rua 204,

Luiz Gonzage Ayroso. TERRENO: cl �iea 350m2
sito à Rua 408, Jardim Huruska, TERRENO:
com área de 453m2, sito à 'R. 409, próx- Igre
ja São Luiz Gonzaga. TERRENO': com .área de
1.050 m2, sito à Rua Francisco Fischer; (todo
murado). TERRENO: com área de 364m2: Sito
à rua Marcelo, Bar'bi, Vila Lenzi, TERRENO:
com área de 969.48Om2, sito .à rua Ríbeíräo Gus'
tavo-Massaranduba. TERRENO-COMERCIAL:

. com área de 380m2" com construção Inacabada
com área de 160m.2. 'ffiRRENO<:OMERClAL: .Rua
Barão do RiO Branco, com. área de 820m2. C A S A

ALV. área 120m2, terreno 435m2; Rua Venâncio
.

da S. Pqrto. 277. C A S A A L V. área 220m2,
terrleno' 1.241,20m2, Rua Waldemiro Schmidtz, 222.

Empreendimentos Imlbili.ários
. MarcaDo ' Ltda. edCl 093

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72'1136 Ja.raguá
do Sul - SC.

TERRENOS

.Terreno Ana Paula I NCz$ 70.000,00., Terreno
13x33 (Esquina)., Rua Frederiço Curt Vaseí-

.' 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 ASA S

Casa de Alvenaria com 150,OOm2 e terreno de
600,00m2 NCz$ 500j)00�OO., Casa com

:100,OOm2 na RUaDonaldo Cerenr (Centro) NCz$
95000 BTNs., ·1/2 água de alvenaria Jguá
esquerdo NCz$ 150.000,00., Casa de Alvena
fia com. 70,OOm2 Jguá esquerdo NCz$ 2ZiO.000,00.

PÁGINA 03

10 de ��r�1,V)
-Alvare Batalha' J:r; (Rio);
'Marlene Per.eilia,; Delírio
Arnaldo .Lang; Osmarína
de Borba; 'Mana Norlí'
Gíeland, esposa de Sr.
MáriO Gieland: Sr. Ade
mir Oechsler
11 de Fevereiro
Sr:

.

AdolfÔ Emmendoer
: fer: Sra. Wally Bräun; Sr.
Alberto José Rubíni:
Sra. Ana. Buchmann: Sra.
Karin Mal'ilarne Huffen

, nüsller Leigue: Sr. Rena
to Nagel; Patricia Hele
na, filha do casal Jaime
(Maria Odete) Blank
12 de Fevereiro
Sr. Germano. Reik�

[Massarandubaj: Sr. Os
mar Hornburg '(Goiârua);

.

! Sr. João Famlhak (Curiti
ba); Sr. Míguel Lartag
nann . Buchmann: Wail.
demar JOsé de Olíveíra:
Luiz Bolomínír Sr. Nél
son Hardt (Ttmbõ): Ivo-
ne Venera; Ivanildo
Manske; Katiane Vil:l-
wock: Luiz Carlos Buz
zarello,
13 de Pevereíro

.'_
- Sra. Justína

.

Bertoli;
", Sr. Ricardo 'Gu�z (Rio

• ......_••
do Sul); Sra. �rica Horst
Concalves: Sr. Fernando
BIosfeld; Sra· Emílía Hil
bert Ríztmann (Joínville] ;

Everson Henke (Cur:!tiba);
Sra. Hida Baade; Sra.
Síbíta Emm�ndoerfer; Sr.
Ademir Fodi; Irene Ra
sá; Rozeli Harmel; Jane
te Terezinha Peldis: Sr.
Eugênio Soares' Pereira;
Marcos Krausle Júnior
14 de Fevereiro
'Tamara, filha de Iva-

Rir (Elizabete) Lombardi:
Marcos Cesar Meldola;
Marli Urbanskí': Cristi-

! ne Krause
I 15·· de Fevereiro

Sr. Heinz BIosfeld; Sra.
I Silvía Tomser- (Blume
: naü), Sr. Artur Vasel:
í Sra. L.ourdes Belleti pe
/.

dri; Sr. Mario Vitório
Rassweíler: MariO Nunes;
,Jai:r Dallabona: Srta.
M;arilise Emli!ce Pritzke
16 de Fevereiro

i -, Sr.. Airton Fernando
l Ramos; Sra. Efica Hen
chel Fagundes; Sr. Hen-

: ríque Funke; Sr. Luiz
Belle/ti (Corupã]:

.

Irene
Uller; AluisiO Garcia da
Silva; Vitor Sarde: Julie
Soos; Elenir M. C Ra-

. wíetsch: Sr. Sérgio Al
berto Marti.ns
DE F�VEREIRO DE 1990.

CRECI . 61 - Fone (0473) 45-0422 ou 45-0434.
Av. Nereu Ramos. 635 - PIÇARRAS -- SC

Iß'iversarialles

VENDE-SE

PRAIA DO FLAMBOYANT - Lotes COJIl 'luz,
água e Rua calçada. Financiados até 5 meses, a

. partir de NCz$' 56.000,00
'

Praia, de ITAJUBA - Área de 1200, m2 frente
para o mar NCz$ 650.000,00
BEIRA MAR PRAIA FLAMBOYANT - 10.000,00
m2, entre AVle'Il.kl.a e' a praia, visão panorâmica
rua calçada ao redor .ílumínaçêo especial (peste
de 15 metrosj 680.000,00 BTNs F..
CENTRO - 3\t quadra do mar - 'lotes no valer
de NCz$ 90.000,00 .

CASA NA REGIÃO ,CENTRAL por NCz� .....

290.000,00 .'

AV. NEREU RAMOS - Região central - 800 m2
. ideal para construção de um edifício de 10

.

andares. 150.000 BTNs (aceita incorporar)
Edif.1c1o D. UI)' - CObertura Com 300 m2
NCz$ 1.700,000,00.
Edific10 Mariza - Apartamento lateral, mObilio
ado - 2 dormitórios NC7;$ 750.000,00

PLANTÃO
Sábados, Domingos e FéÍ'lajos.

�
ENGETEC
\J

Imobiliária ERuetec
CREC!-934-J - FONE 72':0373

R. Exp .. Antonio C. Ferreira. nl,) en

TERRENOS
TERRENO com 3

..6oo,oom2 - RUa Bptt- Pessoa
- Centro., TERRENO com 1.480,00m2 -. Rua
João Pícollí - Centro, TERRENO c! SO.ooO"OOm2,
R. Domingos ROSa à 1.200 mts. do centro cl vis
ta Panorâmica. da cidade apenas, NCz$ 320.000,00.
C O B E R T U R t\. N'O V A com :>'20,00m2
-- Edilfício Schiocker - Centro.

A p A R T A M E NT O S,
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,QOm2
Rua 25 de Julho - Vila Nova., CASA Mista
com 100,OOm2 R. Horácio Pradi - Jguä Esquerdo.

ALUGA
Sala Comercíal - Rua José Emmendoerfer
Sala Comercial - Schtedíní - Centro

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Fel1pe Schmidt, 279 -'Fone 72-0448

JARAGUA DO SUL, Df;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Idemar Duwe
liber_ ,erbas
A Asso' -

d
"

,_., ,c�,çaQ . QS
lll,()radO.r� _ �p; " .c9111uu
to h,qbitaçional de ' Jare
guá do S1,1l, está incluída
�tre as 100 entídades
c9,muniilÍ!ria� de' .Sante
Catarina que receberão
recursos da secretaria
do trabalho e' do dê
senvelvímento çomunitá.
r�Q . neste pr�meiro . se�

,m$� de 1990., rara
,e�ta: entidade estão aSse

gurados NCz$ i 72.574,00
que serão repassados par
cel:adamenrte

.

O secretário do tra
balho e do desenvolvi
mente 'comun�tári9; A
demar Du,we,' informou
hoje que já '.esVio. as;se
güradOs recursos da', . oro

dem 'de NCz$ 39.0.10;809,00
aos conselhos comunitá·
'rilOS,' para a cooperação
tacnícc-fínanoeira no

primeiro semestre de
1990. A majoração no

Véll9J ,dos cOnvenios
permitirá às entidades
comunrténes efetuar!�m
,uma repo.silgão

.

�al�Hiãl
de 1986 a 1989, além de

inídir sobre o salário de

janeíro o IPC de dezem:'
Oro, que' representa um

acréscimo de 53,55 por
cento.

A secretaria mantem
atualmente ioo convení
os com conselhos co

munitários e associaçõ�
de moradQres, que pos
suem" 583 fundon4rios.
Pela nova t,abela,' o. m,e
nor salário inicial 'destas
entidades será ct� NC�$
1.6:H,OO (auxiiliar . de

serviços gerais) e O mai
or, também no primeiro
nível NCz$ 7.2,.-f,OO (ge
rente do grupo B). As

.r::ntidades conveniadas
receberã_q ainda men�al·
mente uma quantia va

riacla para a manuteo(,:ffo.
O secretário Adernar

Duw:e. explicou' 'lu:: as
.

entidades conveniadas
irão descontar as URP's

antecipações e outros be

nf:fici0s conhecidos ,entre
86 a 89. Uma parcela
dos funcionários chegou'
a receber a re�psição
�alarÍ'al dos ú.�timos
quatros anQs e!Il \ i�'julho
do ano �ª��;�' :: que
em alguns cil,� a�ingiu
185 por c�tQ.!'
pÁGINA 04'

CONFIRA A HISTÓRIA ... ""' ikI 1!a&Cg!
•

. 1.

liA. História de nossa gente não pode
'

,
, •

MOMFOBT
ficar SÓ na saudade".

o Passado só .é Importante se o seu

tempc foi bem em,p�gado.
r'

" � '}

INSTRUMENTOS OE
.MEDlÇÃO .

/:. COMPONENTES
INPIJSTRIAIS

HÁ . 50 ANOS o preço do: �fé; 'provocan�o exceden��s. O [ornai
obse�_av� q:ue �apt� .0 �r�Si?�nte_, 'Juscelíoc Ku;bÁts-.,...,.. � Em, 1940, :CarlOs' Alhus era proprietário' do. chek. com seus oposítcres, cnhcavam os EE.UU. porHOTEL BEC'KER, à Rua Emílio Jourrían, situado no não darem sÚficiente ajuda ,'�on9�'i!ca:' "Até juihomelhor ponto da cidade, quase vi.S-,à-viS' à Estação passado, os Estados Únídos naviâm concedido

.

ao,
� férrea, ótimas acomodações e mãxímo conforto, Br�sil e�p:r:.é�'ti�os e créditos num total de ,600 mí-
banhos quentes' e frios ....:.. higiene conforto - Ihõas de dólares, desdso término dá segunda guerra
,presteza· Linha de oníbus à porta e a preços razoá· mundial". '

·veis.
- - Hildebrandq Augusto Gomes era solicitador, � - O "Correio

..
do Povo'" mantinha, um suple-

devidamente reg. na OAB, e escritório na Marechal', mento em língua alemã e o Conselho Superior das
ídefronte ao estabelecimento do ST. Alfredo K.'l!lg. Classes Produtoras, que Sie opunham aos orgãos, e a
! � - O COlégió "Divina Providência" (ex-COlégi0 mtervenção estatal, tumultuãría e injusta; na econo-
SãO Luiz], oferecia o prímárío, complementar -:-, mia privada, dizendo: "Não é a pata de

,
cavalo que

t'externato, Internato e semi ínternato - ensino parti- Se resolve problemas. Precisamos tanto de vergonha
'cular de trabalhos manuais- pintura, plano e datílo- e de verd�de S9mo pFecisam<>g de feijão".
'grafia. .

.

,
- - Carta de RPdolfo Augusto Jourdan. �jor .• !t·· l.IÁ '20' ANOS

(e depois General), 'filho maiS novo do fundador
,

"

congratulava-se cem Honorato Tomelin, pela cam-. Em 1�70. a prefeitura assinava Têrmo . .de
'panha encetada pelo Correio' do Povo, reclamando Conv�nio c,0m � FLAMEG para a construção de cinco
uma HERMA de EMtLIO ';CARLOS JOURDAN, uma saelasi':de aula·: G,E. At>döh 'Bartista, 3' salas e E�tr: No-r.'
:díVid� que' Jaragué devia pagar ao seu fundador. Vil 'Rêtorctda.: 2."

-,� ,:Á. cidade recébía a .ceravena do üBTE
Centro de Turismo 'para 1?studantes do Bst. de S.
Paulo. em Ôl1i1)uS cedido pelo Gov, Sodré. 'Após a

recepcão um passeio :i>.�la cidade, Prefeitura! e' Fó
rum. e 'fritada' de: piava no. Parque Agropecuário
"Ministro 'João Cleöphas", almoço ;

nO Baependí, 'a
que .compareceram Victor Bauer, dr. Heliodoro
Franzoi',' :Oc:t:acilio Ramos, 'Eggon João da Silva,
Ciubes: de Serviço, Bombeil'Os, 'Clube de Caça MR·
DepOis de vi.$rita à EletromQtores WEG e Ind. Reu-
nidas,' seguiram à Pomerode, rUmo a 'Blumenau.

.

• • •

• •• HÁ 40 ANOS

Em 1950, o pref. Waldemar Grubba, pela
Portaria 29, 'fixava as 'férias d�s fUllldonários; Ma"

noel Luiz 'da Silva, Edgar Piazera, França Vosgerau,
Verdi F. Lenzi. Antonio Pedri, Guilherme Haeríng,
Raul Massaneíro, JOãq M. Verbínnen, Egidio vei
tolíni, Geny C. O. Siava" Adernar 1\1. da Silva, Henrii
que Ferrazza, Alexandre Koehler, Waldemar S,. Mo
rais, Vicente J. de Souza, Henrique Pedri, Luiz Ti

Martins, Henrique Bosse e Alzira Murara.

O E. C FIGU_':;IRENSE, da TIha da Fi-guei�'
ra elegi.a ,em ass'embléia como presidente, o cida'

dão Antoniq Ribeiro e vice, Erwino EI€Tt.

• • '. I HÁ 10, ANOS
" ,

;,,-; r...

";-
� Em 1980, era aberto, O ace!?S'O ao ','Morro

da Antena", 10càLOrtde eram' iIllplantadas .as I1epeti'
doras ;de" %�levisão,. a uma altura de 800 ms.

- � O continengente el!eitoral da 17a. Zona,
em 31.12.1979 era o seguinte: Jaragüá '}.':,'.777 aptós
a votar, sendo 12.517 do sexo ma$cuiinQ e 11.260 do
sexo feminino; em Corupá 4.672, sendo 2.581 do

se;x:o masculino e 2.091 d(). sexo feminiJ,lo. Em iden'
tico perjodo fQram cancelados 3�1.35 titulos, (certa
mynte populaçãO flutuante) de Jaraguá e 1.687, em

corupá., '.

.

-

.

- V�olenta, ep\:�lemia de péste suina se ins

talava no município Cc>m focos lem Rio da Luz, Ga!i
baldi 'e tambérn.· em Corupá e Itapocuzinho. De FlofI�'
nópolis via:1ham vacinas do ServiçO de Defesa San!ir

tária Quimical, pagas pelos' cofres públicos,.

- - A imprensa em manchete: "JARAGUAEN
SE: Cumpre o teu dever cívico de ser EleÚor" pa

ra eiue ,possas" fufl'uir n:a esc91l:a dOs governantes,
e legisladores a seIlem votaâas em Outubro de 1950.

•

"...
r< � •

• •• HÁ 30 ANOS O dr. Odilon Claudino dos Santos, Del. de
P�lícia da Comarcã,' informava veiculos licencia:

dos, em 1979: 5.662 au.t�óveis particulares, 42

"l··axi", 1.643 camionetas particularíes. ,75 camione'

tas ,aluguel, 4 camionetas oficiais,. 582 'caminhges, 35

ônibus",515 mdtQIl;etas e motocjcletas. ; as números
dizem 'melhor do qUe as palavras o nív,el de

bem estar
.'
do.. povo.

Em 1960, o jornal financiero "Wall Street

Journal", comentava a Visita do Preso "lke", Eise'

nhower às 1n1a!Ç!ões sul--amer!carias, dlizendö () man"

datáriQ 'americano que o Brasil era lima �rande, na'
ção, rka de recursos, mas que vinha " pretu"Ri<:�;n(!o
sua economia com sua política interna, auf.i;j.entando ..

:·'11 .! _',

J�RAGUA, ))O SUL, DE lÓ' A' 16 DE 'FEVEREIRO DE 1990�
, -.

•• -,...

1'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Indicador

1JIIIIIII!IíI�-,-,_'"-_-_.�-�-,_-.__III!!!!�."'_;_.,...""_.II!'II!_".,._-._.---"',��II!I!II!;..,!I!.IJI!lI!I::.:..-:--_"._����__�111!.!!1�:.-._��-.�-_.•,-_�_.-_/.�fIfi.JJ9' :5,"r Ir

EMERGltNCIA .

-
'.

Pronto Socorro 72'1911 -aDVOGADOS
.t,

Bombeiro ••••••• 193: oJ

.

FRIEDEL SCHACHI'

MARIO C. FEUPPI

CLÁUSIO BARA1TO

Drogaria'Cato 72�0636

Hosp. Mat. Jguá 72-1300

Polícia 190'

Rádio Jaraguá 72-0159
,;

Oru� ClllábU:.':
I'"I . COllreial'"

,S/C Lida. '

• Escritas flscals e.

cont'bels

• Contratos

• Seg.uros

• Xerox

»Rua cei. Procópio
Gomes de Oliveira,
n' 290

• Fone: 72'0091 -

• .Jaraguá do Sul· SC·
/'

I,

'farlácia
1,-

do· J
II
I'

Sesi
Agora em instalações
ampliadas ,e com La' r

boratórlo de Análi
ses Clinicas anexo,

para melhor atendi-
,

mento·- 1/
Avo Mal. Deodoro

507

(defronte o .Colégío
São Luís)

E�CRlTORIQ;
.

'Rua Barão do Rio .Branco, 221.- Cx- Postal P
Fone:,; (Q413) 12'0244 Jaraguá do Sul'SC-

Urgêncíes _, consultas _ i(1itopedià 'infan.
til Oe adulto. 1.vfembro titular da Soc. Brasileí, "l ,9
ra de Ortoped ia e" Treumetologta.
Av. Marecheä Deodoro 1.572 _ Fone .72.2218

,

: ,Waller: Luiz Kibeira

',Iexlldre Dellagiuslinl Barbosa

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA
E ANÁLISES CllNtCAS

_I

ADVOGADOS
. Rua João Marcatto n<} 13, 29 andar - sala 206,

-

]!:dificio Domingos Chiodíní. Informa -seu novo

telefone aos clleátes e amigos: 12-3956.

Dr. Luiz Feraando Gonçalves
EspedaU8,ta pela A. M. B•

.:... G1NECOLOG1.A - OBSTEI'RICIA -

ginecologia ewJ6ci1na e Infertilidade
,

At/andé UDbned
Av. Getúlio Varg�;, 49, - Sala 105 - Fone 72-3763

JaIéfguá doSul - SC

DR� MARCOS F. suem

-..

..

Jano
Instilulo de Psiculogia
ATENDIMENTO A CRIANÇAS,

ADOLESCENTES E ADULTOS

FlelIling
I

Rua Reínoldo . Rau" ,�16
.

Fone: �2'!2755
Jaraguá dQ Sul - SC -

------_...

--------------------�------------.

Dr. -

Walter Yázq�lez Cllvera
CIRURGIÃO DEl \fIlSTA

.

Dr. Eduardo Yázqu'ez Clnlla
CIRURGIÃO DENTISTA

CONSULTÓRIO:
Av. Mal. Deodoro da Fonsecät, 97
Edifício Diener' - Sala 03, - Jaraguá do Sul "

Fone: (0473) 12-2754 .santa Catarina

i-

José Alberto 8ar�osa
.

- DEFESAS ctVEIS E CRIMIN..!-.\IS -

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua João Marcattn n.? 13 - 2.1?'.;aandar
" ..

sala 204 - teletone: 72-1869
Jaraguá do Sul - SC

. 'j

ri
SAVlO MURILO PIAZERA

_

DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO----��--��-=���=-- '

� ADVOGADOS.
:'

-i- .

Direito
o

Civil - Criminal - Comercial _ �
.

.....;. Trabalhista - Esportivo ._

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

Aurilene M)
Leonel P.

Buzzi
Flcrícmí

Advogados
.Rua Reínoldo Rau, 86 - sala- 4' - Fene 72-2'1-11.,

Psícoterapía indívídual, psícoterapía de grupo,
psicodiagnóstíco. psicotarapié1 familiar.

"

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

i pítácío. Pessoa. 'telefones 72-2093 e 72-0252.
��..--�..�-' \"--.'--�'----------.�----------�'
pAGINA 05··
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Fabrtcação de modelos p/fundíçãn em ,geral,
madeíra, alumínio, araldíte, etc.
Serviço de colocação de canais e modelos
em placa.

'

Rua Prof. Antonio Ayroso, 419 - :ßalrro Novä
Brasllla.- Fone; 72-3991 - Jaraguá do Sul- SC.

J�RAciºA-Do, SUL, D� 10 A '16 DE FEVEREIRO DE 19��

PAPELARIA GRAFIPEL
·PRECE A

SANTA
",

CLARA

COMUNICA que já se encontra à Fazer 3 pedidos sendo
1 de negócio e 2 ímpos-.
síveís, Rezar 9 dras ,g"
Ave-Manas- que mesmo

sem fé será atendido.
li"

Rezar com uma vela"
acesa e no g9 día dei
xar queimar at� o fim:
Publicar no 99 dia,
Agradeee, E. 1. S.

venda Os

livros didático,g para o ano de 1990.

-','--
-

��
··JoãoeMania�

Moda Infanto-juvenll para realçar a

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

Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguâ do Sul'_ SC.

Posto dei Vendas Marcatto
,.

Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts.
.

bérmadas e cordas.

Em frente à fábrica, - Amplo estacionamento.

'Barão do Rio Branco, sala'4
FONE:72.2607

! Co�nfecções Sueli Lida
DE FABRICAÇÃO PROPRIA,ARTIGOS

PREÇOS Dr CUSTO.A

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, L085 e nQ

�ua Reínoldo Rau, 530 - Jaraguá do Sul - SC "

FURGOES' CARGA SECA, ISOTSRMICOS', FRlGoRlFICOS
'.

.

E C:ARRE1'A:S DE 1, 2 e 3 EIXOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 Fone 72·1077

�:, '" R�a 7 de Setembro, 525· Fon'e (041'3) 225475
r, ,B,urTÍenau - SC' ,

�. ,

.

! J
�; •

j *' ti. � ,

PÁGINA 06

UDesfiute
ROT�RV lNirERN,ATIONAL

Rolary"

Com as recentes mudanças políticas operadas
na Europa" as etívídades rotärías também
sofrem Incremento e ínformeções oriundas,
do ,esê,rjtbjrio central do RQTARY são cada'

, .'

ye�
.: maís ,{teqüérites!as solicitações referen-

, !e�' à,o �Ilgat de 'reúníão e horário dos novos'
., RótaryClubs ,de, Budapesj, e Varsóvia. Exis-t -'

tíndo nO eÜstrito 465 companheíro, que via'
iam . com, regularídads para .a Polônia e,
Hungria,. damos abaixo a Iíxa de cada um:

Rotaiy IClub de Budapest, HUNGRIA
D,ata da reuníão/horärío: Tréiça"fei.ra. H3h3Omin.'
Local da Reuníão: :Magyar EpitömÜszek Szövet-.

, -

�ge' {AssociaçãO ,Nacional
de Arquf1)é!os Húngaros
Dienes Laszlo u,2

.

.
.

,1988 Budapest, Húngría
Número de sócíos: 52:
Rôfary Club de

'

Varsóvia, POLÖNIA
bata da reuníão/horãrío: Ouarta-feíra, 19h.
Local da Reunião: "NLI.f Club

,

Al, Ujazdowskie 24
03 - 916 Varsóvia, Polônia

Númerode sócios, 25

(DA ICOMISSÃ() DE. RELAÇOES PLÚ'
'BlJC:Â� I>O DISTRITO 465, ANO 1989/90)\

Deulsche »Ecke«(

LEITwORT: "WIR 'SCHREIBEN EIN �NIG IN
DEUfSCH, DAMIT DIE ERERBTE MUTTER
SPR!(\CHE NICHT IN VERGESSENHEIT GERAETI"

- .': I

- - ..:-. DIE REDAKTION

EIN MARATHON FLUCIfl'WEG
.,. Eineb nicht alltäglichen Fulchtweg wählte ein

"

I-Iaftl)ng aus dem'Gefängni's; Er wartete, bi�. das
Teilnehmerfeld eines Marathonlaufes, vorüber
trabte. und dann mischte er sich ganz geschickt
unter díe Sportler. lief mit und legte am Schluss
sogar noch einen, netten Spurt hin.

\ ,)
, .

Eaiem Zuschauer fiel der, unrasierte und barfus
slaufends Leichtathlet schliesslich auf. und noch
vom Sportstadion weg wurde ,der Mann wieder

,

ins Kittchen zurückgebracht.

;

IÍIODElAJÃOJURH
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ESTADO DE SANTA cATARINA
PREFEITURA M.lJNICIPAL DE

JARAGUA 00 SUL'

E D I T A L N" 1.01

Eu, IVO KONEL, Prefeito Munici

pal de Jaraguá do Sul, no USo das atribuições
legais' e com baSie nas leis munícípaís e Cons
tituição Federal. de 05.10.88, HOMOLOGO os

resultados d� não aprovados dos seguintes can

didatos ao Ingresso no quadro de carreira dO

Magistério Público Munícipal:

Catia A.' Graciano
Diná F. da Silva Silvério
Eudair Soares
Inez Zabote

Raquel Leithoíd
Regina Maria Ferreira

Jaraguá do Sul, 05 de fevereiro de 1990

ANTENOR GALVAN RESEMEIRE VASEL

Secr. Admínístraçãe Secretária da Educação

IVO KONELL

Prefeeito Municipal
- - ._----��-----...,.----___,..--I

Spézia & eia. Lida:.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRA1'OR

Madetres .para construção e serviços de trator

com profissionais altamente especializados.
Rua João Januärío Ayroso, 772 - Jaraguá Es

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

'Nlscilellas
01 de l�n�,ro
Dayanne, fillh� ,�� 11-

demar '(Dimice) do Prado

02 de Janeiro
Mariana, filha de FIa·
demír [Celia] Gasparetto

03 de Janeiro
Klei;!<>n, filho de Amau

ri (ROSeIene) Heiden;
Andressa. filha de Julio
(Maria do Carmoj Jahn
ke: Dl�gO, filho de Ser

gi-ö. (Rosinha) Pornrnere

níng: \ Ma.ria, filha de
Osmar (Ursula) Guckert:
Diego, filho ,de Marcos

(Marcia) Schöllemberg:
Michel, filho de Ade
mar (Iris) Ehlert

,

04 de Janeir:o
Jean, filho de Antonio

(Zuleíca) Kamke, Jaque
líne, filha de Alido (Mar
ta) Bertoldi; JOUY Alfre
do, filho de Valdir [Yvo
ní) Schade; Daniel, fi
lho de Mateus (Sílvane)
de Souza

OS' de Janeiro
Lara Almída. filha de

Deocer (Dagmar) Zim
mermann; Gabriel, filho
de Irío (Luciana) Imroth

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seglro é

Preslação de Serviços
Consulte -' nos

Seguros A. Garcia
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nl] 90, 1.9 andar, sala 2

Fone 72-188 - Jaraguä do Sul -:- SC -,

r
MONDA
Asasda liberdaie,

� Pilote sempre equipado,

!'
!
I

I

<ffHONDA
,

Menegotti Motos I:�,
l'AGINA 01

eu1= .'-HO ,
-

VIAÇÃO CANARINHO LT9A.

Programe bem aI lual viagens de férial e
recreação. A ueuaarlDho'" coloca à sua dis

posição Os medemos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

It
II

II

Verdure,ira da ,Ra-quel
COM:E!RCIO DE FRU'fAS E VERDURAS

... .' . ,

SEMPRE FRESCAS E V�RDES, PÄO ÇASEIRO
E CUCAS. AMPLO' ESTACIONAMENTO.

Rua, Cel. Procópio
- Jaraguã

Gomes de
do Sul

Oliveira, 1.160
SC

, f

El'elro Eletrônica Ja,raouaense
DE AFONSO BARBI NETb

,,'
.. Assistência especializada em consertos
de Aparelhos Eletrodomésticos de fadas,

I,
as marcas.

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

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

I

MarechalVelho
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

Comércio de veículos usades
Peças para veiculas

Compramos automóveis' acídentados

Rua Conrad Riegel, 162 - fone 72-0874
Jaraguä do Sul .:._ se .;

Metalúrgica Ltda.Arteferro
Portas - ,Janelas - Vitrines - Balcões - Portes
Pantog'ráfié'ás" : : Pôftas Rôlo' ', Cercas .' Grades
Churrasqueíraj ", Anéis Metálicos,l· Máquinas,
Etc... '

AGORA EM NOVAS INSTÁLAÇÖES
, Rua .Joinville, 2.051 Fone; 72-0971 '

Jaraguä do Sul - SC

JARAGUA DO SUL. DE 10 A 16 DE FEVEREIRO DE 1990.
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Cabras &.. Lagartls· . . (F�rcUalHld. Plske)

Comércío ilegal
Collor disseca empresários

• Collor dá mancada em Buenos
Aires. '.flil�t
O comércio ilegal na calada da

noite -

que é dísso que SIe trata
continua desenfreado em Jaraguá do
Sul, com múmeros ônibus de outres
cidades e de fora do Estado chegando
a . Jarag'uá do Sul de madrugada,
trazendo vendedores ambutantes de
malhas.·� confecções, que saem da
qui sem qualquer respaldo de doeu
mentaQãk:> fiscal, constttuindo-se em

pesado prejuízo para o erärío público,
estadual e , munícípal.

As ruas' JoOinvilÍ1e e . Walter
Marquardt ..são as principais visadas
por esses "comerciantes". :t: lógico:

.

sem IllQta fiscal, o preço cai sensível
mente e os "compradores" podem fa
zer concorrência desleal ao comecív
legalmente es.tabebecido em sua cida-

.

de. Por outro! lado, nenhum Posto Fis
cal vai parar

I

um ônibus para verificar
se leva moamba clandestina.

Os comerciantes das citadas ruo

as', useíros nessa- prática ilegal, alegam
que estão certos, porque "minha loja é
comércio de família". Ora a leí não
faz semelhante distinção. Ouve-se fa
lar com crescente insistência que lo

jas de porte : estão ,pensando em cons-.
truir postos d� venda e também entrar
no comércio noturno, abrindo a noite
toda 'para' atender fregueses. Quer di
zer, as coisas' chegam a um ponto em

que é preciso dar um BASTA.

O que, maís ugia vez, não se

entende. é o posícíonamento do CDL

que virtualmente coagiu A LOjas He

ring a suspender o horário de funcib
namento durante o meio dia. !gsses ca

valheiros fizeram um verdadeiro eS'

cêndalo. E agora quando debaixo de
suas barbas prospera Um comércio i[!2c

gaa, fazendo. inclusive cO!Ilcorrência
inadmissível ao comércio que funcío
na sob a égilde da leí, José Ramos de
Carvalho et caterva simplesmente o·

Iham para o outro lado. O mesmo se

diga da Prefeitura. que estebeleceu ho
ráriQ de funcíonamento ao comércio,
descaradamente desrespeitado. por es'

ses comerciantes da madtugatlä· -' Co� ,

mo previmos meseehitfás, ô, si:;'Ivo�Ko�
nell·n� fez nada 'e' riãó fará'nada, pe-:
1.0 menos não rieste ano.de eleições.
Quando Os votos têm esses comêrcían-:
tes? Já viu, né? ..Pretendeu OI' Prefeí
to jogar a culpa às costas do' gQvemo
estadual, a quem caQe físceãizar essas

. coisas, e também até aqui nada fez.
Trata-se de proteger os simpatizantes
do falido e esfaCiecado PMDB catarí
nense. Agora diz oalcaide que "já que
o governo do' Estado não faz nada,
nós mesmos é que vamos ter qua to

mar providências". Ótimo. Que as pro'
vidências venham logo. Mas queremos
ver para crer nisso.

:x: - x - x

"Eles querem que eu indique o

ministro' (dá Economia), porque a par
tír desse momento podem dissecar seu

perfil. e imaginar quaís serão as medi-

Idas adotadas, não para ajudar o país,
.mas para saber como poderão ganhar
mais dinheiro". (FernandoO Collor de
Mello - VEJA 31,01.90). E esses sIã:o
OS que mais xingam Os governantes
de corruptos e ladrões-

x - x - x

Quando de SUa visiita à Argen
tina, Collor contou uma píeda ao Pre

sídente Menem.. "pois os europeus to

maram-se dê amores pelo Lula e tra

taram de imit4-'lo: I, OS franceses pas-.
saram a usar boné igual ao do líder
Petísta. Os alemães deixaram crescer

a barba. Mas o exagero da puxação
de saco foi protagonízada ;pelos. por:
tugueses- mandaram amputar o míndr
nho da mão esquerda". O negocio
chegou a Lisboa pelo Telex ,e o �iá'
rio de Lisboa estampou a seguinte
manchete de protesto: '''Col1�)f insulo
ta os portugueses". Chato, ne? .. (VE
JA - idem)

Seguru, à prova de Jogo
I

_ A:maior· aaraatia
aue V;ICI�1'�dar à. sua

Inlorlll8cões:
R. Cei. Proc6Dio O_es. 390 -

. 'ODes 72-0091 e. 72-2684-
JARAGUA DO, SUL - SC ....

Vendo telefone residen

daI transferível. Insta

lação Imediata. Tratar

pelo fOne (0474)" -

22-2908 - 'JOINVILLE
- SC .

Telefone JgDá

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

t, ,

Dr. WALDEMAIt SCHWElTZER-
Cliníca de ,pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações

raio x, internamentos. boutique. J

Rua Jolnvl1�, n� .1.178 (em frente ao Supermercado Brelthaupt)
.

. F��·1�-326a - Jaragu' do Sul - Santa Catarina

A.VREA,WULLSt GRUB�Ä. ,!�b�lii .� Oficial de
�it:ulós da Coinárca de Jaraguá' do Sul. Bstado de i
Santa Catarina, lia forma da Lei, etc. (

tFaz saber
.

a todos. quaJilto este edital virem
que se acham' neste Cartérío para protesto os

títulos centra:

DIsPRIBUlDORA DE BEBIDAS LTDA - R.
,

Antonio C. Ferreira, 410 - NESTA -,- ELEíI'RO-
.,

'.. I

NICA KAVILTDA - Av. Getulio Vargas, 640, -
: t.

NESFA - HEI..Ml1TH BOSHAMER - Esttrada

Local Jguá 84, Rib, Cascata - 'NESTA.

E, como os dítos devedores .näo forem 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 Artnur Müller, 78, no prazo da leí, a fim
de liquidar o seu débito, ou então dar razão por
que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na fôrma da Lei, etc.

IH/Jaraguá do Sul, 08 de fevereiro de 1990·

AUREA MüLLER GRUBBA _Tabeliã e Oficial de
Protesto de Títulos.

,.

'YAR 16 ,�EB CRUZEIRO
Agência de Cargas e passagens.

.
,

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

.1

Inglês para queDl
não -teDl ·templ

a perder..
FALE INGL:ES EM 24 HORAS

WIZ A'R D,
CONVERSATION

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

línguístíca do mundo (Bngham Young Uníversity
- 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. Antoniö Carlos Ferreira 68
Fone 72-0527

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Agitos no Litoral

I

domingo a linda menina
la Emanuela dos Santos _

eta quqfro anos de idade.
la é filha de Gleusa dos
s.

.

I I
Foi um estrondoso sucesso a 5�
Noite do Havai, dia 27 de
janeiro" no Ubatuba Clube de
Praia. A decoração esteve aos
cuidados de Ati, da Ckat
Produções. Muito verde e cinco
mil quilos de frutas tropicais

-

,

A simpática Rosiléia Krawulski.
Destaque da jovem sociedade
jaraguaense.

Relembrando a Schützenfest" é o título do alle que acontece hoje
fevereiro -, no Parque Agropecuário. Para este ano, a Comissão
OrganiZlUlora da Festajá está,providenciando a vin_da de nQ minimo
nda ttpica alemãparaparticipar domaior evento das tradições germâ"
em Jaraguá do Sul.

As modelos
Irma

Marquardt,
Josane Meira
(Joinville) e
Luciane
Granville
(Curitiba)
voltítndo de São
Paulo, onde
fotografaram os

lançamentos da
Lumiére (moda
intime),

.

foram usadas na bela
ornamentação. Irma·
Marquardt comandava as

manequins recepcionistas,
tipica,!,-ente trtÇl.jadas: Aliane,
Vaneide,Rosita e Josane. O
som rolou com três bandas

(Imagem, Atrito e Invasão
Básica), na boite ,

movimentadíssima. A CKAT
Produções Artísticas em breve
divulgará os cursos oferecidos
para o decorrer do ano de 1990.
Vem aímuitas novidades...

25 anos de
magistério

O dia 15 do corrente marca a

JIOßsagem de uma doJfJ üÍÍponante
para a Prof. SILVIA. .

KAESEMODEL KEISER. E que
transcorre.na data acima a

passagem do Jubileu de Prata da
veterana ·educadora, de ativü/mli

ininterrupta num só
estabelecimento de ensino, tendo
iniciado como mestra do curso

primário do então pequena Escola
Jaragllá, hoje convß'1wo no

CENTRO EVANGELICO DE
, EDUCAÇÃO, 'modelar
estabelecimento de ensino
jaraguaense; do qual é

•
Vice-Diretora.

Além da assinalação desse fato no

notável templo do saber, ele
transcende do ambieme escolar
para invadir outros.lares com

filhos que a tiveram como,

professara. A essas manifestações
somam-se os cumprimentos dos

pais Ottomar (Hildegard)
.

Kaesomodel e dos seus quatro
filhos: Fernando Roberto, Flávia
Regina, Marcelo Ricardo e Cintia
Mara. Cumprim.entos especiais do

"mais antigo" .. ,

o casal Cleidy e Tito oficialiZam o casamento

.: no próximo dia 16, às 20 horas, em sua
. residência, onde acontece uma festa de
cQnfraternjzação entre amigo$.

/

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

de Beleza, sob a direção da esteticista Maria José Ma
teus, com novidades em hidratação, tratamento de.celu

.

lile, flacidez, massagens, depilação, e a exclusividade dos
produtos Anna Pegova. '

.

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

RESTAURANTE MOKWA
Comida càseira

.� éfifC
IND. DE MÓVEIS

•• lalJri.
l1eode 'Mais

-""':-'

Rua Remoido Rau, 37
Fones (0473) 72·1721 e 72-2055
89250 . JARAGUA DO SUL· SC

?

/

Atendemos pedidos de reserva

Rota das Cachoeiras - Rio Novo Alto
Càrupá-SC.

li-
Uma Jóia ninguém

esquece

Sdji!Jc:t
Jóias, relógios,
óculos de sol e
presentes. .

Roo Marechal Floriano
n: 29 - Fone 72�1911.

I"

I'

I'

Loja

.

Mamãe Coruja
..:4 melhor opção em

artigos infanto-juvenis,
bebê e gestante.

Rua Barão do Rio
Branco, 168 .

Fone 72-1788 - .laraguá
do Sul-SC.

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

mais para presentes na

Relojoaria
, Avenida

Marechal Deodoro 443 e

;Getúlio Vargas n� 9

_-

.......llIultdL ... lIIrtIIaWetge,_ 11251 ........ do Sul- S.C. _ h.· 0471/72-�

guádo Sul, de 10 a 16/02/90
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Escassez de álcool é geral.
nospostos de.obastecimemo

Atacado e'varéjo

'0' prefeito Ivo Konell admitiu esta semana que será
. bastante difícil que a Prefeitura consiga pagar o
funcionalismo municipal, no mês de fevereiro. E o

principalmotivo ,c/esta preocupação é o aumento
insuficiente do ICMS a Jaraguá do, Sul - da ordem
de 38%. Konell afirma inclusive que, se não fossem
as reservas da Prefeitura, seria quase impossível o
pagamentó dos servidores, em janeiro.

Mais otimista, o gerente do
Posto Mime, Paulo Cesar
Chiodini, considera que ainda

te� estoque de álcool para os

próximos orto dias-e- sao cerca
de 20millitros. Mas ele admite
que, se acabarem os estoques
nos demais I;'ostos, as r�seryas
podem' esvair-se em dois dias.
De qualquer forma, Chiodini
ainda tem .esperanças de que
a situação se normalize nos

próximos 10 dias.

Metanol/"Matan6is" .

A falta de álcool nos pos-
.

tos de abastecimento de Jara
guá do Sul já é uma realidade
desde o final do ano passado,
mas que tem se intefisificado
muito nos últimos dias. "Tá
faltando sempre, Eles estipu-

�
laram uma cota para a.. gente,
mas reduziram demais. Tira
ram 40% do que vendíamos",
se queixa o gerente e 'proprie
tário do Posto Ipiranga, Wal
demar 'Simon, que recebeu o

aviso fatal dos fornecedores:
"Se não for implantado defini
tivamente o uso do Metanol a
situação vai se complicar aínda- A insegurança entre os

mais". " proprietários e frentistas de
O sócio-gerente do Posto postos do município quanto ao

Alvorada, Rolando Becker re- provável uso do Metanol, adi
sume: "Tá russo". Há uma se- cionado ao álcool e a gasolina,
mana que ele está com a cota é grande. No Posto Ipiranga,
reduzida a cinco mil litros, o produto. altamente tõxico já
quantidade insuficiente para os -. �anho até mesmo um apelido:
inúmeros clientes que abaste- 'Matanóis". Mesmo assim, o
cem diariamente no Posto. proprietário Waldemar Simon

ainda acha que "'O veneno dos
combustíveis são iguais". Ele
acha impossível que "algum
motorista vá colocar a boca. na
mangueira para sugar o com

bustível, mas já adianta que os

quatro frentistas de seu posto
terão que usar máscaras de
proteção. .'.

Rolando Becker afirma
sem vacilos: "Esse troço de
Metanol não tá com nada". Ele
foi informado que a partir.da
próxima semana � dia 15 -

o combustível temido estará à
, disposição nos postos de Santa
Catarina, e já se previne: :'E
pra gente' usar luvas, mas a

companhia. (Atlantic) não for
nece o material, como vai
ser?". Já o gerente do Posto
Mine aguarda a visita de um

técnico, '''para orientar o pes-'
soai sobre o funcionamento do

.

troço".
.

co passou de NCz$ 2,80 para
NCi$ 4,60. A Unidade Taxi
métrica (UT) também teve

majoração, de NCz$ 9,00
para NCz$ 14,00. E haja au

mentos no bolso dos traba
lhadores ... Em março está
prevista a abertura de con

corrência.pública para a con

cessão dos serviços de trans

porte coletivo - hoje exclusi
vidade da Auto Viação Ca
narinho..

Independente disso, prosse
guem as obras. Para este

.

ano, Konell pretende iniciar
as construções do Centro Ad
ministrativo, do Terminal

.

Rodoviário, além de concluir,
a Ponte sobre o Itapocu, no
Jaraguá Esquerdo, o novo

pavilhão no Agropecuário,
para abrigar os Schützenfes
teiros, além de dezenas de
importantes ampliações nos

sistemas de captação de água
do Serviço Municipal de
Agua e Esgoto (Samae) ..

os empregados do setor de
Alimentação de Iaraguâ

do Sul devem reivindicar aos
patrõeso pagamento quinze
nal de salários e um aumento
emergencial, conforme o pre
sidente. do Sindicato, Antônio
Rossi. Nesta semana a catego
ria se reúne em assembléia ge
ral para definiçãodos pontos
à serem negociados com a

classe patronal.

A Secretaria Estadual
da Saúde repassou no dia os

NCz$ 110 mil referentes aos

pagamentos do SUDS de
1989, à Prefeitura de Iaraguá
do Sul. O prefeito Ivo Konell
acredita que até o dia 12 (se
gunda-feira) deverão ser de
finidos os valores relativos ao
'ano de 1990.

O prefeito de Corup«, Er
nesto Felipe Blunk, san

cionou a Lei 678/89, que estio.
ma e fixa a receita Je despesa
do município para o período
de -1990. O orçamento global

,
de Corupá está previsto em

NCz$ 61 milhões, sendo que
'grande parte deste total vaipa
ra o setor de Estradas e Via�
Urbanas --- NCz$' 13,6 mi
lhões -, Ensino, Cultura e

Esporte, NC_z$ 16 milhões, e

setor de Patrimônio,
NCz$ 6,4- milhões.

Empregados do Vestuárlo já
recebem Cesta de Alimentos

Trabalhadores da

Construção querem
pagamento betenizado

Os sindicatos patro-:
nal e dos trabalhadores .

nas Indústrias do Vestuá-'
rio, de Jaraguá do Sul, fe
charam acordo nesta se
mana para o fornecimen
to da Cesta de Alimentos '

à categoria, a partâ' deste
mês, como forma de
adiantamento salarial.
Os produtos contidos na

cesta são os seguintes:
um quilo de café, macar
rão, polentina, sal, fari
nha de mandioca e fei
jão, cinco quilos de açú
car, farinha de trigo e ar

roz, uma lata de extrato
de tomate e três latas de
óleo de soja.

.

O próprio presiden
te do Sindicato dos Tra
balhadores do Setor do

.

Vestuário, Lauro Siebert
visitou pessoalmente vá
rias indústrias do Estado
e região e se definiu, a

princípio, pela Nutri-

haus, de Blumenau. Para
preparar a Convenção
Coletiva da categoria,
que tem data-base mar

cada para o mês de diaio,
Siebert pretende insistir
para que as empresas
subsidiem parte do valor
desta cesta de alimentos
- até agora, a única van
tagem é o pagamento do
valor no mês posterior.

O fato é que a partir
deste mês as empresas do
setor já estão concedeu
do os vales para aquisi
ção da cesta, que serão
descontados na folha de
pagamentos, no mês de !

março. Siebert avalia que
. "em 30 dias, os trabalha
dores estejam ganhando
mais de 50%, em função

.

das altas taxas de juros".
Tods os 9.500 emprega
dos do Vestuário pode
rão usufruir dos benefí
cios da Cesta Básica.

Os trabalhadores nas Indústrias da Cons
trução e do Mobiliário de Jaraguá do Sul estão
revindicando o pagamento semanal betenizado
de salários, "para terem condição de-igualdade
na corrida de preços", segundo o presidente
do Sindicato da categoria, Clemente Mannes.
Na semana passada ele entre�ou esta reivindi
cação aos representantes do sindicato patronal
e já estabeleceu um prazö de cinco dias para

. obter a resposta da classe. .

. .

"Na atual política salarial o pagamento
é feito com base na inflação do mês anterior,
sendo que o trabalhador sempre recebe Q. seu

saläriodefasado, porque o juros não são repos
tos", justificou o presidente do Sindicato, que
exige que "os salários sejam reajustados de
acordo com.a inflação domês em vigor, emedi
do diariamente em BTN fiscal, com o paga
mento semanal". Mannes utiliza junto aos pa
trões o argumento de que várias empresas já
estejam pagando os salarios de forma semanal
ou quinzenal. A categoria realiza uma assem
bléia geral no próximo dia 18 deste mês -:
domingo :-:- na sede do sindicato, "páradefinir
os encaminhamentos",

.

-

I

os usuários do transporte
coletivo acumularam

nesta semana mais um rea

juste nas tarifas. O preço úni-

SEMAST-E'R
ALARMES PREDIAIS

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

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 ur.anças pe/oJone 72-1339 (Dia e Noite)

CHEVROLET IPANEMA

DESCUBRA ESTE SUCESSO

l:8:1
90,A DECADACHEVROLET

EMMfNDÖRfEIÍ VEíCULOSASUAMELHORMARCA. :

Jaraguá do Sul, de 10 a 16f02/�0-Pág/na 06
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reativa a equipe para participar
da segunda Divisão de Profis
sionais." .

.

Paralelo a isso, prosse
guem os patrocínios e apoios
ao Grêmio Esportivo Juven
tus, especialmente feita pela
Malwee Malhas, que na sema
na passada assinou contrato
exclusivo para patrocínio das
camisetas do clube, durante a /

temporada de 90, em todas as

categorias. Conforme acerto
feito com a direção daMalwee,
a logomarca da Empresa estará
estampada-nas. meias, calções.

e camisetas do tricolor Juven-
tus.

-

Ciclismo:
1 umasuper-equipe �m90

As feras do ciclismo esta

dual e brasileiro estão reunidos
em uma imbatível seleção jara
guaense, para o ano de 1990.
Caio apoio da Prefeitura Mu

nicipal, os atletas medalhistas

'Vanderley Zocatelli, Valdir
Hamburg, Alternar de Souza,
Sílvio Ewald (todos jaraguaen
sés), Osmar Campezato, Mau
rício Pantaleão e Cleber Cor

reia, estão definitivamente
confirmados para arrasar nas

competições nacionais. e até
mundiais do ciclismo. "Vamos

brigar com Joinville e Brusque
para conseguirmoso título dos -e,

Jasc e queremos que o ciclismo

seja o carro-chefe do esporte
municipal, Para incentivar as
empresas a patrocinarem as

outras modalidades", conta o

técnico Sílvio Ewald, que já
traz importantes conquistas na
bagagem ciclística, como tri

campeão estadual, de 84 a 86,
campeão brasileiro em 86 e vi

ce-campe�o panamericano,.
em 84 (Venezela) e 85 (no Uru
guai).

Com toda esta competên
cia, esta equipe promete arra

sar neste início de década, com
a participação assegurada no

Campeonato Estadual-e-inicia
no dia 9 demarço, em Joinville

.

:-, na prova 09 de Julho, em
São 'Paulo, Inconfidência Mi

neira, de Belo Horizonte a Ou
ro Preto, .além de integrarem
a Seleção Catarinense da mo

dalidade, que: integra o cam

peonato nacional, neste ano.

"A gente vê que as 'empresas
jaraguaenses estão crescendo é

nada melhor do que seus diri

gentes aproveitarem a LeiSar

ney .para apoiar o esporte, sem
prejuízos", insiste Sílvio, que
vem treinando desde o dia 5
de janeiro, "a nível de chega
da, apenas aguardando o pri
meiro evento", sempre na sua

-Siivio EwaÍd é destaque em provas de resistência e velocidade

especiaíidäde - resistência- e
velocidade.

Equipe-'- Mas a equipe,
que percorre uma média diária
de 150 quilômetros, tem outros

grandes destaques. Especialis
ta em resistência, o ciclista Os
mar Campezato já conquistou
o título de campeão Paname
ricano -e brasileiro; Pantaleão
já foí campeão brasileiro pela
categoria júnior e estadual, pe
la aspirante, além de ter ven
cido vários Jasc; enquanto Cle
ber :_ especialista em veloci
dade - também já, arrebatou ,

título, de campeão estadual e
brasileiro. Em julho deste ano,
Cleber ainda participa do
Mundial de Júnior, na Europa.

A reativação.jío ciclismo

jaraguaense - que até 1984 ti-
.

nha patrocínio assegurado pela
Weg - deve-se á persistência
dos atletas, que têm objetivo
único até o mês de maio: man
ter uma média para, a partir
desta data, "atingirem 90% da

capacidade total e chegarem
com tudo nos Jasc de Blume
nau, quando o título será uma

conseqüência natural da exce-
,

lente preparação", adianta Síl
. via, que diariamente tem en

frentado-os quilômetros das ro
dov.ias 101, 280 e tem perce
bido "progressos nó tempo
gasto nos percursos" . Aequipe
seleta "é certeza de meda
lhas" .

Jaragua do Sul, de 10 a 16/02/90

Prefeito banca cobertura
no Estádio João Marcatto

O prefeito Ivo Konen as

segurou nestasemana o paga
mento de toda a cobertura das
arquibancadas do Estádio João
Marcatto, do Grêmio Esporti
vo Juventus, que inicia o ano

de-1990 com a contratação de

importantes reforços para o

seu plantel, dirigido pelo técni
co Dito Cola. Konen calcula
que a construção da arquiban
cada � toda a estrutura já foi

- adquirida, inclusive_-deva
custar cerca de NCz$ 256 mil.
Além desse apoio, a Prefeitura
vai desembolsar uma quantia
de 1.800 BTNs mensais, como
"forma de apoio ao clube, que

Construção da rodoviária
inicia dentro de 60 dias

Peças e assessórios para Fiat-

Ford - Volkswagen - Chevro/et

Dentro de 60 dias deverão
iniciar as obras de construção
do novo-terminal rodoviário de
passageiros, em Jaraguá do
Sul, conforme previsão do pre
feito Ivo Konell. Até o final
deste mês' ele pretende con
cluir os projetos hidráulico e

elétrico da futura rodoviária,
que será construída na Vila
Baependí� fundos da Bretzke
Embalagens. Desde o final de
setembro do ano passado o

projeto arquitetônico do Ter
minal estava retido no Depar
tamento de Terminais Rodo
viários de sc (Deter). Konen
deseja construir o prédio com

mão-de-obra exclusiva da Pre
feitura., .

A futurá rodoviária será
construída com dois -pavimen- '

tos, onde terão 12 guichês para
vendas de passagens, 14 box de
.ernbarques, 15 lojas comer

ciais, guarda-volumes, lancho
netes, área de estacionamento,
restaurante, salas de adminis
tração, juizado de menores,
polícia militar, central telefô
nica e fiscalização do Deter/D
ner. o prefeito está decidido
a entregar toda a administra
ção do futuro terminal à inicia-

.

tiva privada, logo após a sua
conclusão:

,

es AUTO
PEÇAS LTOA.

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

72-0325

3 MOTOS YAMAHA
6 M_INI CARROS

SORTEIO
DIA 28/02/90

FAZEMOS ENTREGAS NAS PRAIAS

.... , ', , .

TROQUE JA SUAS
_
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ANOTAÇOES
Apenaspara registro ção de um número para

porquenada mais há afa- os léitores, mas ,para o

zer, a,ECT/SEDEX pelo confradeA NOTICIA ela
doc. 9053312, entregue foi: no domingo, 28 de ja
em Indianópolis-SP, pela neiro de 1990, circulou a

.

Publicità & Esquire em ' edição 18.000. São dezoi-
24/01/90, contendo 1 pas- .

to mil edições que nos.

sagem da VARIG (JOI- seus 66 anos de existência
SAO ida e volta) para vem prestando o.s mais re-
2BIO1/90, só foi entregue levantes serviços à Santa
em Jaraguâ nadia 2?, Catarina e ��I Pa!s.,�e
uma hora antes do voo vendo a edição histôrica
JOI, frustrandonosso di- . de 31/01/80, n: 13.824 �

retor de comparecer pare ano LVII,.o ANO'I"edi
a passe da Abrajori, no ção n: 11 de A NOTICIA
Hilton Hotel, hojepresi- - Semanário Indepen
dida pelo Iornalistà Pau- dente - a novamarcade-.
lo A. C. Silva, de Arara� ve fazer um bem danado
quara. Uma penal .

a Aurino Soares, lá onde
Quem hão teu o an- está!

gustiado apelo de Diane (Jprefeito Ivo Konell
Grützmacher - "Preci- descartou essa 'se11lana_.a
SO de Ajuda! Quem es-, sua intenção de abando
tá disposto?" uma pro- nar a Associação dosMu-
-fessorinha paraplégica e ,nicíjJios do Vale do Itapo
que este semanário divul-

_
"cu, "Não vou sair da Am

go.u na ed. 3.571, de J3 vali, pelo contrário, preci
a 19/01190. Pessoas.bem samos dinamizar a Asso
formadas se condoeram ciação, darmos-uma sacu
com ajovem e possibilita- dida na entidade", disse o

ram a sua ida àAlemanha, prefeito, que ainda conti
ondej(l estâ fazendo o, cur- nua achando que "at« ho
so. Só não sabemos se âe- je a Amvali ainda não jus
vemos divulgar os seus no- tificou sua existência'.',

. mes porque podem, apare- , Presidida desdejaneirope
cermenos necessitadospa- lo prefeito de Corupá, Er
ra aproveitar a ocasião... -nesto Felipe Blunk, a Am
Nós conhecemos as p;s- vali ainda éstá à procura
soas.�Muitó obrigado ein 'de' um secretário, exeçuti
nome da Dianel ,vo. B'a solução para o im-

o
, Pode não parecer . passe tem se tomado dift

muito importante ci. cita- eil.. :

CA.rBSAS3E
A ESSÊNCIA DA PUREZA

CORREIO.
'.:::» c> .: .-� ''V.«>----

Banda típica da Alemanha é
confirmada à Schützenfest
A Comissão Central Organi

zadora da 2-j Schützenfest voltou a

se reunir no dia 1 � deste mês para
começar li definir os, detalhes da
maior festa de preservação das tra
dições germânicas, em todo o Vale
do Itapocu. E surgiram decisões
importantes COQlO a montagem de
um ambulatório completo dentro
dó Parque Agropecuário, especial
mente para atendimento emergen
cial aos festeiros. O presidente da
Comissão de Saúde, Amaro Xime
nes ainda pretende colocar um en

ferl!l�iro de 'plan�ã� no local que
terä a. sua disposição uma ambu
lância com ligação direta com .o

Pronto Socorro do Hospital São
. José,

Independente das organiza
ções internas, o secretário do Tra- "

balho e Desenvolvimento Comu- .

nitãrio, Adernar Duwe, está acer

tando a vinda de uma banda alemã
para ananar a Schützenfest. "Ori
ginal Markgrafler Südlichen" é o

nome do grupo' musical - com

posto por 24 elementos, entre eles
cinco mulheres -, originãrio da ci,
dade de Steinenstadt. na Alema
nha. A segunda edição da Schüt
zenfest, que acontece entre os dias
12 e 21 de .outubro deverá contar
com esta banda típica alemã, pelo
menos durante cinco noites, segun
do pretensão do secretário e presi
denteda CCQ, Baíduino Raúlino,

, A restauração da residência' de ErWino Rux, no Rio ilD Luz; está em

fasefinal. Construída nofinal da slculopassado, CQfII arquitetura em Enxai
mel, a antiga cosa fará parte do Roteiro:da Imigrqção Alemã,' no Estado,

.
através {Je convênio entre a Fundação Pro-Memória ea SecretariaMunicipgl
de Cultura, Esporte e Turismo.,

-

. ,.

'./.".0;, •• '. ',i; , ... l ••. ,

A Comiss40 Central Organi'Zodora tem se reunido "com freqüência

Final de semana .sangrento-]
surpreende Jaraguá do Sul.

Duas tragédias marcaram o iilti- o acidente, o motorista do caminhão.
mo final de semana, em Jaraguã do Mercedez; placas LO-5847, do Para
Sul. Na sexta-feira, dia 2, o casal Ed- ná, fugiu do local, mas foi localizado
son Luiz Ersching, 24, e Darli Ninove.: dois dias.depois, em Curitiba, pela Po-

. 18 anos, sofreu uma violentá colisão lícia paranaense.
.

,

com a moto em que pilotavam. No As 21.11_30min de domingo, 'após
trevo da Rua Angelo Rubini, sentido ,

umaviolenta discussão, o comerciante'
Centro/Barra.o= acesso a Pomerode . Benedito Freiberger;42 anos, desferiu
__ o caminhão cortou a frente do mo- quatro tiros de revólver, calibre 38,
tóqueiro Edson, ocasionando a morte na ex-mulher Maria Luzia Freiberger
instantânea de Darli (carona), Após ,- mãe de três filhosBenedito tinha

. vindo de Timbó, onde residia atual
mente, para tentar reconciliação com

�uzia e, C<?IilO obteve .resposta n�g!!
tíva, sacou da anila, atingindo dois ti
ros no peito, um no pescoço e outro
na coxa da ex-mulher. Em depoimen
to aos policiais, o comerciante apenas
justificou que "matou por amor".
Após o crime passional, Benedito ten
tou se su-icidar; ingerindo grande
quantidade de "Baygon" e Água Sani
tãria; mas foi medicado no HOSpital

. São José e se recuperou. .

Benedito matou ex-mulher

escapa"""tos

METALÚRGICA JOÃO WIESy S.A.
-

Rua: E�in() Menegotti, 588
Fone: (0473) 72-3133
89.250 - Jaraguá do Sul _'SC ....._
Um'a empresa do GFUpo Wiest ._....

Jaraguá do SU', de tO a 16102/90
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