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< Empregados da Indumak]
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<

recebem antecipação de
salário neste mês

I'

Cesta' dá alimentos
sobe mals de' 330/0
no prazo de 1'5 días

"
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:FeiradaMalha confirmada.
para dias 21 a 2� de julho

A Comissão 'organizado
ra. da IV -Feira da Malha de

�'�Jãtáguá dó-SiIl jâ:éstá' deVicla
mente formada e já iniciou os

primeiros contatos- com a Pre
feitura Municipal e empresas
locais. Durval Marcatto Júnior
foi o presidente escolhido para
dirigir esta edição da Feira,
que acontece no Parque de Ex

. posições Agropecuário e, a

princípio, já deve também ser

realizada 'rio novo pavilhão de
exposições, a· ser construido
em breve 'pela Prefeitura ... Já
está marcada uma nova reu

.

nião da Comissão, para:o dia
20 (terça-feira); no Rotary
Club de Jaraguá do Sul. "Nos
sa intenção é aperfeiçoar a Fei
ra, com uma Qlpvimentação
maior nos estandes", planeja
Durval Marcatto Jünior e

. Pági
na8 "

Comérciodá
.madrugada ,;j

•

•
_

• -, 1 �

'prossegue ,i: ;,:,
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Na edição fl#tetjor lIa Feira, 'i, movimento foi'b�ta4.te i*tenso
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COMO FAZER JARAGUÁ

AGÊ�ÇIA AUTORIZADA

HÁ 40ANOS
.

SERVINDO COM EfICIÊNCIA
. JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

Ari Prad; surpree�deu os 20 pjloi�s qu� fH!rtioiparam dos vôos/

. J.araguá larga na frente'
no certame deVôo Livre
o piloto jaraguaense Ari metros, n�'s, duas'provas. En

Pradi deu um verdadeiro show quanto isso, aestruturà do es

na primeira etapa do Campeo- . 'porte em Jaraguá do Sul é pre-.
nato Catarinense de Vôo Li- 'caria, apesar da confirmação
vre, realizada nos dias to e 11, de aluguel de ärea para pista:
noMoiroAzul, em Timbö. Ele de pouso; feita pelaPrefeitura.,
percorreu em dois dias uma

'
"

distância média de pito quilô- Página 7 .
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Ofertas �e emprêgo.sofrem .

reduçao no InICIO do, ano .

I

PROGRESSISTA
ACOL'HEDORA .'

EBELA

, r

E RESPEITANDO A NATUREZA C

'Artama
Displays

,
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o comérCio noturno
Clandestino de málhas pelos
postos de vendas ainda é Uma
triste realidade em Jaraguä
do Sul, apesar de todas as de
nüncías 'feitas até agora. Em
su coluna semanal "Cobras e

Lagartos", na edição anterior
do Correio do Povo, Fera
nando Piske ..,ltou'à tona nas
veementes críticas: "O Co
mércio ilegal na caladáda-noi
te contínua desenfreado, com
inúmeros ônibus de outras ci
dades e de fora do Estado che
gando a Jaraguá dó 'Sul, de
madrugada, trazendo vende-

, dores ambulantes de malhas
e confecções que saem daqui
sem qualquer respaldo de do
cumentação flscal, constituin-

,
'

Editorial

'0 Comércio da Madrugada
do-se em pesado prejuízo para
o erário püblícc, estadual e

municipal",.
'

Nem mesmo o prefeito
Ivo KoneU tem idéia do volu
me de impostos que diaria
mente são sonegados por, pelo
menos, 30 postos de vendas de
malhas da cidade. Á indigna
ção também chegou aos mora

«fores próximos destas lojas
que já não suportam, o burbu
rinho da madrugada, nas de
zenas 'de ônibus que perma
necem estacionados durante a

noite, à espera dos "dientes"
compradores) que ficam ho
ras a fio nó interior das ma-

, Iharias. O secretãrlode Admi
nistração e-Finanças, Antenor
Galvan, sabe .que a' maioria

das vendas são feitas sem nota
fiscal e prometeu - novamen-'
te - uma atitude urgente por

,

parte da Prefeitura, lesada
,

diariamente.
Nesta semana, o prefeito

Ivo Konell mandou que se re

digisse uma circular e se ,dis
tribuisse a 29 malharias da cí- '

'dade, obrigando-as a obede
cer os horários restritos às
vendas do comércio, Sob pena'
.de pagarem pesadas multas.
KoneU promete que a partir
do dia 20 - terça-feira a fisca
lização da Prefeitura será in
tensa sobre os propríetärtos
das lojas autuadas. Como diz
Ferdinando Piske: "Ás coisas
chegam a um ponto que-é pre-
ciso dar um basta".

.

r
".-� oRato e o Homem

Dentr� os dois, qual é o menos mau?

Conto � José Castilh(J Pinto. Muitas vezes pensamos êstar julgando
com acerto um dado fato e, no -entanto,

BREITHAUPT
"Lojas e Supermercados Breithaupt, em fase de
construção 'de um novo supermerçado, próximc,f
ao fórum, está selecionando candidatos para as

seguintes vagas: ,

""

_ Açougueiro
.'

'

- Atendente de ftios
- Atendente de lanchonete
-- Atendente de padaria
- Atendente de verdura'
_ Auxiliar de açougue '

- Auxiliar de caixl} para meio período ,

- Auxiliar de depósito
:- Auxiliar.de confeiteiro
- AuxUiaf'de padeiro • _

-. Caixa' '", -e ,

'\. f'p

- Conf�iteir� J' �';: ) I, "

,� PadeIro ;\-.-1 �
.. i't

- Repositor
�

. "

'_ Zeladora ' '.
,

A empresa oferece:.� ,

_ Assistencia I?'fidicaJodonto/ógica,gratuita para
o colaborador; ,

'
' ,

,

"

- Almoço industrial; " �

- Treinamf!nto f!specífico para cada funç�;
- Oportumdade,de progresso;'

'

,

- Salário comp�tível éom a função; ,

� ',:"

,- Seguro de vida em grupo. ,

, Os inte:"essados deverão apresentar.se ,em horário comer
cial no setor pessoal da empresa, situado ii: Av. Getúlio
Vargas, 268 de 2: a6:feira, com a carteira profissional.

..

,

',:

.• ",�
, 1 ';1 ,
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estamos sumamente enganados, É o caso,
por exemplo. do julgamento que fazemos
do rato, culpando-o por todos es males
deste mundo.

'

, E com razão, pois, o rato é o pior dos
inimigos tanto que consome, polue, inuti
liza por ano milhões de toneladas' de ali

, mentos que dariam pará matara fome de
milhares de pessoas empobrecidas por esse
mundo afora, >

'

Com efeito, o.rato é um animal preda
dor e poluidor e por isso perigoso. Mas
neste particular o homem nada lhe fica
a dever, pois também é destruidor e com

seus dejetos, detritos etc está poluindo to-
,

do o Planeta,
'

-,
Mas o rate é muito pior visto que além

de estragar tudo 'que encontra, é doentio,
imundo, maquiavélicoe até agressivo pois
ao se ver perseguido e sem chance para
fugis, investe furiosamente' com tudo que
tem contra seu perseguidor e não raro é
este-que se põe em fuga 'desabalada.

Sabemos do quanto o rato 'é capaz
inclusive do seu espantoso poderde proli
feração e de se adaptar aos ámbientes mais
inóspitos. Mas dai a considerá-lo como o

maior dos inimigos vai uma distância mui
to grande, e uma análise melhor dos fatos
nos levará ã conclusões diferentes.

Não se pode duvidar que num mundo
tão vasto e surpreendente como este nos

so, exista mesmo outro animal menos ou
mais' pernicioso do que o rato. Contudo,
de minhã parte continuo aonde sempre es

tive, isto é, acreditando firmemente no

que já disse, afirmação ,que estou pronto
a repetir. ,

Cada um acredita no que entende co

rno certo e justo, e até é bom que haja
essa diversidade no pensar, pois o que se

ria, se todos tivessem um pensamento
igual, acreditassem numa mesma e só coi
sa? Seria um mundo-por demais rotineiro,
e como conseqüência de um viver muito
parado, tedioso, com pouco ou nenhum
sentjdo e certamente difícil de ser supor-
'tadb. ,,',

Sim, e se- todos possuissem a facul
dade, aptidão para compreender o que
efetivamente é o justo e o certo, o mundo
não seria essa ambiência de selvageria que
aí está onde os nossos inimigos irracionais
como o rato e selis parceiros nos atacam

sem piedade e não satisfeitos em nos tirar
a vida, ainda se banqueteillm'alegremente
com o nossO cadáver.

É ,-mas saiba que entre os irracionais
encontramos amigos verdadeiros como, o

cã<t, o cavalo, elefante etc., enquanto os

homens, racionais que são, o pior inimigo
está dentro dele mesmo, o homem, e nun
ca no rato. Veja·se os assaltos, seqüestros,
assassinatos etc., - uma "selvageria dos
racionais" .

, ,

CORREIO--
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Devastação:
Ameaça constante

Francisco Gurgel Rodrigues Brasil. Este último tem défi-
'SÃO PAULO, (Ag. PIa- cit de lenha devido àpressão

nalto) - Segundo dados da- demográfica e ao crescimen
FAO, á lenlia satisfaz as ne- to industrial nos últimos 25
cessidades energéticas bási- anos.'
cas de 223 milhões de pessoas Ora, é, mister que numa

na América Latina e Caribe, região semi-árida como a

o que representa 60% da P9- nordestina, haja uma tendên
pulação dessas regiões. E, cia natural dos rurícolas para
sem dúvida uma fonte de. exploração da lenha objeti;
energia primária. de funda-. vando a satisfação de suas ne
mental importância não ape- cessidades energéticas e o

'

nas para o consumo domés-. atendimento ãdemandain
tioo, mas, .para o índustrialç dustrial. Nos períodos secos

a exemplo da panificação, o desmatamento .cresce, até
olaria, etc. .Taato a lenha co-

; porque se constituinuma al
mo o carvão vegetal, vêmC� ternativa de sobrevivência fa
substituindo os derivados de ce à impraticabilidade da- ,

petróleo em indústrias.de pe- agricultura. A vegetação de
queno, médio e grande por- caatinga, predominante no

te, como a siderurgia brasi- Nordeste; além de dizimada
leira, notadamente emMinas "pelas próprias condições di-

-

Gerais. Diante do crescimen- mãtícas, sofre pressões an

to. populacional e industrial, trópicas as mais variadas pos
j� �e prevê ,para. o anq. 2Poo.' �(vei� e vai PJlulatinam�nte
dificuldadesno a,basteclmen- , esvaindo-se, Enquanto l$'SO,
to de lenha em área da Aril�- as pô'liticas de reflorestamen
rica Central e do Sul, porque

"

to vigentes, com fins pura
os desflorestamentos atín- mente econômicos, desconsi
gem a faixa dos 4.500.000 ha/ deram' os aspectos social e
ano. Dispõe de 95 bilhões de eéolögico. Esvazia-se, em de
metros cúbicos de madeira corrêneia, o meio rural, en
bruta, em pé, proveniente do quanto incham os centros ur

bosque natural denso. Exis- Danos que, sem oferecer atra
tem 1,3 bilhão de hecatares tivos, são 'vitimados pela vio-.
cobertos com vegeação le- lência e marginalidàde, ini
nhosa, dos quais 750milhões ciando-se, assim, o desenro
correspondem a bosques lar de um processo que ten
densos e 6 milhões a planta- dera sempre prejudicial.As
ções. Considere-se ainda que, atividades florestais carecem
os resíduos dos b9s9u�s cor- ser vistas como fixadoras do
respondem a 23 m.ilhoes de 'homem ao campo e, para IS.,.

metros cúbicos não aprovei- so, é necessário que o rurí
tados, o que seria suficiente cola seja justamente recom

para abastecer 20 milhões de pensado. E preciso também
pessoas, ou substituir mais de que" sê respeitem as leis da
6,milhõs de metros cúbicos riatureza. E preciso dosar os
de petróleo. No entanto, a grandes projetos florestais de
persistir os níveis de desflo- humanismo e observar, o
rest��ento! vastas ár�as d� equilíbrio com o meio para
'América Latina e Canbe fi- que' seus frutos seJam dura
carão desprovadas de cober- douros. Só omanejo racional
tura vegetal _no� próx�mos 20 p�derá modificar as previ
anos. Os mveIS mars alar- soes de desnundamento do
m.antes de exploração, se- globo terrestre.
gundo a FAO, encontram-se, --'------------
no Haiti, em EI Salvador, *Francisco GurgelRodrigues
Bolívia; Peru e Nordeste do é empresário e ,advogado.

Fundado em 10 de 'maio de 1919.
, piretoJ:.': Eugênio ,sclimöCkel

'

"

'
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Fogaça confirma pretensão
de se candidatarpelo PFL .,

____,. ...J

PDS realiza sua convenção
'e �lege Maul a presidente'

município, "Em 88 realizamos "Ocupar espaços e movi
nossa convenção nacional e is- mentos da política urbana,
so deve acontecer novamente com trabalhos voltados à peri
no primeiro semestre deste feria de Jaraguá do Sul e, em
ano, quando já deverão estar 92, virar o domííiio partidário
eleitos todos os membros dos na Prefeitura", Este é o maior
diretórios no Brasil. Altevir, objetivo do presidente recém
inclusive, já. sugere de ante- eleito do Partido Democrático
mão queWerner Schusterper- Social, no município, Aldo
maneça no cargo de presidente Maul, aclamado em votação,
local do PFL.

,

no dia ti, durante a Conven-

Fog�a: campanhá a'estadual

putado Estadual, nas eleições
de outubro deste ano. O "se
gundo partido político em ex

pressão na região", segundo _

ele, precisa lançar candidato
próprio. Altevir integra o PFL
local desde março e Já planeja
inclusiveestratégias de campa
nha para 1990.

Emprimeiro lugar, elede
seja realizar um trabalho de fi
liação, "com o levantamento
de todos os líderes de comuni
dade nos bairros" e a estrutu
ração do Partido, que dispõe
hole de cerca de 650 filiados.
Na primeira terça-feira de cada
mês o PFL reúne seu diretório
.para discutir a situação política
e, até o mês de abril, deve defi
nir os nomes 'que comporão a

futura diretoria do Partido, no

O advogado e .coordenador
do Partido da Frente Libe

ral, em Jaraguä do Sul, Altevir
Fogaça Júnior, confirmou esta
semana gue seu nome "já está
à disposição do Partido, pára
se lançar como candidato a De-

t!!!;1:lllllllllll��'II. .

�

�t���fft�ii Empresa têxtil, sediada em Jaraquá do Sul, busca identificar o

<,

ASSISTENT'E
CONTÁBIL
29 Grau Técnico em Contabilidade ou

Superior em Ciências Contabeis.
-' Experiência mínima de 02 anos na área.

�1I�tm:���1m Oferecemos salário compatível Com o cargo Assistência Médica,
��iiir��tt Ambulatonat e Odontológica, Bolsa de Estudos e demais benefl-

i"I:I�IIIII·\IIIIIIII.I.II' cios de uma em?resa de grande porte.,
.

�rr�:::::::::�:::r:: Os interessados deverão comparecer pessoalmente ou enviar Curri

���n���I�I:I:��: culum Vitae à Marisol S/A, Rua Bernardo Dornbusch, 1300, AlC Re-

.lllllllllllllllllllllll��,� crutamento e Seleção - 89.250 - Jaraguá do Sul - SC.

o diretor regionaldo Serviço
Autônomo Municipalde Agua e

Esgoto (Samae), Volnei Backauser, o
prefidto Ivo Konell,» secl'etárjo .

Afonso'Piat.era e o vereadorAlvaro
Rosá estiveram reunidos nesta semana

.

com as lideranças do comunidade de
Santa Luzia e prometeram iniciar em
breve as obras de instalação de, um
Sistema de Abastecimento de Agua
isolado, no bairro. Konell calcula que
as obras estarão concluídos no prazo
de um ano emeio. Os técnicos-do Same

.

já estiveram no local, realizando os

levantamentos topográficos do
terreno. Serão asseguradas'1.200
ligações.

.

. ,

II'

CORREIO
81:> <:> -=- <> " ti.

o CONSÓRCIO DÓ VERONA
E MUITO MAIS DO QUE'UMA
PAIXÃO. '\'
U� EXCELENTE INVESTIMENTO!
rifr»l 1
',::-F .:.:

_

�:-- ,-;
-. _ -----.------ .. --- J

Marechal Deodoro,
158 -

Fone: 72-1777

�Jaragu� do Sul, de 17 a 23/02/90

•... , 'r' , ' , •

ção Municipal do PDS, que
ainda referendou os nomes de

'

Nelsio Henn (vice-presi·
dente), João Batista Pnm (te
soureiro), Elizabeth Mattedi
(secretária), do vereadorLuiz
Zonta (líder da Bancada na

Câmara), para a diretoria exe

cutiva da agremiação.

Motivado, Maul preten
de lançar uma campanha de
filiação ao Partido, com o slo

gan: "Não adianta ser pedes-
'sista, tem que participar". O
novo presidente municipal. do
PDS adiantou que existem

quatro nomes de postulantes
a concorrer pelo partido a De
putado Estadual, neste ano -

preferiu não revelá-los ---:.
mas disse que a princípio, o

Partido aguarda a definição do
deputado Paulo Bauer. "Até

.

o dia 25 ele decide se concorre .:

à reeleição ou tenta uma ca

deira à Câmara Federal", afir
mou Aldo Maul.

Independente disso.
'

Maul já revela que sua preten- '.
são é de que "o partido tente

a coligação com o PFL, PRN,
PL no município", através do

, que chamou de "União.por Ja
raguá do Sul". O presidente
do PDS entende que esta é a

única forma de tazer frente ao

ex-prefeito Durval Vasel.

Mau! tem convicção de que os

81 mil votos disponíveis na re

gião do Vale do' Itapocu são
.

suficientes para eleger "o Va
seI e mais um". No próximo
dia 26, o partido volta a se reu

nir no Clube Atlético Baepen
dí, 'quando serão definidos os

nomes às eleições de outubro.
Além da diretoria executiva
foram eleitos os delegados à
Convenção Regional - a se

realizar em março (Alidor
Lueders, Enno Janssen e Udo
Wagner), seus suplentes (Erol
Kretzer (ex-presidente), Eu
gênio Victor Schrnöckel e Vi;,..
cente Donini), além dos dele- ,

gados perante o-Juiz Eleitoral
(Alidor Lueders, Dimas Va
nin, Sônia Beatriz Henn).

,Página 03
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,{AMISÃO

t!MISÃO·
�oda Sempre
Getúlio Vargas, 55

Jáestá confirmada a inauguração da super-Boate Fornelo's para
.

o mês de abril, no centro de Massaranduba, onde atualmente
funciona a lanchonete - são dois pavimentos e será aberta uma

Pizzaria. Instalada em.uma área construída de 272 metros quadra
dos, a Boate Fornelo's será seguramente a melhor danceteria
da região de Massaranduba e Guaramirim.

'

E não é para menos. Afinal, a sua capacidade é de 800
pessoas que poderão ficar confortavelmente acomodadas no Bar
Interno, Mezanino, 6 ainda assistirem aos futuros desfiles de mo

das, já programados pela direção da Boate. No interior da F�rne
lo's também acontecerão shows no amplo espaço, que dispõe
até mesmo de uma sala de emergência para primeiros socorros.

Todo o equipamento de som já está instalado na Boate, em fase
de testes.

"

A- Soate Marrakech está com uma programação especiaVpara o Carnaval/90. No
dia 23 acontece a abe,rtura da festa, com a "Noite das Panteras", enquanto

no dia 24, ocorré o Concurso da "Melhor Fantàsia do Carnaval", com pl:lfm/os de
mil a três mil cruzados novos. "Carnaval das Gatinhas" é o titulo da festa que
serápromovidaapartirdas 18 horas do dia 25. Na segunda-feira, às 23 horas acontece
o concurso "Melhor Bloco", com premiação - com direito a caixas de Cerveja.
No dia 27, o encerramento festivo terá .sels horas de "Samba, Suor e Cerveja".
A Programação do Carnaval na Marrakech tem o apoio da Diglbe/.

Hoje está completando 19 anos a simpática Simone Miriam Rausis, que é filha
do casal Plácido/Carmem Rausis. Simone conseguiu aprovação no Vestibular

<, da FURB, neste ano, e val cursar Administração de Empresas.

o sucesso começou cedo na vi
dinha de DeysiMery Starosky,Jilha
de Airlon/Frida Starosky -" ele-ge
rente de Loja e Cargas da Varig,
em Jaraguá do Sul. Deysi aparece
na foto, durante uma apresentação
de balé, noClubeAtléticoBaepe"di.

A, Ckat Produções -

dirige hoje, na Praia
de Ubatuba, o
concurso Gata
Verão/90",..no

fJbatuba Clube de
Práia. E as

promoções não
parám por aí. No dia
3 de março acontece
o Curso de Manequim
e Modelo da Ckat

Produções.
Matrículas e

informações podem "
-

ser feitas pelo
telefone 72-2483.

JMallöll\
[Cf)�eórmóv�i� I
o REQUINrE QUE VOCÊ MERECE,
COM A QUALIDADE �UE VOCÊ EXiGE.

..

ÓTICA
HERTEL

* Laboratório ótlco- , \
especializado: --'
* Há mals 'de 50 anos aténdendo
você.
* PreCisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889 __ CASA, DOS' RETALHQ-S

Onde você en�ontra o-melhor preço da praça:e os

melhores artigos de cama, mesa e banho, brim,
popeline, tudo em quilo.

�

. Vá e confira. .

Agora em novo endereço
R. Reinoldo Rau, 585

Herivelto Silva' e Carla G
20 horas, na Igreja do Ris
os convidados. serão rece

.

Recreativa da Marisol.

.'

. A Clínica de Fisioterapia J
fonoaudió/oga especia

. ampliação dos serviços p
. Solange Castilho ffVa/éria

já mantêm convênio com

...
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Jaraguá do Sul, de 17 a 23/02/90,
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EDIÇÃO NV, 3.576 JARAGuA. no, Su� DE 17 A 23 - DE 'FEVEREIRO 'DE ,1990.
--�--�------------�--------��---------

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA
ITAJARA LTDA

EDITAL DE, CC?NVOCAÇAO
ASSEMBLllIA GERAL, .oRDINARlA <

De acordo com :» art. 2S, do EstatutQ, Social
ficam convocados os srs. assodados., em" pL2D()
'gozo; de 'seus direitos; pera Assembléia Geral. Or
dilláriaj a ser realizada dia 24 de fevertgko. de

. 1990, no salão SãP João, Sito à Estrada Itapocu
zínho, s/n9• Jarag:u.á do Sul _. SC, .em ,Rrimeira
convocação com o mínimo .de 2/3, (dOi$ terços)
-de seus assocíedos às '01h.,. em segun<4l convoca
ção com o mínímo da metads.maís um de seus
assOciados às 08h., em terceira, e última, .con

voceção com'a presença deno inínim� 10 (dez)
associados' às 09h., na qual havendo numere le

gal; será, discutida a seguinte: ,

.

, ORDEM DO, DIA
! 1 ..,_.' Prestação de contas dos órgãOs de .

A.d·

nrínístração e Fiscal, pelo ,I1elatóriQ da
Diretoria" Parecer do Conselho, Fiscal.
Balanço' Geral com 'a Demonstraçêc das
Sobras e Perdas;

,

,

,,'�.

2 Destinar o' nesultadc- do .Bxeroícío: .. ;

3 --, Bleíção do'Conselho Fisco,l;,,:'
"

,

4 Fixação do
"

Pró-Labore, ,ao"" Pr.e,sl'dente
,

e Cédula dê Presença; .:,: :�";:�'� ,

5 Autorízar. ;·:a· operar com;�'tefcei'i-c$;
,

i, 6" _,.... Autorizar a, aplíear .percela. do FrAT.E$:,
7 ...... Autorizar financiamento -de. Custeio pa

.ra aquisiç�o de Adub9s., herbecidas e

sementes;
8 --. Deliberar sObre a. comemoração .do jU-

bileu de fundação da -Cooperatíva nA-
'JARA;

.

9 _, Assuntos Gerais;,
,

, AVISO: Pa.ra efeito de cálculo de "quorum" e,

COoperativa é composta, ,por 218 a�

ciados.
"

Outrossim, avisamos aos associados que
os dOcumentos r,elativos ao exercício de

,

í989, referidos no art· 5Q, item I, letra
"F" do Estatuto Social, encontram-se à

di$posiição na sede da Cooperativa.
,

.

Jaraguá do Sul (SC), 01 de fevereiro de 1990.
HlLBERTO FRITZKE Presidente

/, lo
!,
<

ii
lo

AS MELHORES OpÇOES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA

Lanznaster
Jc)1as, semi-JÓias e relógios cOm o carinho t.la

LANZNASTER
,

Marechal Deodoro, 391- Fone 72·1267, ém Jarag.u'

, . B. M. Investigações
Rua Expedicionário Gumercindo d� Stlva, 616

FOne para Recado 72-0755

Jaraguá do Sul -' Santa Catarina.

ASSoCIAÇ'O ,COMERCIAL, E INDUSTRIAL DE '

, JARAGUA DO SUL-

A..Ii.PMlliIlA GER�L, ÖRDINARM

Jij)JTAL DE CONVOCAÇA.O'
,

O Presid,ente da' AsSOciação' Comercia� e

Industrial de Jaraguá do Sul, 'no uSO.. de suas
atribuições, >

convoca os senhores associados
para participarem da Assembléia' Geral' Ordiná
ria. marcada para o prôxímo día 26 de fevereiro
às 18:00 horas; em pnmeíra' convocação, em

SUil s� socíaí para deliberar sobre a s�guinte:

ORDEM 00 DIA

Apreciação do rela,tório da Dfretoria ' rela
tivo ao exercício de 1-989/90.

...... AproVaçãQ do 'Balanço Geral' encerrado
eJ;D dezembro, relativo eo exercício de, .989;

_' ASsuntas de Interesse Geral.
Não' havendo número legal, :palfa deliberaI.

â hora mencionada, a AGO realízar-se-á a partir
das 19h3Omin; do mesmo dia e' nO] mesmo local,
çQm, qualq��� :pú�ef� da �s�OciadOß presentes-

__ ., �,..;._,.o.::� �.

, ; <. CONSELHO DELlBERA:rIVO' ,

'.< ,'�>' •

• j • - " ,�

Ficam cOnvocados oS Senhores membros
do. 'Conselho 'Deäberetívo no. ,mesmo ':�, horä

,

ri,9' e 'lócal a' se r�unirem ,para a s�u.iJ1te:
ORDEM DO DIA

� Éleiçãö da nova Diretoria para ? exerci-
cio de 1990/91;

"

- Assunto de interesse geral. ,

',: J�raguá do Sul (�C), 05' de fevereir() de 199q.
SIGOLF ' SCHONKE PRESIDENTE

BETO PROMoçOES REAUZA
,

SUPÉR CARNAVAL - 90 EM JARAGUA DO SUL
PROGRAI\.fAÇÁO

64 FEIRA dia 23/02 _;_ Abertura Noit� Aiul e

Branco cem inicio para as 23hs. sede C. A.
BAEPENDI :.)

3ABADO diit 24/02 .;_, COr-;CUHSO ME::HOR
'BLOCO Dr FANTASIA

19 lugar' 5.000,00 :
29 lugar 3,OOOMO; �, '

39 lugar 2.000,00
sede' C. A, Baep�ndi

2\'0 FEIRA dia 26/02 '- 29 concurse> dé blocos
i9 higar 5.000,00

'

'·29 lugar 3.00Q�OO,
39' lugár 2.000,<)0
�d!e C. A.' Baependi"

3� FEIRA d�a 27/62, _;_ ENCERRAMENTO DO
CARN'AVAL 'COM 6hs. de DURAÇÃO

'jede C'- A. Baependi
';�ÄRNAVAL INFANTlL

Poming�;;dia 25/02 e 3� f.eira dia 27/02 a

'partir �as 15hs. �ADUna(:lo ;!fotal Banda· 'Reprise Trop�•.;;._, ...
-:----.

11'1 FfCllROZ
.: .. '

.. elele- .. hoje
-sua " -Railha,:.' .. , ' � - , '.

o Baile'de' Esc0lha da
Ra�nha da" 'III 'FecarEoz
marca, na noíte de hoje,

. n� SOcied,a.d.e" 4tiradores,
P ,iníc,io , ' da

, mQbilizaçãp,
, da comunidade .de MaS!-.

särandub� ,'e ' regiã�) do
ItapQç,u .em torno de, sua '

maio� festa da _, produção
do, ��ro�., Com, A .presen
ça. do pr�feito Dá.vio Léu,
o <iesiile tem a partící
pa,Qão de H ' .candídatas,
Uma delas' será aclama
da' a Rainba, da III Fiesta
Catprinense do Àrroz" qllte
econtece .. entre . os . días
21 .de abril e, 1�' de
mato. no Centro Social e

Cultural, Centro EsiPOr.
tívo .de Massaranduba,.
Durante este período 'os

vi�tantes 'à Festa. po
derão curtir cínco aníma
dos bail�s. Na noite
de hoje, a animação do
som estará a cargo do
Musícaí "�'iety", < de
Blumeneu. I' OS ingreS's�
ainda estão à venda.

-j" >- '"' ",- -

Ma.s a"FJSta Cat�rin�nSe
dq "arroz terá �'qUtras
,�xc�lentes '

'novidades pa
ra '1990. A Comíssão Or
ganízadorat do Evento já
está" proVidênciando a

ampliaÇlãiQ dá área para
exposições, com a cons
trucêo de um novo pa
vilhão:, o- pavilhâo atual
bem 731 metros quadra
dOs (para 35 estandes)' �
o futuro' t�rá 576 metros
quadICldos, para 3'8' E$-

,

tandes. Para a área ex

terna, est� pIievista ,a

construção) de 67 estan
des para viSità,Ção pÚbLi
c�; Com' toda estrutura,
o Centro Social e Cultu
ral conta com uma

\

área
de 36.934 metros quadra
dos, lespecialmente para
a Festa do Arroz.

ExpoSiç·ão de bananas,
gado leiteiro, maquiná-

, rio agrícola, são algllmas
das atrações que pode
rão ser encontradas no

interiOr dq Parque. "Es
peramos para 'es.te ano
um púb1iqo de lIl�.i;s, de
100 ·mil pessoas, nos cin
co' dias de, Festa", estima
o coordeIl!B.dor da COmis
são de Divulgação, Al
fredo Vavassori. Ele Ja
adianta outra novidade
para 1990: o chopp será
servido na área 'interna
do parque, "à, vontij.de".
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Edital 11.058 � 06.02.90 .�" .

, :::-:'hv' :,.. ': '

,,' ,

r.�Si'dtent§ 'lljI. Rua

�::: �to
. Proclamasrie '.·'tJä�.',�"',mentos �:'e����58�e��

Ele� 'QrasHeirQ,' .soíteíro. ":7, Bublítz e Gertrud Bu-
auxilia.! químico, nas(:ido' .:":

'"

-. "
.. ,'.. ,

, , .blitz ,,� ..

em Nova Veneza. neste MARGOT ADEUA GRUBBA LE�N�;, Oficial dó 'Registro Civil, Edital 17.070 de 12.02.90
Estado, domícílíado 'e do 14] Dlstrtto da Comarca de Jaraguá dó Sul, ,Estado de/Santa Catar1Dà;' Mauricio Toewe e San-
residente na Rua -Domín- Brasll, .

faz saber que comporecerain em CartórtQ exíbíndo os. documen- l "dra ' Pontícell].
gos Demarchí, 49�,,' em tc»s' exigidos pela Ieí, a fim de Se Ji"bll1télrem'�a, casa�r� . Os Seguintes: Ele;

,

brasileiro, solteiro,
Vila Ncva.cnesta cídade, Edital 17.061 d� 07.02.90 Rio dos Cedros, rieste liada e nesídente na Rua operano, natural de
filho de otávio -Hermene- José",Maf�os iKremer e· Estado, ,', domíeíhada

.

e Henrique Nagei.:. ,\ iIlP" Jaraguä do Sul, . domící-
gildo, Perito � Autora Débora Plccoll . residente na Rua Artur Bairro Água Verde.: neste líado e residente em
Martínellí P.erito,!'",=, �:' b 1 lt 'i G 53

.

Vil N" dí t ';t fííha
. 't"" Estrada -Garibaldi, nesteEle, rasí eíro. SO e ro, umzi, ,�m �.' a ova,· IS fli Q, ,,; 1 ' _', de. ',i YV al- . .

.... " L" '
•

,,, Ela, bresíletra, 'Solteira, admínístsador, ,
, .: . naseíde . nesta. -êidadÉ!. ' filha de de:p;)J,r.o Karsten �,(. Jsclda.. distri�iq, ,,) filho .. de Ar-

"doméstiça. JiasCida.:.;';:·:em em Luís Al�S', neete Conrado Zanghelíní e Bqcbma� Karsten>-:-:- noldo Toew�" e',',' .Adelía
"loinVillie, 'nesta Estado, Estado, dQm�cil�ad9" e -R.omUda .Zanghelíní I ,Edita(;l<7�Ofi'l:, de!,: ,09.02.90, KanriéÍ1berg, '�oéw,�',-
.domíctlíada . e reBid'e.nte residente na Rua, .Gui- 'Ed1t�llj7.064 de 08.02.�0 J� d�, Souza .e � Sir.lei Eia, brasileira, solteira-.

na 'Rua Ana." KiaflS�n, Iherme _.Kopmann, '-68" nes- Nlarildci' ,Pokiywi�lQ e Bor-r1neU, '.,',

"

operäna," natural, 'de Já;
,', 176, nesta cidade" i:, f:ilha ta","'; '. .cidede,

'-

'filho.' de Liactäne de Fatlm�'''P1vato Ele brasileiro olteí ragiiá do Sul, 'domici-
, ,,;de Leopoldo Bellanníno Âinse"L,::'O' K'remer "e Catha- E'Ie,

, ,

b'rasíleíro,
,.,

solteiro, ge:e'n':te' ,'de' 'u:'n'dSas n'Uaos� liada e residente" �m
Leoniida:. Maria Bellermí- 'ríria:�bel Kre�er - comercíants,

,

nascido ciklü: 'em' Ja;a�l.l.á.' do' Estrada G'äribaldi, nes-

, no. I--:- Ela;
"

'brà'SiIeini, "solteira, em Timb6� neste. l!;stado, Sul", domiciliado ', Ie resí- te'distrito, fUha ".' de
Edital 17.059 de 0:1...02.90' secretäría, nascida', em domíctlíado e. residente dente na 'Avenida' Sena- ,'Alfredo' Pontícellf 'e EI-
:W�lney Charles, Weller Jära'gU:� do Sul;

'.

domící- ne Rua" Julio' 'Tavares dQI Queiroz, 645" apto;', ���� ����él:� -;'2.02.90� Silvia, Kienen, \." Iíada é residente. na Rue da Cunha Mello, 37. � 43-. em :São Paulo. Ca- " ,.,' ,

. Ele., brasHeirQ,'. solteiro;: Max Wílhelm, 258; nesta ta. ',cidade, filho die ,pital, filho de ArlindQ ponate Praeli
.

e' Ciottlde

bancari,o, na,�o ' em cl'dade', fl'lha .. de Cl'roldo,' La.udelino pokry:wiecki' 'e' E" d S Méfr' ..Inês Gonçalves
'

, gInQ e ouza'� .. la ','E"ie," brasi1el'ro, solteI'ro,Jaragua do Sul. domiCilia- Pi�coli e Beatriz 'Bemar-, Maria, "Loçh' �,Pokrywi�c- Bisoni de: Sou� ,_

-

do e ,residen� em Estra-
-

dete ,Piccoli' -
"

"ki' ......:
'

-Elá, brasileira"" ,. solteira, empreSário, natural de
da Santa Luzia. ,llestl�

.,'

E�a' br"a'"';le:ra', solteira, sel.",retárl'a, ·Rqsc. l'da. ""m. ,Jara,guá dó' Sul, domi'ci-
d;,.,..' 't f'lh � C t Edlltal 17.062 de 07;'()2.90 . '1 I' ... , 1

.. ', .. ,,-

,liado' e resid'ente na=�n o, 1 o ue, , . ur , comerciária, náScida em Jaraguá, do, Sll1'l, domicili- . ' ,. .

" OttQ Weiler e H�lgaHer- Lourival Michels e .J�re Paranagu�PR:',domidliada \ ada 'e residente em
·Rua Joã,O 'JanuáTio Ay

_ t�l Weller -, ." \'
Apa;redda Borg�:

e resld.en� .na Rua, Julio Santa Luzia, ,neste' diS-'· I'OSQ, 2.306; em Jara'guá
El�, br,asilelra" solteira, Elê.,··. brasileiro,. solteiro, Tavar!es dâ.'· cunha. Mel- trit<) filha de Lides BOHi- 'Esquerdo, neste ,distrito,
,estudante, nascidä, em: Ja- tat�lão, naScido: �m Rio

.10, 37, nesta' cidade, fi- neLi, ,e ,Mél>ria Irjs PFestini filho de' R�nato Praói
ragüá do Sul., doníjçi1ia- do Oeste, neStte Estado, lha de AliCIo" piv�to e Borrineli _ e Berna'Í'dina Leoni Pra-

, da e resideNte na Rua domiciHado e residente
Maria. da Conceição Gon- Edital 17.068 de Q9.0iZ.90 ,di - I

Hum, em João 'PeS'SPa, ,na Rua
.

'Alffedo Schu- çaiv�s Pivato � Claudêmir ,Zanuzzo ,e. Ela, ?rasileir,a,. s.olteira,
,

nes�e distrit9, filha ') p.e mann, 245, em Jaraguá- Jul1a.ne 'Cristina.' Madruga ,profes�?ra, .

natural ,��"

JOSé Kienen e Ema Renn iEsqúérdo, heSte' distrito, 'EditaI' 11·Q65 de' 08.02.90 Ele, o brasHeiro, , solteiro, .

Jaragua �o Sul, domlcllI-
Kifenen -

',' filhO' de' Pa;u.lo ';R.odplfb Carlos Ro'bertó 'Neves operário, nascido em' ada, e res1dente na, �ua
Edital 17.060 de '07.02.90 Michels:: e 'Aliria' Mt- Coelho' e''EtÍlã1ne''Maria Caxambu do Sul, neste Jose Theodorq, �be�ro,
Cópia recebida' dº Car- che1g -'

'

TubbS Estado, 'domiciliado e
651, em ,Ilh� da, Flgueua,

tório de Guaramlrtnl;- nes· Ela, brasileira, soltéira, Ele, bra,sHeiro, solteiro, r' 'd'ent a Rua Fre- neste d,lstnto, filha de
'd J

es'! e n
H I d M'

,

I' Gte Estado
.

do lar, naSCl a em a- ,pro.fes�r, naS:C�do em derico Curt Vase!, 552, o an o arc� mo on-

Carmlno Augusto de Jesus ràguá,' do Sul, domiciliada Jaragtiá do""Stil;. domici-' ta "d d f"lh' d çalves e Felomena Sch-
.

-d R Al nes CI a e, 1'.0 " ,e
't G 1'e' Ma'rin�lda' dos 'Sãntos e resi ente na ua.

"

-

I' d' "'d n't a mI z onça ves -

J. \la .o ,e resl. e .
e n Da,n,ilo Albino, Zanuzzo, e

Edital 1'7.072 de 13.02.9nMendes,
.

fredo Schumann., 245, Rua' EÍnilfo
, ..

St�in, 161, :r
v

Ele, bra,sHeirQ" 'solt�iro, eÍli" Jaraguá ;Esquerdo" nesta c.,idade,' 'liihQ de
DblIa I erezl,nha LIma

Sergio Uller e Maria
Ih.... Zanuzzo ...........

,.,

Salete Marcelinoindustriátip. nascido .ém neste distrito, fi a de Jurandyr Neves.". Coelho Ela;, brasileira, solteira,
Bahia, domiciliado" e Abél Borges"e' Ana Bar- e' Hédwig' Mâlewschik d

Ele,' brasi1eiro, solt�iro.
\L' operana, . "na�ci a em

mecan"I'CO, 'nat,ural deresidente em Vilà en- ges - Coelho- - Correia ,Pinto, neste .
Es-

zi, nesta' cidade,
.

filho Edital 17.063 de 07.02.90
Ela,. bra.sileil�, solte,l.'ra,· 1'. d Massarariduba,' neste Es-

,

G i Get' ki De tado, dOIDiciu<a' a � tado',' domI'cl"11'ado e re-de JOão Augustq de Je-' enes o ners e '.

do lar; nascida e.m Lages, R J''.

Z 'b 1 t
residente �na' ua" QS�

.

, sl'de;nte',' .na' Ru'.... Joaqul'msus e Maria: Helena'
'.'

de nise ang e in neste Est,ado, domicilia- Th od R' b a
,

.
.

l'
, e oro i eira, em

FrancI'sco de Paula,' Morais ...;_ Ele, brasi1eiro, SO t�uo.· da.e residênte, 'nà
' Rua I F"

.

d' lha da igueira, nest'�
nes'ta cl',dade, fI'lh"

....

de'Ela, brasileira"
.. ,

sol�ira, estampador, nasci o ·em Padre Pe(lro .

Franken, + f Ih V ld 'u v

" , .
, t:l�t

' ' di:strho, i a de a e-
Arma'ndo' . Dller. e Ma'T<ia' do lar, nascida em Gua:rarilinm,' neste � a- 13, nésta' c

.. idade,." ..

'

filha' .

ód Md"
..

.
. ...,.. vin®, ,R . tigues .' a ruga Mal'och'l' Ulle'r' ,-'-'

'Santa Cecilia,. rieste" Es; dó, dOznic-iliad{) e resI"· d'e Tadeu Ap'ariti,6 'Tubbs M d
c,

.

D'A' e Lazi Pires a ruga' - Ela, bra,.,;lel' ra, solteI'ra,tado, domiciliada e 'resi- dente tem aIXa . gua, e' Neiva,
.'

JlUçá
", Cruz �.

dente' em Estrada Ba- em .'
,

Guaranlitim, neste Tubbs �
,

'::"",;" Edital 17.0.69 de 09.02.9Q doméstica, natural de
nanaI do Sul, . em Guara- Estado, filhO de Sebasti· Edital 17.066 de' '08.02.90 Wilson AnaD.ias Junior MaS'saranduba, neste Es

mi:rim, neste Estado, fi- ão Getnerskif e Maria Giovani Colosst e Tania e Mayke Bublttz
- 'tado, domiciliada e resi-

, lha de Dionisio dos San- Lichmann e Getnersld .�

Karsten Ele, 'j btasf1eiro, sôlteiro, dente na Rua, Joaquim
tose Men·des .. e ·Romilda Ela, brasileira, VIuva, '} b" '1' «>lte'r'o "

i 'd Francisco de jaula, nes.taEe. ..aSl,elro, � 1,' mecan co, nasCI- o em
Andrade - costureira, nascida 'em motörista, ' n�cido em JqinviUe,' neste Estado, cidade, filha .. de, Anta-

Ponte Alta, neste Estado, domiciliado e' residente nio Marcelino 'e .Maria
\ Petry Marce.lino '-,élQIDiciUado e residente na Rua Joi.nville, 4,587,

,na Rua Bertha Weeg,e, nesta cidade, filho de

,em Barra- do Rio Cêrro, Wilson Ananias e ,Mar

neste distritQ, filho, de Iene de OliVle�ra ,\Ananl
Oscar Colossi

..

,é -Lucilda as-

Olga· Colossi ....:..
'

, Ela" brasileira, $olteira,
Ela, 'brasileira. solteira, assístEmte' técn;:ca, nas

vendedorQ_....nascida em cida em Timbó,
,

neste

Jaraguá,
.

do S�l, domici-. Estado, domidÜäda \

e

'. ',�! '''',' JARAGUA DO SUL, DE 17 A 23 DE FEVEREIRO DE 1990.

�---=�----

-') --

Tubos Santa Helena Ltda" E
. para que chegue ao

conhecimento de tOdos,
mandei pas$:ár o presente
Edital, que �erá pUblica·
do pela imprens�: e.. em

Cartório, onde será afi·
xado durante 15 'dias.

Tubos de PVO' (eletrodu�os), Tubos. de ,Concreto,
Tubos de Poliet1l�o (mangueira, preta)�

Fábrlcã:: Rua 10Inv11le� 1016 _ Fone 72-'110t
Escritórlo: R>tia, 'CéL Procópio Gomes" 99

Fr.e 12.00�l- Jataguá 'do Sul _ SC,

pAÖINA 02
,,' ._.�,_ .' __ _�

,
- .. _._- - ..

" .. �"'-.
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., IIiTEIIMOIEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. J810 I'iccoli. 10-4 - fone i1.2-211'l- Jaraeuá do Sul
_ CREeI 6-U-J!

TERRENOS
- 1 terreno com 2.000m2 sito á Rua.Venâncio

da Silva Porto.
- 1 terreno com 1.000m2, na R. Angelo Rubíni,
com frent.e ao àsfal'to. - 1 terreno com 1.904m2
Rua .Joínvíüa em' frente á WEG II. - 1 terreno
com 5.094,OOm2 px..Metalúrgica Kr�i'S na .Uha
da Figueira.

.

:F -<. C h-a '1' é
·�·I�"'':',;JMOBILlARlA E

'.

-

.

.' ,.( .• REPRESENTAÇOPS LTDA.
. Rua Reinaldo Rau 61 - Fones ·72.,1390-e 72-1500

.:rERRENO�
.

TERRENO: com ãrea de343m2, Rua 664, Lot. Dal-
.

mar. 'TERRENO: com área de 589m2",' Rua 204,

Luiz Gonzaga Ayroso. TERRENO: cl área 350m2
sito à Rua 408, Jardim Huruska, TERRENO:
com área de 453m2, sito à R. 409, próx- Igre-
ja São Luiz Gonzaga. TERRENO: com áreli d�:
1.050 m2, sito à Rua Francisco Físcher, "

" (todo
muredel. TERRENO:' com' área de 364mf' sito'
à rua Marcelo Barbí. Vila Lenzi- TERRENO:
com ,área de 969.480m2, sito à rua Ribeirão ous

+avo-Maasaranduba, TERRENO-COMERCIAL:
com.

.

área de 380m2,. com construção Inacabada
com área de 160m2. 'l'ERRENOCOMERCIAL: Rua
Barão do Rio' Branco, com área de e20m2. c A S A

ALV. área 120m2, terreno 435m2, Rua Venêncíe

da SParta, 277. C A S A A L V. área 220m2,

tefIl�no 1.247,20m2, RUa Waldemi'ro Schmidtz. 222.

II Empreendimentos Imobniários
M,areatto ttda.. . CRECI 093

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

u TERRENOS

Terreno Ana Paula I NCz$ 70.000,00., Terreno
13x33 (Bsquinaj., Rua Frederico Curt Vasel
NCz$ 150.000,00., Lotes no l.oteamento 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 AS

Casa cie Alven�ria com 150,OOm2 e terreno de
,GOO,OOm2 :NCz$ 500.000�OO., Casa com

:IOO,00m2 nR RUa Donaldo Ger�nt (Centro) NCz$
95000 BTl'.rs., 1/2 água de alvenaria Jguá
esquerdo NCz$ 150.000,00., Casa de Alvena
ria com 70,QOm2 Jguá esquerdo NCz;$ 230.000,00.

, PÁGINA 03

IniJersariantes
17 '(I��' F�v�reirº
Sra. Blfrída. ;K:&rgelj Ni"

colíní (Curíttoa): S�� Leo
nardo Príedel: Sra,. Dirce
Funke Ríbeíro (S. P,au
.]!Q). Srta Aríete Mírtes

\Kuchenb,�cker;
. -

,Alcides
Krenke: Orlando "�o Stein;
Jurema Maria Beber;

-

Si
mone Mírían Rausís
18 de Fevereíro
Sra.: Rosemery Voigt

Krüeger; "

Jürgen Georg.
fllho de Gerhardt Her"
mann (Corupá); Ander
son Coutinho Müller; Ro-
seli Helena Tajes: José
Cesat 'Bernardes; João
FOdi(; Arlindo Töwe;
Maqialise 'töwle; Simone
Crístíne Krause: Sra. Ju
rema Xavier Fischer, es-

posa do Sr- Remado Fis

,
eher (Fpolís): Sra.. Lurdes
Koch
19 de Fevereiro
Sra. Edeltraud H. Enke

(GN); Sra. Ligia Maria
Etchinget Süewer�l; Sr.
Errol Kretzer: Paulo
Mees; Hilá:ri� Ó;,egolenitZ;

. Ernani Luis Emmendoer
fer; Maria Amélia <)
lrveíra (Fpolís): Paula
Cesar Maba; Anita Schus-

.

ter
.

20 de Fevereiro
Sr. Alfredo Weíller:

, Bernardína de Aguiar
Cunha (GN); Sra. Odila
jBertoldi Moretti; Merda
Rocha;· Marcos Scheuer
Jr.; Cuido Síewert: Car
mem Lima , ,

21 dê Fever�l�o
Sra. ErVih� Pedri; Sr.

Guido
.

,Otávfto Bortoliní:
Claudia Marc� Bartei'
(Ponta-Porã MT).; Mari�'
Sbeíndel: Iris Th<>msem'
Carm�m Uller; Jaime Cé�
lio Píazera: Sra, Diva
Clara Schneider; Deíse
Gomes ';
22 de Fevereiro
Dr. Alfredo Günther;

Ruth HOffmann; nra. A

racy Witt Spínola (São
Paulo) Paulo Lennert:
Olavío ,Kisner; Mansa
Felipe: Sra. Maria de
Lourdes Krause' Peters
23 de Fevereiero'
Sra. Angelina Pedri

P.eters; MárIo' Hoffmann;
Sra. Ida Müller (Corupá);
Sr- Da,gob�rto Soares
(JQinville); Sra·. Elfriede
Strebe Siefert; 'Mara A"

nacleto; Silvana Tecilla'
Na�a "R'egän,a B�ltramini;

.

Faber Luciano, filho d�
"...----...-����-I1111!11�.....-�-I!I!IIII!_rl.� Lúcio (Ivone) Machado

JARAGUA DO SUL, DE 17" Á 2a DE FEVEREIRO DE 1990.

.s

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

VENDE-SE

Lindíssima residência, numa das regiões
maís no?res_ de Armação,· entre ii A\<--; principal
e a praia- AIiea totalmenn, arbOrizada, com
pomar, ajardinada' e murada.

-

Com: 4500 m2,
residência toda: ímobítíada com finos

'

armários
embutidos;, 2 .suítes, 2' quartos e 2 banhéiros ;'.

com' portas externas para o járdÍIíJ.." sala
'. �

dé
.

estar ,e, jentar com lareira, cOzinha' 'espaçose
'

,

.

c�m moveísMüller suspensos. Quarto para
'

,

hospedes-com banheiro de box e' blíndex .:
Aquecímeato -

a. gás e' elétrico; Pátio para es'
tecíonemento, Garagem fechada para dois caro
ros. Churrasqueira, índependente. Bar com
balcão de granito Jun-paraná. 'Quiosque ilumi
nado, alarme em todas as dependências. Casa
de caseiro, com quarto, sala, cozinha e banheiro
Lugar' seguro e, cenfortável e prático.' Valo;
890.000 BTNs. ' . '.

.

PLANTÃO
Domingos eSäbados, Feriados.

Á
ENGETEC
\J

'Imobiliária 'Enßetec,
CRECI-934-' - FONE 72-03'13

R. Exp. Anto.io C. Ferreira. nl} 68

TERRENOS
TERRENO com asco.eoez - RUa Epi.t.· Pessoa

"

- Centro., TERRENO com 1.480,OOm2 _ Rua
João Bicolli - Centro. TERRENO c! 50:ÖOQ.,00m2,

.

R� Domingos ROSa à 1.200. mts, do centro cl vis
ta Panorámica da cidade.

.
C O B E R T U Ii A N O V A com :)'20,00IIi2
-- Edi'fício Schiocker _. Centro..

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

C A S A S
CASA em Alv. com '311.00m2 Rua João .Ianuárío
Ayroso., CASA em .Alv. Nova > CôID 160,00m2
Rua 25 de Julho - Vila Nova., CASA" Mista
com 100,(lOm2 R, Horácio Pradí " Jguá Esquerdo.

ALUGA
'

Sala Comercial -- Rua José Emmendoerfer
Sala Corni. - R; Joinville - ao lado Lumtére

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua F�l1pe Sch.midt, 279 - Fone· 12�0448

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



eelesc �, f ilstlll
IUlinárias .e'l

JarRI·ui
.

da'
.

S·.ul
Depoía de UlU periWo

exp�el'iJmen1ia1 d� três
meses- f� aprovada pelá
Celesc á luminária de

vapor de sódio' de 250
watts lern (SUbstituiçã,o
às de vapor de mercú
rio de 40'0 watts, em um

projeto especial' de ílu
mínação da Rua Miare
cha;t Deodoro, em Ja

raguá do sei.
Ao todo for&n1

subSlWb.fidas 33 auminári·
as .dé-;ioo_: watts por ou-

tras
.

'di{ 250 wstts. num

investimento de NCz$ ...

160 mil de recursos pro
veníentes da Tlp - Ta
xa de Iluminação

'

Públi-
ca. O diretor adjunto,
regional da Celesc de

Joínvíile, Marcos De

freítas, explicou que . o

projeto prevê dois reSlUl-
tados 'imediatos: melho-
ria e economía, Segun-
do Marcos, as Iumtnãnas
d� 250 watts em vapor
de sódio são maís ecos

normcas .que as de 400

watts e ll\êm um nível
de illumínament.o maior.
"Desta forma, . ganhamos

, na etícíêncía e no' cus

to", disse, enfatizando
que este melhoramento
segue a diret!r�2;. do

Programa Nacional de

Conservação de Enérgia
E1étrica, que visa .o

uso racional da eletr1"
cidade.

Curso de alemão

Matrículas
Local: Centro Educacional

Evangélico

Rua: Esthéria L. Fniedrich,
130.

Dat�: 21 ,e 22/02/1990.

_ Horário: 18:00 - 20:00 115.

pAGINA 04
.\. ..

CONFIRA A HISTÓRIA ...
-.räo dê Itapocu

•
MOMFOBT

ficar só na saudade".

OIA História de nossa gente não pode

o Passado só é importante se o seu

tempo foi bem e�pregado.
IN.'iTlWMENTOS DE

MEDiÇÃO -

/:; COMPONENTES
iN8USTRIAIS

Em 1980, ° complexo esportivo-s,ocial do
Clube Atlético Baependí dev�:rli'a ser i!Ilt.ensamente
util}zado com a realização dOs XXI Jogos Abertos'
de Santa Catarina, no mês. de outubro. Corno fal
tasse uma piscina olímpica '(50x25 m), o clube pr.2-
sididö por Haroldo Ristow tomava as primeiras

-,...;... A imprensa divulgava Edita1, subscrito pe- providêndas, com a montagem das estruturas de
"10 escrivão N�y Franco, de que RUDOLF ZELLMER, ferro, enquanto uma empreiteira faria a caixaria e

'natura!1 da Alemanha, da cidade de Brandenburg, naS- obras post.=rior�s.
·

cido ,em 13.04.1882, filh� de WHhelm e Marua Zel-

lmer, residente �m corupá, distrito deste município,
- - A Caixa Ecoilômica Federal confirmava

· desejava renunciar a sua nacionalidade de origem, para 6 de março o lançamento da Lot�eri:él de Nú

afim de ob�r a cidadania brasileira" por meio de mero - Loto e as primeiras extrações contavam a-

título declaratÓrio tudo de conformIdade cOm as. p�nas com 'a participação dos apostadones residen-

formalidades da Lei p.,9' 818, de 18-09-1949. tes no Grande Rio.

• �. HÁ 50 ANOS

· Em, 1940! reaUzav,&-�g na antiga Câmara. Mu-
nicipal, do ruo, a sessão d� instalação da Com.lssão
Inter·Americana de Neutralidade, a qU�m comparecia
o presidente da República, _dr. Getulio Vargas acom

panhado de suas ceses cívií e militar, e recebido com
honras de protocolo pelo ministro Oswàldó Aranha e

outras altas autoridades. Tomavam lugar à mesa, a
lém do Chef� da Nação, o ministro Oswaldo Aranha
e ° núncio apostólico' ,e o prefeito do Di'Striit�' Federal.
Achavam-se presentes, também, os ministros de Esta"
40, membros do corpo díplomätíco e outras auronda
des,
- - Era instalada em comparbimentos da I>refei

tura, a Delegacia de Polícia, que vinha funcionando
num prédio da rua Mal, Deodoro.
- - Chegava à Jaraguá o sr. Vicente de Paula

de Almeida Gu�marães, 'ÍiIlspetor do nlpOA, do; MA
para ter exercício nesta cidade.
- � Corria o Editai de casamento. n? 1.021, de

\Valter Jark ,e Martha Maurízens, filhos de Ricardo
·

e Ema Jark e· Fnederíco e Domeníca Berlarida Maurí
zens. ela residente em Jaraguá E! .ele no distnto de
Hansa.

• •• HÁ 40 ANOS

Em 1960, Hofe Said, cronista que assinava
.

InformaçÕes: cl Sr. Eins-
.

a coluna Esportes do Correi1o d.o Povo, comentava'

f 1 1 F 72-0695.' o prosseguimento do "Torneio Presidente Eugênio
. e d pe o one: .

VictOr SchmöCket", Bin Barra do Rib. Grande, S. C.

.- - Em 1950, o dr. JOão. Marcondes de Mattos,
Juiz de Direito da Comarca de Jara:guá do Sul, f,azia
pubflcar' EDITAL 00 JURI, sorteados os seguíntes'

·
Maximii'Uano Baggio, JOiäP Romärío Moreira, Bugênio

·

Victor Schmöckel, Victor Gaulke, Ernesto Lessmann,
Manoel Luiz da Silva, Ottomar Kaesemodel, Clécio

Espezim, Di9níSio A. Pereira, José Ersching•. Curt Va-

·
seI, Harry Grubba, Geza Rqclolfo Fischer, João Palma

· Moreira, Carlos Walter Hertel, Emílio Cardoso, Leo.

· pOldo Grubba, Darcy Luz, Heriberto Werner, Dorval
"

Marca.tto e Heribertq Marquardt. Primel.Ta Sessão.Or-
· d�nária, :ts 9 horas de 28 de f�vereiro.

'

HÁ 30 ANOS
.

.;�.• • •

EstreUa 3 X S. C. Paraná 2;· na Estrada Nova so
tofogo F. C. 6 x Clube Agua Verde O. A classifica
ção até então era a seguinte: Botafogo, líder, O p. p.;
�. C. Estrella, 2 p. p.; S. C. Paraná, 6 p, p: e Clube
Agua Verde, 8 p, P:

- - 'Em matéria de futebol, os barríga-verdes
estavam brilhando. Conseguindo ahjar <1,0 .Cam
peonato Brasileíro, os paraneenses, repetiam; ago·.
ra a façanha, acabando com os gaúchos, derrotando
os em Floríanópolís por 4x2 e em Ponto Alegre, no

Estádio Olímpio do Grêmiio de Porto Alegre, pQr
2 x O. O Selecionado Catarínenso era formado de:
Gaínéte, Roberto, Ivo e Antonínho: Zilton e Nélinho;
Galego, depois Nflo: 'Teixeírínha, Idésío, . Valsrío e

Almerindo. Juiz: Alberto da Gama Nalcher- Renda:
Cr$ 424.110,00.

.
.

• •• HÃ 20 ANOS

Em 19"/00, Guaramirim procedia a posse
dos e�eitos .em 30.1U969, em Brilhantes 'solenidades:
Pret.etto Paulíno João de Bem: Vice - Rodolfo Jaan.
Vereadores - -'CánÚlitci� Plores, Pedro Iri:r�eu Veiga,
Lauro .Lemke. Saäm Dequech, Silvestre Mannes, Leo
nardo Olinger e Siro Carlos Peíxer, Antes porem,
a Câmara Munícípal fa.Zia entrega de títulos Hono
ríficos - a personatíades locais, a saber: Dr.
Carlos Ronaldo. SchTIlitd.'t, MM"? Juiz de Direito da
Comarca; Pe. Mathías Maria Stetn,' Vigário da

.

Paróquia de Guaramirím: Dr. José Constäncío de AI"
buquerque. Médico do Hosp. e Mat. Santo Antonio
e

.

Emílio Manke Júnior, 19 pref,ei!,to eleito do Mu"

nícípío de Guaraminm- .

• •• .HÃ 10 ANOS

- - Um aVbaiO monomotor "Pipper" caía ao

meio dia na localidade, denominada de Morro. do

Guarajuva, distante a 10 km., do centro de Corupá,
lalec'endo todos os s�us ocupantes: Miguel Honório
Insauralde, de Pedro Juan Caballero, paraguay; Ana
Rose, Leidicleri e Soneide Matoso, d� .Mato Grosso .....

L. �
..: JARAGuA DO SUL, DE 17 A 23 DE FEVEREIRO DE 1990.
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Indicador Pr o f iss i onal
."

WaUer Luiz Ribeiru'

Drl. C'.láhil ...
'

leX1l�re Dellalilslill Barhosa
,

, b' "A D V o G A DOS

"A C
'.

I'" li R!ua João �arcatto n? 13, 29 tJ:ndar - sala 206,

UlerCla Edifício Domingos Chíodíní, Informa seu novo

telefone aos clientes e amigos: 12-3956.

Rádio Jaraguá 72-0159

EMERGÊNCIA
Pronto Socorro 72-1971

Bombeiro ••••.•• 193

Drogaria Cato 72-0636

Hosp. Mat. Jguá 72-130.°.

Polícia .........• 190

,S/C tida.
• Escritas fiscais e

contábeis

• Regl�tros de firmas

• Contratos

• Sego1.uos

• 'Xerox

• Rua CeI. Procêplo
Gomes de Oliveira,
nC] 290

J • Fone: 12-0091

• Jaraguá do Sul, SC·

li ' Farmácia
. do

.'

'Sesi
Agora em instalações
ampliadas e com La

boratório de Análi-
ses Clínicas anexo,

para melhor atendi
meato- .

Av. Mal. Deodoro
501

· (defronte o Colégio
São Luís)

�. . Fone: 72-0561 ,
"

pAGINA 05

'ADVOGIDOS
FRIEDEL SCHACHT

MARIO C. FEUPPI

CLAuSIO BARA1TO

LABORATÚRIO DE MICROBIOLOGIA
E ANAUSES CJJNICAi

FleIDing'
,ESCRlTORlO:
Rua Barão do Rio Branco, 221 - Cx- Pestal 12
Fpne: ,(04?3) n'0�44 ....... Jaraguá do Su1-SC'

Dr. Luiz' Férnando Gonçalves'
Especialista pela A. M. B.

- GINECOLOGIA -- OBSTETRIClA -

ginecologia endócrina e Infertilidade
Atende Unlme�

Av. Getúlio Vargas, 49 - Sala 105 - Fone 72-3163
Jaraguá do Sul - SC

1

IrI,pedia e· Traumaloll_ia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ corisultas _ ortopedia inían,
til e adulto. Membro titular da Soc. Brasilei
ra de Ortopédía e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

Rua Reínoldo Rau, 516
.

'Fone: i12·2155
Jaraguá do Sul - SC -

-

Clínica de

Dr. Walter Vázquez Clavera
CIRURGIÄO DENTISTA

Dr•.Eduardo Yázquez Clavera '

CIRURGIÄO DENTISTA

CONSULTÚRIO:
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 91
Edifício Diener - Sala 03 - Jaràgúá do Sul
Fone: (0413) 12-2154 Santa Catarina

II

Fisioterapia
Jaraguá

Dr� Valérla C. Togni Dr� Carla S. Porto
Drl.l Sola�ge Castílho Psicóloga

Fisioterapeutas
Atendimento psícológíco a partir das 11 :30hs
Rua Jacob Buck. 120 (Iundos Bradesco]

,Fone: 72·3659
Manternos convênio com: UNIMED e'

BANCO DO BRASIL

José Alberto Barbosa
- DEFESAS CIVEIS E CRIMINAIS -

,',

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua João Marcatto n.? 13 - 2.9 andar
sala 204 - teletone: 72-1869

Jaraguá do Sul - SC

II

- Direito ClvU - Crlnllnal - Comercial -
- Trabalhista - Esportivo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 91 - Sala 1
Fone ,12-0188 - Jaraguä do Sul - SC

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

ADVOGADOS

Aurilene M�
Leonel P.

Buzzi
Floriani

Advogados
.Rua Reínoldc Rau, 86 - sala 4 - Fone 12-2111. I.

'CORREIO DO POYO' 72-0091
\

JARAGuA DO SUL, DE 17 A 23 DE FEVEREIRO DE 1990.
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'Rua CeI. Proc. G. de Oliveira, BC! 246, Fone: 72-0363

JARAGUÁ no SUL, DE 17 A 23 DE fEVEREIRO DE 1990.

Economize � compre

Spézia ,& Cia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras pera construção e serviços 'de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januãrío Ayroso, 772 - Jaraguá Es
querdo - Fone, 72-0300 - Jaraguá do Sul - SC.

onde você encontra to-

do o material escolar

que necessita para seus

filhos.

Utilize, nosso crediário,

Moéfa InfantoojuyenU para realçar _

elegância de seus filhos. Um carinho

espectai para o seu bom gosto.
Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul c, SC.

------------�------

Posto de Vendas MarcaDo
Chapéus, bonés, viseiras, camisas" sherts

bermudas e cordas.

Em frente à fábrica, - Amplo estacionamento.

Barão dtrRio Branco, sala 4
FONE:72.2607

,Confecções Sueli Lida
ARTIGOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA,

A PREÇOS nr CUSTO.

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, L085 e ne

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

FURGõES CARGA SECA, ISOTeRMICOS, FRIGORlFlCOS
�', E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

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

� ... ,. '7,. I

INFORMA1IVO ROTÁRIo

O ,Quafrl..Meia-
Cincl
"Desfrute Rotary"

R. C. DE SÃO JOS:e
Notável serviç� desenvolva o Re de S. José,
através do comp, e ex-presidente do clube '"
Haroldo Câmara da COsta Pereira que pretende imptimi!r .. lO.OOO exemplares do 'livro DROGA
- Lem.brE>.'Sé éI! vida é boal, O trabalho foi a
provado" por unanimidade. pelo CoIlStelho Es
tadual 'de Entorpecentes.: Espera fazer chegar
um

.

exemplar a
'

cada rotariano do diS1l:lrito.
Bonita ünícíatíva!

-

Aliás, o clube mudou de endereço. Agora reu-
n�'se

.'

np "Restaurants Terraços. Av. Presidente
Kennedy, 245 l..._ Campinas _.,' São José, 3as-fei-
ras às 20 horas

"

"INTERCAMBIO ;' DE JOVENS
�a reunião domiciliar qu,e o RC FpoJliS-Leste
realrzou na noite de 6 do corrente. no Morro
das Mansões, em, São J.oSé, na resídêncía do
comp. 'jan {pera quem não sabe, o índustríalís
ta de coelhos) e Presidente da Comissão de

_
Serviços Internadonais, a surpresa se cons
'tituiu no jantar preparado pela esposa Bárbara.
um prato espenhol que "levará tempo para
esquecer de tão apreciado, que fqj". elogiado
pelo maranhense Henrjque, de sãó Luiz, 'cOf1"
vídado do comp. Walmor Gomas Soares. Na
öcas�ã? foi. apresentada a iovem íntercambísta
Kathryn Reed (17.). residente em Queensland
- Austrääa, hospede do "Leste". pelo comp.
Sergio Levy e que foi enviada sob a, responsa
bilidade do Brísbane North Rotary Club. Com
poucas semanas de estada já domine '-:-, bem a

..Iíngua portuguêsa, Ela: conhece Flipi Pelí-
city Babao. que reoem voltou ao seu país.'
O FALECIMENTO DO EX-GOV. RENE FREV
Da 'chácara Macunã, S. Frço: do Sul, nos escre

ve o Governador Egon Schultz, do D-465, .ps
ríodo 1971-72, para reparar as "infiltrações"
da nota sobre o lamentado falecimento elo Go
vernador Renê Frey, do período 1957-58. Ü! pri
meiro governador do Dístnto 465. Gentil como
sempre. junta um borrite trabalho de sua lavra,
COMO SURGIU O DISTRl!TÖ 465, atualizado
até () período 1990-91. Pela árvore genealógica
do distrito ficamos sabendo. por exemplo. que
o Distrito 120 (Santa Catarina e Paranäj, no

desmembramento- do distrito, Santa Catarina
não passou imediatamente para Distrito 465. .e
sim. para Dístrito 141 por um ano. ASSim pelas
anotações do valoroso camp. Schultz, o prantea
do comp. CI€qneS1 Velho Carneiro Bastos foi

governador do D-120 no período 1955-56; Lothar
Paul foi governa,dór do D-141 no período 1956-57

'�. então, Renê Frey passou a ser o 1'9 gover
nador do D-465; no período de 1957-58·
Vivendo e aprendendo, Camp. Schultzl

(DA (COMISSÃO DE RELAÇÖES PLú-
e BUCAS DO DISTRfrO 465, ANO 1989/90)

Passagens e cargas é com VARIG

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



l,
.•

•_!lM,,IIUf.r,.-,-_-_-,;-.....ii';;III;;;(�'�I�:;;;S;.;I;.ll;II;.;J-••-'.;1I1;;1__-----1III!I!I1ii·-..·.·1..
•

__..,,17.\:',..;;;;;;;;;;;;;;;�II!íIAIIi:.-�''.
,; R---lEi'

-

,0'
.

r----==--'
_. "lI!! '•.UI II I I .."

i

r' 1 '. •
,

'
'-" -

TE; �; ;

'9 i �""_.� ......... ;. .... __ - __ lO: ;:':J .-._ .Jo!,,- _..ii' ......
< .'" pQi'''V� _:..
-- ....... -.........__

..

ESADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUA DO SUL

EDrr�t � 16/89
:eu, IVO KONELL, Prefeito Muni

cipal de JarB.guá do Sul, no uso das atríouícões
1e2ais � com base nas Leis MunicipP.is,· e'
Consutítuíção Federal de 05.10.88, homologo
OS resultados de não aprovados dos (as) se-

. guintes candidatos (as) ao Ingresso no Quadro
de Carreira do Magistério Publtco Municipal, na

.'

função de servente e merendeira:
.

Laura Aparecida de Lima
Idalcides

"

Si'lvério
.;

Irma Borchardt Kannenberg
Isabel Alves Nogueira
Marlene Isabel Batschauer
Darci Martins Padílha
Jaraguá do Sul, 19 de dezembro de 1989.
IVO KONELL Prefeito Municipal

ROS�IRE P. VASEL
Secretária da Educação
ANTENOR GALVAN

Secretário de Admímstração

mODELAtÃOJURH
Fabricação de xhodelos p/fundição em geral,
madeíra, aíumínío, eraídíte, etc.

.

Serviço de colocação de canais ,e modelos ,i
em p1a�,a.· " ; 'j

Rua Prof. Antonio Ayl'oso, 419 - Bai·rro Nova
Brasil1a - Fone; 72-3991 - Jaraguá do Sul- SC.

Nascileills
08 de Janeire
Adams, filho de Alam

(Joslene) Soares
.

09 de Janeiro
.Fernando, filho de An

dré (Brna] Forlín

10
.

de- JanelrtO
Rafael.. filho<' de R�-

nato (Maria) de Píerri .

n de 'Janetro
Ma,risa,' filha -de ISma

el [Dirce] de Almeida

12 de Jàneír«
.

Bruna, filha de João
Ricardo' (Thaísa) Jamín

'

13 de Janeíro
FrancieLe, 'filha de Er

melindo (Páscoa) Paterno

14 de Janeiro
Deíse, filha de Alutz

(Ivete) Guse

15 de Janeíro
César. filho de Celio

(Elisabete) de �7ievedo
íe de Janeiro
Michael, filho) de Al-

tair (Janete).Martäns

Para 16s, seaura não é· só larantia .e riscas

Segura é

Prestação de Serviços
COBsuite - BOS

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

Fone 72-188 - Jaraguá do Sul � SC -

j

�HONDAI Menegotti Motos �

·t

" Pilote sempre equipado,

pÁGINA 07 IÁRAGUÁ DO SUL; DE 11 A 23 DE FEVERE'IRO D� I9S0.
:.... -= .• - -_"-.",.

,

I'

II

(I

ProljErame' bem as luas viagw de férias e

recreação. A �'.CaD.dDho" coloca à sua dis

posição os modernos, e confortáveis ônibus da sua

[rota. Venha .conversar conosco.
Av. MaL Deodoro, 98'1 _

.

Fone '12-1422.

Verdureira '.i. da;;", ·Raquel·
COM:GRCIO DE FRUTAs E. VERPURAS,

SEMPRE FRESCAS E VERDES; PAO CASEIRO
E CUCAS.. AMPLO

'. ÊSTACioNAMENTO.
!

Rua CeI. Procópio 'Gomes de ": 'Oliveira, 1; 160

Jeraguã- - do Sul � sc � ,_..L'

�HONDA iMen�gotti Motos �

'.

fletro Eletrônica rJarâgllaense
DE AFONSO i

BARBI NETO
._.Assistência especializada

.

em consertos
de

i
Aparelhos ,ÉletrodoIiÍésticos ;

de todas
äs marcas.

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

.

Rua CeI. Procópio Gomes de Olíveíra, nl] 280.
"":." Jaraguá do Sul

.

Santa Cata\Tina

Ferro Marechal
,.

.

"

DE ENGEtMANN. & C':'\ LTDA
. .'

..

Comércio de veículos, usados
Peças para veículos

Compramos automôveís: t acídentados' .

. Rua Conrad 'Riegel,
.

1€>2. - Fone 12-0814
Jaraguä do Sul - SC - ,,,'

Metalúrgica, Arteferro Ltda.
Portas - Janelas - Vitrines - Balcões - portas
Pantográfíca, - Portas Rolo - Cercas - Grades
Churrasqueiras - Anéis Met�licos . Máquinas
Etc ... v

,
,

'

'

AGORA EM NOVAS INSTALAÇOES
Rua .Joinville, 2;051 Fone; 72-0971

Jaraguä do Sul, - SC .,-

genIe ': ROSSa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



DBeRETO Nt:' 2.04!'1(90
.ois�nsa I.ic:itaÇ.ão para aquisiiç,ão
de deis veículos Pick-�p, Chevy.

" e PREFEITO MUNICIP:AL DE
JARAGUA "b.�,.sUL, .ao USp de suas atiribuiições
legais e de confO;:fmidade com 9' Decnejo-Leí
N'! 2.348 de 24 de julho de 1987, artigo 23; item I;

Considerando a' necessidade pre
ementa da aqu.isi�ãp de dois veículos Piick�Up
Ch�vy PQr esta Prefeítufa Municipal;

.. ,
Çqnsi.derando que estes ,

veículos
serão cOmprados däretamente do fabricante;

Corisid�rando que as [ik::itaçõ�
acarretariam na majoração do valor dos veículos;

. ,'.COnsiderando; ainda, que a, entre-

ga serã' imediata;"
'

,

D.::E c .�R' E 1",;À: ,

Art. 1ç - Fica.dispensado a for
malização do processo' lícítério (tomada de pre
ços) para a aquiSiçãQ .de doís veículos Pick"
UpOh,evy500 SL. ano MOd. 1990, motor a gasolina
1.6L, 04 cílíndros, cor (12-05) branco everest.

Art, 1J -:- Este Decreto entra 'em
vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em. contrário.
"

Jaraguá -do Sul, 26 de janeiro de 1990.;
IVO KONELL'

Prefeito MUDlclpal
ANTENOR ' GA,LVAN

Secretário de Admlnlstraç!o e �anças

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

,

J�IlAGUA DO ,SUL

COMUNICADO

Para efeitos ,legais o edital de número
1,01, .puhlicado nesta jornal ne edição de
10.02.90, �omologando os resultados de não aproo
V�dos eIp C�urso de Ingresso no Magistério
Público �4unÍ'Cipa,1, passa a ter o númere 14.02.90.
Nos deraeís :

itens o edital citado as informa
ções .e�'tão absoíutementa corretas, e ficam ratí-

.

ficadas,
, '.�-. � .. .i>,;

.1

. ,. .

;,;,,/ '\O.; .� :
,; '.t", .. .o,: ..... ' .'" " .1. r.

"Se houver Um pou·
ce g,e Justiça em Jara

'"

guá', cio Sul, .se a mesma

tiver dignidade suíícíén-.
, te, ° ,. senher ' Benedito
Freíberger ficará tempo su

ficiente na prisão, para
se questionar e entender
o mal qu� premeditada
mente fez 'aos três órfãos
deMaria Luzia Freíberger,
bem como toda a família',
e amigOS de minha irmã".
O 'désaofntfo é do �pl'e
sário Antônio Weinfür
ter, residente em Jcínvíl
Ie � irmão da Maria Lu

zia, que segue o seu ape
lo; "Peço que antes de
soltarem Benedito; que
'ouçam um, pouco da his
tória sofrida qu� os filhos
de Maria e sua mãe po
dem contar".

Weinfurter ainda

(questiona cOm indignação
o tratamento "indecente

que foi prestado pelo mé
díco legista Prancísco

Rodrigues". Na noite do
crime ooorrído . no

domingo,' dià 4' --:;':Wein;
turter fOi obrigado a trans
ladar pessoalmente o

corpo da irmã, até Join
ville e; sem conseguir a

necrópsía. retornar a

Jaraguá do Sul, onde fi-
,

nalmente conseguiu que
Francisco Rodrigues "cum-

'presse a sua obrigação".
Mesmo aSSIm, "o corpo
só foi liberado às llh15
mín.. da manhã seguinte.
depois do legista atender
às fábricas onde mentem
convênio".

SuprileDlos
escrilório

para

-----_.----------------------------------------

II láquilas
FLORIAHI

e liveis

é 1'2-1492RI

para

,

- 12-3868

Clínica VeleriD;ária
SCHWElTZER

� Dr. WALDEMAR 'SCHWElTZER
Clínfca de -pequenos e grandes animais, cirurgias, vacíneções

.
raio x. internamentos. boutíque-

�, n"1.178 (em frente ao' Supermercaifo Brelt�aupt)
2-32� - laragu. 'do Sul - SaDta. Catarina

"

" ,

I

I,

,

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e OficiaICle
,Titu.los da Comarca, d� Jara,guá .do Sul. EstadQ de
, Santa' Catarina, na fQrma 'da Lei; etc.

r

Faz saber' a todos quanto este edital virem
que se acham neste ,Cartório para protesto, os

títulos contra:
'I

ELETROl\rJCA -KAVI }.TDA - Avenida Getúlio

Vargas, 640 :- NJ!:STA - HELENA�:K. NICOLO·

DELU - Rua Berta Weege, sin - NESTA -

VJiSÓN DQS SANTOS - Rua ,Barão dó, ,�io
Branco, s/n __: NEsTA -

'

E, como os dítos devedores não foram en

€ontrados ou se recusaram a aceitar a devida
intimação. faz por íntermédío do presente edital.
pera. que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artbur 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 forma da, Lei, etc.

IH/Jaraguá do Sul. 15 de fevereiro ,de 1990. "

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

, .

S,euuro à
A' .aior 2arantia

aue,VOCI Dode,dar à sua
, CASA

Infor.acões:
R. Cei. ProcóDio Gomesll 290 -

JArones 72-0091 e 72-2'.4
,

RAGUA DO SUL - SC -

; pro·va
'

de, fOUl

,

Inglês para 'quem
não leDl lempl

a perder.
FALE INGL:ES EM 24 HORAS

W'IZARD
CQNVERSATION ,

"

* Finalmente no Brasil, um método revolucioná
rio para você falar inglês em apenas 24 h/aula.
* Método desenvolvido no maior instituto de
Iíngiiístíca do mundo (Brigham Young Uníversity
- USA).
* Aprendizado 100% garantido. Milhares de
alunes satisfeitos em todo o Brasil.

'

* Solicite uma aula demonstrativa gratuita.
* Método especial' para crianças.
* Estamos lançando no mesmo método, Alemão,
Italiano e Francês.

Rua Exped. Antonio Carlos Ferreira 68"
Fon� 72-0527

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"social

.Lllian Rosa aniversaria neste

domingo (dia 11), completando
11 anos de idJuJe. LOian é filha
do casal Vilmar (lone) Rosa e

irmã da colega Luizà, do
Departamento Comercial deste
semanário. Parabén« desta
coluna, Lilian.

A menina
Camilo
Cassanego .

completou seu

primeiro aninho
de vido no

último dia 30 de
janeiro.
Residente em
Itajaí, Camilo é .

filha ti'o_ casal _
João (Aurea)
Cassanego e

afilhada do
collJga Dilson
Luiz
Franceschi.

tI-.
A menina Grace Kelly,
aniversariou no último dia 4 de

fevereiro; enquanto sua irmã,
Patrícia Helena, completa 13
anos no dia 11 destemês. Grace

. (11 anos) e Patrícia são filhas
do casal Jaime (Matia Odete)
Blunk:

contatando com uma
.

a de Cuiabá� para
a Cllnica. As doutoras
piscó/oga Carla Porto
e Banco do Brasil.

,
'

t,

A beleza
de
Vanderlei
.ne

Steinert,
que

. participou
do

-

concurso

"Miss
Jara
.guá", no
ano

passado.
Yanderlei
ne é um
dos
destaques'

.

jovens da
sociedade
jara
guaense.

Silvio Ewald e Iuvana:
Stoinski casaram ontem -

. dia 16�, na Igreja'Matriz
de São Sebastião. Após a
cerimônia, o casal
recepcionou convidados
especiais no Clube Atlético

.

Baependí..
O ano de 90 iniciou com todo
o pique para Mauro'
Mahfud. Recentemente ele
foi aprovado para o Curso
de Direito, no Vestibular da
Associação Catarinense de

Fundações Educacionais
(Acafe). Parabéns ao novo

universitârio jaraguaense.
Vale a pena conferir o .

atendimento e as variedades
da rizzaria Varandão, na Vila
Nova. Auro Schmidt e Valdir
Külh são-os proprietários do

empreendimento
bem-sucedido. Sucessos!

RESTAU'RAN:rE MOKWA
<, Comida caseira

. Atendemos pedidos de reserva
.

Rota das Caehoeiras - Rio 'Novo Alto
Corupá-SC.

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

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

.

,
"

o aIgo<:ãö�ga-vida .

.fallrill
_dl..S

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

,

\

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

mais para presentes na

Relojoaria
Avenida

Marecbal Deodoro 443 e

Get1�lio Vargas n� 9
.

"

-

loja

Mamãe Coruja
A melhor opção em

artifS infanto-juvenis,
ebê e gestante._

Rua Barão do Rio
" Branco, 168

Fone 72-1788·,.... Jaraguá
I'
II

do Sul-SC.

_,
-

.

Uma jóia ninguém
esquece I'

, SeifoJc:tr

JóIas, relógios,
óculos de sol e
presentes.

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

uá cio Sul, de 17 a 23/02/90 Página 05
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Indumak concede pagamento
antecipado aos empregados

, Atacado e varejo

Dentro de 40 dias devem estar concluídas as 'obras de construção
da Unidatlt: Sanitária de Santa Luzia, segundo previsão do prefeito
Ivo Konell. O posto vai atender a toda a comunidade do local e

-

tem uma área construida de 60 metros quadrados.

o: 17 mil carnês do
Imposto Predial e

Territorial Urbano já
podem ser retirados ne
Prefeitura -Municipal,
desde o início da semana
pélssada. A previsão do'
prefeito Ivo Konell é de
que o IPTU arrecadado em
90 chegue a NCz$ 6

,

milhões - a preços de,
Janeiro -, o que .

representa nada menos
do que 3% da receita -äo
município. Até o ano
passado, estes valóres

'

atingiam 0,9% da rec..eita;
A Secretaria de Finanças
já avisa que o,atrasá na

. retirada dos camês
resultará no pa,gamento
dejuros, conforme a,
varia�ão da 8TN - o

. vencImento é em 15 de
março. _

E até agora o prefeito Ivo
Konell não sabe como

vai ficar o reajuste dos.
servidores municipais.
Durante entrevista coletiva,
ele revelou que está
aguardando a definição

,

sobre o total de dinheiro
arrecadado neste mês, para
estipular os índices de
aumento do funcionalismo.

OCentrode
, TreinamentJ) do
Serviço Nacional de '

Aprendizagem Industrial
(Senai) promove entre os
dias 19 e 22 deste mês o
Curso de "Direção
Defensiva", em função
dOS pedidos feitos por
empresas locais. O curso
será ministrado a um

'

grupo de 20 pessoas - a
um custo de 12 8TNs para'
cada uma delas -, e

, acontece entre as, 18 e 22
horas. _

E o novo Terminal
'

c> Rodoviário de Jaraguá
do Sul começa a se tornar
realidade. A prefeitura já
encaminhou na semana

passada os projetos elétrico,
hidráulico do prédio e a

construção inicia em breve.
Konell estima que o terminal
terá um custo aptoximado de
NCz$ 8 milhões.

SEMASTER
ALARMES PREDIAIS

Jaraguá do Sul- R. Reinaldo Rau, na 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

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

CHEVROLET IPANEMA

DESCUBRA ESTE SUCESSO

,� /

,90, A DECADACHEVAoLEl
ASUA MELHOR MARCA.

Página 06,

"

Ofertas de 'Cesta Básica tem aumento
emprego t�11I: ,'de 33% em apenas 15 'dias

.

queda em 90

Os 67 empregados da In
dústria de Máquinas Kreis Li
mitada já recebem a partirdes
te mês uma antecipação de
50% do salärio corrigido, em
forma de vales, com pagamen
to até o dia 20. A confirmação
do acordo foi assinada na se

mana passada entre os repre
sentantes dos sindicatos clas
sista e patronal. O <!,iretor exe
cutivo da Indumak, Eduardo
Schmidt, insiste em dizer 'que
não se trata de pagamento

o movimento' de ofertas de
empregos no Sistema Nacional de
Empregö, posto de Jaraguá do
Sul, sofreu uma queda acentuada
nos dois primeiros meses deste
ano. "Este ano inverteu-se a si
tuação. Temos uma procura mui-

, to boa, mas os . contatos com as

empresas não têm surtido efei-
- to", lamenta o administrador do
Posto, Arno Benetta, Ele ainda
lembra que omês de janeiro apre
sentou um movimento satisfatö-
.rio, mas situação ficou difícil'
a partir deste mês.

"Não sei se isso vai continuar
até a posse do novo presidente
eleito Fernando Collor de Mello,'
mas o. fato é que o atendimento .:

tem sido -fraco , ultimamente.
Diariainente cerca de 20 a 30 pes
soas procuram o Posto em busca
de empregos. Benetta informa'
que namaioria das vezes tem con

seguido encaminhar trabalhado
res do sexo masculino, para as

áreàs de metalurgia e, principal
mente, alimentação, setores co

muns da produção.
Como a oferta tem diminui

do a cada dia, o próprio Arno
contata diretamente com as em

presas locais - "para achar algo
a oferecer ao pessoal", .di:z:. Com
base nestas visitas rotmeiras, o

administrador do posto do Sine,
no município, conclui: "As' em
presas' jaraguaenses estão esta
cionárias. Melhor tio que as de
Joinville, Que já estão dispensan
do o pessoal".

EIMflDÖRfER VEíCULOS
Jaraguá do Sul, de 17 a 23/02/90

quinzenal de salários,' já que
a Indústria já antecipava há
ternpos 40% do ordenado.
Apenas ampliamos para
50%'..', justificou Eduardo, que
também é diretor do Sindicato
patronal.

Para o presidente do Sin
dicato dos Metalúrgicos de Ja
raguá do Sul, Luiz Carlos Bu
sana, a verdade é outra. "A
Concessão da Indumak é fruto
da campanha desencadeada

o aumento dos preços de
produtos incluídos na-cesta bä
-sica de Alimentos chegou a

33,34% em apenas 15 dias, em
Jaraguá do Sul, conforme pes
quisa rea!iz�da pelo sindicatodo Metalúrgicos. Entre OS dias
18 de janeiro e 2 de fevereiro,
os supermercados Breithaupt,
do Sesi e Riachuelo remarca
ram Produtos' como a banana
em mais de 150% - hoje, sete
quilos e 'meio do produto já
custa NCz$ 54;50.

Segundo o levantamento,
do Sindicato, o óleo de söja au
mentou quase 100%, sendo

,

.

pelo sindicato, para conseguir
o pagamento semanal de salá
rios, com reajuste", diz Busa
na, que questiona: "Se a Indu
mak pode conceder pagamen
to quinzenal reajustado, por
que não aWeg, a Kohlbach
,e as demais empresas do se

tor?". E conclui: "Com. nossa
mobilização tenho certeza que'
poderemos garantir essa rei
vindicação para preservar o

poder aquisitivo dos nossos sa-
lários". ,

que no dia 18 de janeiro a

quantidade necessária ao tra
balhador com família estava
sendo 'comercializada por
NCz$ 12,83 e, no dia 2 deste
.mês, este valor já havia sido
majorado para NCz$ 2�.60.,
'Pela avaliação do sindicato
classista, a cesta básica - onde
estão incluídos a carne, leite,

, feijão" arroz, batata, tomate,
café, açúcar e outros produtos

'

- sofreu um aumento de
,

33,34%. Até o dia 2, 'a Cesta'
era a d q u i r i d a por
NCz$, 1.33),50.

,

OSmoradores da Vila
Lenz; já estão se

mobilizando para
evitar a ,derrubada de
uma ime_n�a.Figu�ira,
que, nos ultImos dias

. tem sido ameaçada. Aárvore já é centenária
e seus quase 30metros
de altura garantem

'

abrigo do forte sol às
crianças que estudam
na Escola de 1� Grau .

"Giordlni Lenzi". Se
dependerda
comunidade, ninguém
toca na frondosa e
histórica figueira.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá lideraVoo Liv�e�stadual
radoJ:afr:!t�On���������
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'.

". ',Ra.mpas eacasso. ao' Morr.o, da
Catarinensê de Vôo Livre. Duran- .

,; í

t�aprimeiraétapa'Arealiza�anos 's'oa 'V',·s,ta' esta-o_ dan'tttcedosdias 10 e 11 deste mes, em Timbö, _

o piloto jaraguaenseAri-Pradi as
sumiu a liderança isolada do Cam
peonato e se transformou no gran
de favorito de 1990, colocando em
risco a hegemonia consagrada dos
pilotos de Florianópohs. "Esta
prova demonstrou o aparecimento
de novos pilotos no ranking catari
nense que agora entram pra valer
-na disputa", vibrou Ari Pradi, reli

, ponsävel pela rrimeira: vitória de
Jaraguá do Su em uma etapa do
certame de vôo livre estadual.

A façanha de Ari ainda foi
maior no domingo (11), quando
ele conseguiu terminar a, prova

, com: uma distância de três quilô
metros à frente do segundo colo

cado, surpreendendo os 20 pilotos
participantes da etapa e fechando
a etapa em que percorreu uma dis
tânciamédià de oito quilômetros.
Agora, Pradi aguarda a. nova.dis
puta, que acontece entre .QS dias
30 de março e 1?.abril, em Timbé

_ doSul- divisa córn o Rio.Grande

doSul. O Campeonato Catarinen
se de Vôo Livre é disputado em

sete etapas e é provável que duas
delas se realizem em Jaraguä. do
Sul � na semana de aniversário
e no final de outubro (ainda sem

«íata definida). ,,( ,

Independente disso, o presi
dente do Jaraguã Clube de Vôo
Livre,.Márcio Milke, já estä deoi
didoa repetir neste ano o sucesso
-_

� .
.

Morro do Boa Vista

é o melhor local

parq vôos, em SC_

do Sul-brasileiro Bretzke de Vôo
Livre. Ele vem contactando com

a direção da Bretzke para assegu
rar a.realização dó evento, que
conta coma presença assegurada
'de pilotos consagrados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,

'

Paraná e São Paulo. '!Agora que
já temos uma pista de pouso ofi
cial, vamos trabalhar", adianta
Milke.

_

P,o,nte·Pênsil,: .I�iê'ia, a reconstrução
l\. Prefeitura Municipal vai

. iniciar aos próximos dias as obras
de reconstrução da antiga Ponte
Pênsil, que teve a sua estrutura

parcialmente destruída em conse

quência das chuvas do início do
ano. O secretário de Obras e Via
ção, Afonso Píazera acha que não
será necessário contratar emprei
teira particularpara realizar os re=
paros. O objetivo, agora, é espe
rar que o Rio Itapocubaixe o ní-
veL

.

'

Após isso, a Sumov já terá
concluído a represa das águas do
leito do Rio - elas estão sendo Estrutura da ponte ficou. avariada '

. ,'. #

A ILHA,DE JARAGUI
Chegou a hora de você jaraguaense ser dono de
um pedacinho da Ilha de São Francisco do Sul.
Seu lote na praia custa só 20 pre st açõ e s

NCz$ 2.680,00 ou 4 x NCz$ 7.650,00. .

. Preços promocionais para os primeiros lotes.
Documentaçäo garantida. "

.

"

,

Informações fone 72-0337 _' Ricardo.

represadas a cerca de 100 metros

do local da ponte avariada. O pre
feito Ivo Konell calcula que Ja fo
ram investidos na recuperação da
Ponte Pênsil mais de NCz$ 1 mi
lhão. Por, outro lado, a população
ainda continua desrespeítando a

sinalização colocada pela prefei
tura, no local, solicitando e acon

selhando o não-uso da ponte. Sua
'estrutura ameaça desabar.

Pavilhão
.

Durante. entrevistá coletiva
concedida -na terça-feira, em seu

gabinete, o prefeito Ivo Konell in-
,
formou que já foram encomenda
das junto à Emmendörfer toda a

estrutura pará a cons�n�ção do no
vo pavilhâo de exposiçoes no Par

que Agropecuário. Neste investi
mento, a Prefeitura já desembol
sou NCz$ 3 milhões. Mas, pelo
visto, o aproveitamento serásatis
fatório. Para julho é bem provável
que o nOVQ pavilhão já possaabri
gar os visitantes à IV Feira dama
lha e, em outubro, será a vez da
2� Schützenfest. Durante o baile
"Revivendo a Schützenfest" , rea

lizado no último final de semana,
o público chegou a 4.500 pagantes
e quase não teve espaço-para "00-
do mundo'! no pavilhão' atual. \"

CORREIO__
'':» C> If» C>" C>

As chuvas danificaram vários amedrontados com a falta de uma

trechos do oito quilômetros de es-: pista de FOUSO cficial. Ivo Konell
tradas de acesso ao topo do Morro confirmou nesta semana o aluguel
da BoaVista, onde as duas rampas ,de um 'terrena na Ilha da �ig�eira
de Vôo Livre já estão ameaçadas '- ao lado da antena da Rádio Ja

pelo desmoronamento constante raguá -, localizado em uma área
dé barreiras. Até a primeira meta- tecnicamente ideal para pouso.
de do percurso o caminho ainda' "O vento entra de frente e a apro
é' acessfvele--: isto se o "aventu- .ximação com !l asa pode ser feita
reiro " estiver em Um potente sem turbulências", afirma satisfei
Jeep, com tração nas quatro ro- to Ö presidente do Jaraguá Clube
das. Mas a partir dosítio "Angelo de Vôo Livre', Márcio Milke, que
Spezía" a situação'fica crítica, os não tem dúvidas: "este é o melhor,

pedregulhos tomam conta da pista
.

terreno que 9 clube já' teve".
estreita e os deslízamentos de bar-

"

Claro. Após três anos sem

reiras já se tornaram uma ameaça "uma pista de pouso definitiva, o

constante. Com sorte-ainda é

pos- aparecimento de uma - ideal -

sívelsechegaràsFampasdoMbrro é uma conquista importante. O'
após 40'minutos de cansativa su- primeiro pouso provisório do Cla-
bida, ,

be foi no terreno ao lado doMüller
Mas a segurança aos pilotos

.

.Transpõrtes, passando depois ,ao
está sendo ameaçada justamente terreno das Malhas Dalmar, ,Até
na rampa de vôo. As chuvas leva- agora; ospilotos haviam.consegui-

.

, ram.grande parte da terra quesus- _ do a liberação do espaço; na Ilha
, tent�v_!l.a rampa direcionada ao da Figueita, com a' condição de ,

mumcípio de. Jaraguá do Sul e a
.

que não voassem durante a época
situação-exige urgente refloresta- do-cultivo do.milho (durante qua
mento da área./'O pessoal da Pre- tro.meses) .

. feitura devia ao menos replantar. . Há cerca de duas semanas c

o capim braqueara, para evitar a veio o "aviso" definitive: o piloto
destruição e proteger os pilotos" , Douglas.Bretzke não conseguiu a ,

,

sugere Eugênio Victor Schmöckel licençapara pousar na pista e teve
Filho, o "Geninho" , que já en- que realizar um pouso forçado.
frentou a subida do Morro algu- fraturando várias partes do rosto.

.

mas vezes, e observou os contí- Douglas está se recuperando do
nuos desmatamentos que ainda acidente e, com o seu susto, pare-
acontecem, clandestinamente, na ce, ter quase provocado a decisão. '

maioria das vezes.
. ,

providencial da Prefeitura em aly� ,

Rar o _terreno, definitivamente.
'Isto vai atrair novamente .0 pes
soal do vôo livre para Jaraguá do
Sul. Afinal temos o melhormorro
para vôos, em todo o Estado. Foi
um grande passo para o arcaico
vôo livre de Jaraguá", concluiu o

piloto Ari Pradi.

Pista de Pouso
A Prefeitura.parece que vai

solucionar um persistente proble
ma aos sete pilotos - já tarim
bados - que freqüentam habi
tualmente o Morro da Boa Vista
para voar, mas acabam ficando

, ,

es AUTO
PEÇAS LTDA

Peças e assessórios para Fiat -
Ford - Volkswagen - Chevro/et

Rua Joio PicolII, 139 - Fooe: (0473)
72-4)325

, Jaraguá do Sul, de 17 a, 23/02/9,0

r�[PERFLEXl

. RUA lIOlNYlLLE, '1839-�'FQNES: 72-0995 e 72-3320
- JARAGukoo SUL-SC
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, ANOTAÇC)� .. DurvafMarcatto Júnior é o
�=!�fl ==::;';?E:'�:presid�nte da ,Feira da Malha'
n� 9053312. Agora escre- estar se revirando dentro Já está confirmada a reali-

.

ção da Feira, "até para atrair
ve O Chefe da Agência de seus túmulos, quando zação da IV Feira da Malha maior nümero deturistas", Em

.

Tadeu Aparício Tubbs, -se anuncia.a confissão de Jaraguã'do Sul para os dias 1989, a Feira da Malha contou

dize"do,qUe nãoprocede, pública do'completo fale- 21 a 29 de julho, no Parque como prestígio de mais de

informando que a enco- cimento do'm.oiJdo do de Exposições Agropecuário. 1.190 visitaIl�es, que petcorr�-
d d

.'

l .I 'fi
. Há uma semana o Rotary Club rll,IJt os estandes dos 38 exo�sl- .menda eu entra a na marte o e aa alce que go- de Jaraguãdo Sul anunciou os totes. Durval Marcatto JJnlOr

.Agência de Jaraguá em vemou uma comú"idade nomes dos membros quefor- jã marcou uma nova reunião
26/01/90, e na mesma da- de paises, sem 'alcançar, . mam a comissão organizadora das 10 comissões da Feira da
ta às 10:50 lai entregue, êxuo de suas idéiás. Mik- do evento e já foram iniciados Malha/90 para o dia 20 (terça-
consoante recibofirmada haii Gorbachev, na ple-«. ;

. os primeiros contatos com a feira);qaandocada uma delas

por Edna ReginaMuniz.: 'nãria:do Coinitê .Ce·nifal
. PrefeituraMunicipal; especial- vai apresentar o seu relatório

.

() D �.l mente com o secretario de Cul- preliminar de atividades.
E agora, José, 'como é lai taxati.vo: � '.' -r-c.aTlilUli tura, Esporte e Turismo, Bal-
que fica? Com a palavra �Coín'Unista deve' 'abando- duino Raulino. {) presidente Dirigida especialmente ao
a recebedora da enco- nar ideologi4� ulttapas-: escolhido, Durval Marcatto .pessoal que vem dó Rio Gran-
mendá l!.d�à as éxpli�a- sadas e re'_'u/,ciar ao mo- Jüniorrpreterrde iniciar os con- de do Sul, Paraná � .São Paulo,

, çõesl nopólio' do poder". Pre-:
. tatos coin os exp�sitores,.que além' do público especializado

cisa mais?
,. participaram da I,U Feira, no de SantaCataririâ, a Feira da

Dl' C II
' ano passado, a pàt1!f, desta �e- Malha conta com a seguinte di-

"E' ,·.e ,ed�fo' o or, na . mana.' .,.' , retoria e comissões pará o ano
.

.uropa, eu uma entre- . _"Nos_sa intenção é de de 1990: Durval Marcatto Jü-
vista de rachar a cabeça. .. aperfeiçoar a Feira, asseguran- nior (coordenador)', LuizNico-
Caros' brasileiros consi- L,'

do, uma movimentação maior 'lodeUi (coordenador adjunto);
"derou-os carroças de nos estandes", planeja o presi- �Ncionelßimas, Joaquim Sales

aço; em termos de equi- dente da Comissão- Durval e Lincoln Silveira (secretaria),
, Marcatto' também quer Hue '8 :MarIo Souza, Durval Marcar-pomentos, segurança, , Prefeitura promova eventos to; Dietrich Huffnuessler, LO-tecnolgia, poluição, etc. .; importantes, como a Schützen-

.

reno Marcatto e Fidelis Wolf
Quem já dirigiu um au- -test, durante os dias de realiza- (conselho consultivo),
tomôvel japonês ou ate- i -

mão, sabe que é verda-
de. Mas como dõ.eu essa
declaração. -Assim mes� .

mo devemos convir: em
que pqls do mundo, oh,
,SantQ DéJú, .automóvel
u�ado::.é mais caro que ,

carrô zero. Tá na horn
de mudar isto!

,.'

"

, i -r.. q ...

A -porttr de'man-
· 'ço/9Q, a t;JRi-Z8Ó;\qit� .li
.ga o Oeste de Santa Ca
tarina com o litoralNql,

: .. te, vai.ter uma função es
.

pecial: transportat soja
paraguaia até ,!por!o�de
São Francisco do Sp;[pa-

· =ra ser exportada. A con-
·

. cretização do cõrredor
.de exportação -realizou-
se semana passa4t,l· .no
Paraguai com apresença
do governo 10cql,-da adJ
m i'n is tração cata.riin.en�e

_

e dóltamâraty. D.e mar
I, ço' à setembr.Q de.vem
cruzar afronteira 50mil
toneladas. Sái da frente!

Para a Comissão de Con
tato com Expositores foram
nomeados Ivo Ewald Derval
Marcatto e Dietrich Huff
nuessler; Comissão de Finan- ,

'

ças, lIdo Vargas e Luis Alberto
Leigue; Comissão de Eventos
Externos e Paralelos, Nelson
Tabajara doAmaral e.Dietrich
Wojcikowski; Limpeza e,Mo
vimentação Interna, Paulo Fi
lho e Aríovaldo Xavier; Insta
lações Gerais, Márcio Marcat
to e Aristides Pansteín; ,S.aúde
e Primeiros Socorros, Luis
Gonçalves, José Fo'rtkamp,
Luiz Medeiros � José dos San
tos Neto; Comissão de Paco
tes, Mario Souza, Paulo MaF
catto e José Amaral Pereira Fi
lho; Trâasito, Segurança, Es�
racionamento e Sjnalização,
Redolfo.Huffnuesller e. Edson
de AssisPereiiâ;Alimentação;
Waldemar Benling, Rolf Her
mann 0 .Vitório -Lazzaris; Di
vulgação e Publicidade;r.Luiz
'N�colode1li, Eduardo Horn,
Fidelis Wolf e Loreno Marcat-
to.

.

, .

.

Vendas de malhas à noite
ainda continuam, na cidade

-':') ,�, ',...
..

.
.,

.-

Os postos de .venda� <:Ie ma· der à luz do dia, dignamente, e be o que este 'coméfcio nõtúrno
lhas continuam agindo clandesti- realizam os negócios na calada da pode trazer de retorno à Gidade,
namen!e na madrugada de Jara- noite, sop.egal)âo)mpostos", criti- mas é certo que os sacoleiros che
guá do Sul; pc:;rmanecendo éom o cá lrinet!. Nem mesmo o sindicato ,gam,. compraJ;Il ·e as lojás nãe pa�
comértio ilegal mas muito difícil tem avaliação do número--de co- garn im!,>ostos" ..

'

.

de ser fiscalizado. "Isto é prob le- merciários que "diariamente estão Da pane cia Prefeitura, após
ma de cQncQrrência entre comer- ·sendoexploradosnamadrugada". várias c:!.enúncias -dos fatos, veio
ciantes, mas é certo que eles não I,rineu se propõe a fotografar e fis- uma provável solução,' nesta 'se-
estão pagando as horas extJias na caJ.izar o cDmercio c\andestíno, mana. O prefeito Ivo Konell expe-
fórma da lei'aos funcionáI70Íos, nem desde que tenha r\!spaldo c4t Pre- diu circufares a 29 postos de ven-

mesmo pagànc!o ,os i�postos atra- feitura e seús fiseâis. .

. das de Jarag_u·á do Sl1l- Ílléluindo
vés de notas fiscài�", indigna-se o as Confecçoes Martini, Môrilca,
presidente 40 Sipdicato dos Co- CDL Nanete . Malhas, ,Malhas San Re.;
merciários; lrineuJunkes, queJ'á O presidente cio tJube de Di- mo, F<:>I1Jin -, soliéitando o cUIÍ1-

� enviou ofícios, ao MinistérIO o retores Lojistas, José Ramos de primento dos horarios c:!e fundo
Trabalho à, Pre�€itura Municipal, Carvalho" prefere "Se.manter neu- . namentD do comércio - apenás
Inam,ps, Receita Fe.deral e Esta-, tro nesta história�'., Ele éoloca a '. das 7 horas às 20 horas; impreteri
duaL" Clul;>e oe Dir.etores Lojistas; solução do problema aos'cuidados' velmente. Se a norma fQf seguida,
mas ail)d� não viu soluçá@.alguma. da Prefeitura e afirma, que estes . ,cabe às empresas: inffatf>.rt;l'�o pa-

.

"Issp é' cara,de-pau e sem postos de vendas, na sua máioria, gámento de multas que chegam ab!
verg(),�&ic� d.ç.sse� empr.esários' sequer são.filiados· ao CDL. pari!

. NGz$ 26 miLe' a cassação defini-
' .........._,.....---..-.:.-...__--....._------------

.

que qáó têm capacidadt: de e,nten- ßnalizar,ironiza: "A,g�,",ntenãosa- tiva do Alvará.'
'

'.�'
.

-'
,

CAPaSASSI,
�,,- ESSÊf'�CIADA PU'REZA

,
.

,

emsilindo

" .,'.. )').- - ",

. !IIIETALUFJGfG'A, JOAO WIEST S.A.
Rtla: pfWino Menegotti, 588 ./
, FORe: '(0473-)'72<H93 "

,:
.

ß9.2SQ,.- Jaraguádo SuF-"SC'· .

.'.
v" '.:-

.•

: :,. ':�"'''lIIt
Uma empresa 90 �r��:.Wiest "....-

. "
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Jaragu' cio Sul, de 17a 23/02/90
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