
!

Juventus 'âerrot� oAmizade.
_

_ .

/' no seu primeiro' teste de 90
'Ir.
(�
,

Convênio propicia
o repovoamento das
pastagens, _�o Vale
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jaraguá do Sul, dg 24 de te_vereiro a 02 de março de 1990 - Hez$ 7,00;ii_

....

< Foliamaior do"
,

_

, .

Carnaval já toma
. contade toda·Região

.

Ö primeiro desfile do Car- mação é total desde a noite pas
naval de Ruaf90 acontece hoje sada. No Baependí aconteceu a

(sábado) à noite na rua Reinol- "Noite Azul e Branco" e hoje
'

do Rau, em Jaraguá do SI,lI, com é a 'vez das competições entre
a participação déseisblocos. Os 'os blocos: Mas a animação tam
integrantes do, "Bafinho", tradi- bém é total no· Grêmio Espor
cional vencedor, porém, decidi- tivo Juventus, no Botafogo e
ram não competir neste ano, por toda a região. "Pra tudo,
mas apenas dar maior brilho à tudo se acabar na terça-feira".
Festã da Folia. Nos clubes a ani- Página 7

'

.

Dinheiro italiano _garante
despoluição em todo vale

Os prefeitos do Va/e_do
Itapocu ainda não definiram
o {ocal para a, instalação da'
futura.Usina de Reciclagem e

Compostag_m de Lixo
Urbano, mas os acertos para
a sua implantáção defloftiva
já foram pratlcamenté
fechados nesta semana,
durante encontro dos
prefeitos da Amvali com o

,

deputádo Vilson de Souza
(PSDB). A princípio, ri
deputadO viria a Jaraguá do
Sul acompanhlldo do _

representante do govelno .

italiano, Marcelo Ffame/a, que
deverá flmlnc/ar o projeto. O
Rio Itapocu é a Lágoa de .

Barra Velha também poderão
,

serãespoluidos" atravé$ do
financiamento. Página 8

.

III Fecarroz
conta com

dois pavilhões'
novos para
este ano

Sesi vai ampliar atuação
na região em três meses'
o centro de atividades do 4:05&.metros guadrados.
Sesi, em Jaraguá do Sul, Em Corupá, Valmir Osni
deve inauguràr Espindo/a acertou
em maio o seu segundo convênios para a

supermercado na cidade, construção de,uma
além de uma cozinha creche - para 80
industrifj/..... O erianfB.s - e de uma
supermercado está em _

farmaela. O mesmo
obras (foto), no,centro, e • acordo �O! ass/na_do em'
terá uma ár�a total'de 'Guarammm..Págm� 6
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Editorial
li

o Metanolno Banco dos 'Réus
- "

Segundo PROPOSTA - nha Gaivão - também defen-
Jornal da Reforma Sanitá- de que os empregadores asse

ria, uma das medidas que de- gurem aos empregados rou
veriam ser adotadas pelo Go- pas especiais e equipamentos
verno seriam a redução da de 'proteção individual (õcu
jornada de trabalho de 40 pa- los, máscaras;gorros e botas),
ra 20 horas semanais, sem ex- -para evitar o contato direto
ceder uma hora de trabalho com o produto. . \

-contínuo para cada '30 minu- Reafirmando que é con-

tos de descanso em área não trário à utilização da mistura
contaminada.

.

sem aprovação científica,
Está é uma das principais Luiz Augusto .listou algumas

propostas do pesquisador do medidas de segurança impres
Cesteh em relação aos 'traba- cíndfveisno suposto processo
Ihadores de postos e distribui- de produção' e -utílízaçâo da,
doras de combustíveis, caso a mistura, no sentido de abran
mistura etanol, metanol e ga- dar os possíveis 'efeitos adver
solina venha a ser adotada co- sos à saúde. Porém, ressalta
mo, combustível. No doeu- que as recomendações são ba
meato que enviou à Divisão seadas em dados obtidos na

Nacional de VigDâilda Sanítä- literatura referente às subs
.ria, por solicitaçãodo próprio tâncias básicas e não às suas

órgão, Luiz Augusto Cassa- misturas ou aquelas oriundas

..... .' I

da combustão, e observa que
as mesmas não garantem ab
soluta segurança de não haver
nenhum tipo de efeito adver-
so. ,

.

',Aos usuários, as princi
pais recomendações: instala
ção de catalizadores nos auto
móveis para reduzir a elimi
"nação de produtos de combus
tâo da mistura e de resíduos
não queimados e instalação de
mecanismo telado para evitar
a retirada por sucção da mis
tura do tanque.

Os órgãos públicos deve
rão efetuar estudos toxicoló
gicos específicos sobre a mis
tura, bem como estudos epi
demiológicos prospectivos so

bre os seus efeitos de sua utíli-
, zação pela população em ge-'
ralo

Marginal e Depredador
, Em junho do ano passa

, do mandamos colocar na par
te da frente de nossa residên
cia uma cerca de plástico
branco que, diga-se de passa
gem, já naépoca teve um cus-

to bastante elevado.
'

A cerca ficou bem feita,
funcional e até bonita com is
so enfeitando a residência e

a própria rua Clemente Ba
ratto visto ser a única cerca

desse tipo ali existente, Mas
essa condição de enfeite e bo
niteza não. agradou alguém
que então passou a depredar
a cerca, o que sucede sempre
.que nós ausentamos. Assim
e que na sexta-feira, dia
16/02, minha mulher e mais
eu ao chegarmos em casa aí
pelas 21 horas, notainos que
mais uma 'ponteira de varão
.dacerca havia sido quebrada,
já é a 4�., e o portão, que"

,RU'AJOINVILLI;,1839
JARAGUA DO SUL - SC

ficara fechado, estava aber
to, fera do trilho 'e; bastante
inclinado sobre a calçada.de
notando que foi forçado e

quase arrebentado. . '.

,

Ainda não sabemos
quem é o marginal, o depre
dador de instinto abandidado
que vem cometendo 'esse

atentado; e por.issonão po
demos acusar ninguém, mas
já tomamos as. providênçias
que o caso requer e vamos

descobri-lo, identificá-lo de
vidamente. E se ele for me
nor de idade, seus.pais serão
chamados a responder pelos
atos insanos do filho; se for
um adulto, contra ele abrire
mos processo com a cober
tura de värios advogados pa
ra quel seja rigorosamente
punido, pois afinal invasão
ou depredação de proprieda
de alheia é crime e como tal
merece punição exemplar.

Fica aqui, por enquanto,
só o protesto e o aviso ao

marginal, ao depredador de
instinto abandidado que vem

atentando contra 'a cerca de
nossa' -residência. O resto,

'

bem ... o chumbo grosso virá
depois.'

"

NOTA - 'É de se esperar
que o exposto acima venha
alertar todos nós das 13 famí
lias residerites na rua Cle
mente Baratto, cuidando do

.

que é nosso e também nos

interessándo pela preserva
ção da propriedade dos vizi
nhos, denunciando qualquer
irregularidade notada, ISt�
para- o bem de todos e numa

prova de de que nessa' rua
formamos uma só e unida co
munidade.
Jaraguá do Sul, 19/02/90.

José C�tilho Pinto
.<

FO'NE:.72-3097 "

'CORREIO-
ii> C> IP <> "'V' 'é:>

"Lojas e'Supermercados Sreithaupt, em fase de.
.

construção de um novo supermercado, próximo
,

ao fórum, está selecionando candidatos para ss
seguintes vagas:

.

- Açougueiro
- Atendente de frios
- Atendente de lanchonete
- Atendenfe de padaria
- Atendente de verdura,
-- Auxiliar de açougue
- Aux.iliar. de caixa para meio período
- -Auxiliar de depósito
- Auxiliar de confeiteiro
- Auxiliar de padeiro
- Caixa
- Confeiteiro

,

- Padeiro,
- Repositor
- Zeladora
A empresa oferece: ,

.

.

,

- ,Assistência médica/odontológica gratuita 'para
o colaborador; :'

- Almoço industrial; \,
- Treinamento específico para cada, função;
- Oportunidade de progresso;
--:- Salário compatível coma função;
--Seguro de vida em grupo. ,

Os interessados deverão apresentar-se em horário comer

cial no.setor pessoal d,a empresa, situado à Av. Getúlio
Vargas, 268 de 2� a 6�feira, com a carteira profissional.

CaRMElO
II> <> IP <> "'V' <>

•
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Prefeitura faz importantes
.. obras no setor de educação

Aprema. quer que Weg faça
estudo antes da fundição

O vice-prefeito de Coru
pá, José Norberto Müller, pas
sou o cargo interino ao prefeito
Ernesto Felipe Blunk, na ma

nhã de segunda-feira (19), de
pois de 30 dias à frente da ad
ministração municipal. Neste

período, Mülle� desenv�lveu
Importantes projetos nas areas
.de Educação e Obras, COI.110
início de construção de escolas
e recuperação de- estradas ..
"No dia 10 de março devemos
concluir a construção. de uma

sala de aula pára Pré-escolar,
na Escola Muriicipal Franz
Dorn, em uma área de T3 me
tros quadrados, por um custo

aproximado de 20 mil BTNs",
prevê o vice-prefeito.

Ainda na área de Educa
ção, Müller começou a refor
ma da Escola Municipal Hen
gelbert Oechsler, na Estrada
de Poço Dantas; além de ter
concedido "um auxílio para a

Associação de Pais e Mestres
dá Escola Estadual Itapocu/
Hansa, no valor de NCz$ 12
mil, para a reconstrução de iim
galpão -comunitärío, atingido
pelo último vendaval. Para
março também deverão estar
concluídos os trabalhos de re-

-

As Associações de custos para a própria·
Preservação e. Empresa", justificou.
Equilíbrio do Meio o presidente da
Ambiente de Associafão'

. Guaramirim e
. GuaramITense de

Joinville enviaram Preservação'.
nesta setpana ao 'Eco/ógica (Núcleo da
secretário de . Aprema), Francisco-
Desenvolvimento José DOllbrawa
Urbano e Meio Filho. "E preciso que
Ambiente, Helio sejam avaliadas e �

Rc;>mito, um ofício discutidas as

solicitando eventuais
"providências no.

.' degradações·
sentido de que seja ambientais e as
executado pela possív�i� s!,Iuções
�mpresa Weg um .para minImIzar o .

Estudo de Impacto 'impacto ambiental",
Amoiental (ElA), com· concluiu. -

'posterior
apresentação do

.

Relatório de Impacto
Ambiental (Rima),
antes da construção
da moderna
-Fundição, no

. município de
Guaramirim".
"Não adianta faief a
fiscalização após a

construção, até por
'uma questão de

Fundição
A Quarta Fundição de
Ferro da Indústria

'

We9.' a ser construída
a OItO quilômetros da
Weg II, ao lado da
Weg Química, vai
garantir ao grupo a

autosuficiência na
_

produção de tampas
e carcaças para.
motores.

'

de cabeceiras da ponte sobre
o Ribeirão Grande do Norte,
na divisa de Jaraguä do Sul.
José Müller' ainda providen
ciou a iluminação pública do

. Parque Municipal de Turismo
- Rota das Cachoeiras; e im
plantou a eletrificação rural na
EstradaSerra do Boi. .

forma do Ginäsio de Esportes,
que custará aos cofres públicos
cerca de 23.320 BTNs, confor
me previsão de Müller.

Com relação às obras foi
feita a recuperação das Estra
-das Rio Paulo, Rio Correia e

Ano Bom, além da construção

Fecarroz deve reafirmar
sucesso de anospassados,_

•

Pilote sempre equipado.

o prefeito de Massaranduba,
Davio Leu, e a comissão

organizadora da /lI Festa
Catarinense do Arroz mantém

firme decisão de cone/uir até o
dia 24 de abril (data de abertura
da Feearroz} as obras de
construção dos dois novos
pavilhões, no Centro Social e
Cultural, em Massaranduba.

municipio. Nesta semana-o

prefeito Davio:Leu inaugurou
à Ponte sobre o Ribeirão

. Gustavo, na localidade de

Braço Campinas - com vão

de 8 metros -, que custou aos

cofres municipais NCz$ 500
mil. Diariamente a Prefeitura
tem mantido contatos com
diversas .empresas e indústrias'
da região elo Vale do Itapocu,
pata assegurar a presença
empresarial à III Fecarroz.

/"

aproximadamente 1.300metros,
quadrados - serão construídos
com recursos próprios da
Prefeitura Municipal a 'um
custo de quase NCz$ 3
milhões, segundo estimativas
de Davio Leu. Ele prevê que
serão aplicados investimentos'

. de um milhão-de BTNs para
a terceira edição da Fecarroz.

�HONDAI Menegotti Motos I� Os dois prédios - com uma

área total construída de
Paralelo a isso,

prosseguem as obras no

3 'MOTOS YAMAHA
·6 MINI CARROS

SORTEIO
"

.DIA 28/02190Cada compra individual ou acumulada, no valor de NCz$ 450,00 (quatrocentos e
cinqüenta cruzados novos), dará ae eompradoro direito de receber um cupom
devidamente numerado para participar do sorteio de 16.10.89 a 28.02.90.
Certlllcado Au!. n901109r.!14189 - Processo n913.973.oo0159189-83 FAZEMOS ENTREGAS NAS PRAIAS
�----------------------------------------------------
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A beleza
especial e o

'sorriso de
Maria
Aladir
Giraldi,
"Preta",
comoé
conhecida
entre

, amigos,
atualmente
é assessora
do prefeito
de Corupá,
Ernesto
Felipe
Blunk.

A sua elegância
começe por
fora.

"\ Vista

.
I J(:AMISÃO

A bonita Nara Elísa Beltrãmini, completou 17 anos no dia 23
(sexta-feira). Filha de Marcos (Brasaia) Beitramini, Nara é uma

charmosas representantes da sociedade jaraguaense.
.

Moda Sempre
·

Getúlio Vargas, 55

A beleza de Tânia Regina
Ranghetti conquistou o júri e
o grande público que
prestigiou o baile de escolha da
Rainha da II Festá
Catarinense do Arroz, lia
Sociedade Atiradores de
Massaranduba. Tânia
arrebatou; o título.de Rainha,
tendo como princesas 'Ane
Lúcia Moresco e Leila
Terezinha Alves. Natural de
Massaranduba� Tânia é filha
do casal Antônio Ranghetti e
Dulce Ranghetti e
seguramente será a anfitriã
principal da grande Festa
Catarinense, com destaque à
produção do Arl'oz. ,

o casal Rose/Gi/van França comemoram o feliz
n�scimento do filho Leonel França Neto, ocorrido às
16h45min .do dia 13 deste/mês, no Hospitàl São José.
Leonel velo eom todà a' força: dos seus 2 quilos e

.

800 g!amas, com 47 centímetros; Uma alegria a mais

a�s irmãos Istevan e Marina. Parabéns ao colega
Gllvan.

.

O jaraguaense Luciano Maiochi Pereira ainda festeja a sua
aprovação no Vestibular da Universidade Católica de
Pelotas, recentemente. Luciano obteve aprovação ao curso
de Medicina. Ele é filho de Djair Pereira (Clasira) Maiochi
Pereira.

ÓTICA
HERTEL'

• Laboratório ótlcq
especializado.
• Há mals de 50 ano� atendendo
você.
• PreclsãQ e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15·
Fone 72-1889 M�IIÖm

[ <Víleormóvíli� )
'.CASA: DOS 'RETALHOS

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.
A'gora em' novo ,e,!dereço

R. Reinoldo Rau, 585 -c,

KADRI
�

\
o REQUINTE QUE VOCÊ MERECE,.
COM A QUALlD.tWE QUE VOCÊ EXIGE�

A ROUPA INFANTIL
..

t .

•
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. EDIÇÃO l'f. ."3.577
.
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.

."
. Aulas ilicial

.. '

',- �' . ..

':jías'· escolas 'd'a
o • •

•
, •

>,-.: rede mUI,icipal
o período Letivo íní-

€iQu ofícialmente no . dia
"19 (segunda-feira), ., em

"Jaraguá do Sul, quando
"4.200 retornaram

.' às

salas de: aula, nas 26 ,es
. eolas municipais de

.

prí-
meíro grau do município

,
..:......

. a: maíor delas é . a

�:Ä.iberto Bauer, com ; 28

'tunnas. "':0 \objetivo
, dá"' secretaria Munici:pal
.:.de Educaçã9. "é mínímí
'�r cada vez .maís . o

indice de analfabetismo,

i!lesenvolvendo' ainda
uma. educação renovado
ta menos íntelectua
Hzant�, e" informaÍ, tatr�
vés de ,uma nova propos
ta de alfabetização", con

forme a secretária ,.Rose
meite Vasel.

.:. J

... ,:.;:

ATESTADO'
. ô s�éretáii� dà.' Sâú"

�4e, ' Amaro '_Xhl).e'ÍleS'�.
'"escla�eC:eu.' nesta sema

,na 'a posição do
"

ór"

gãÇ>, co� rela�. ao'
fornecimento de

.

'ates
.

tados
.'

de saúde aos em

pregados, par� firis
.

de
, tfaQalhó. 't::ö'nforme a

, Lei 6.514/17, "os exa

mes médicos admissio'
hais; peÍ"iódicos 'e demis
sionais são feitoS' por'
conta do empIlega
dor" - O exame "deve
ser renovado de seis
em seis n;eses pata ati· '

.

viâadés insalubres, e
�,�

'anualmente, nas" 'de-
mais", Portanto, "não.
compete às Unidades
Sanitárias . Cl realização
dos exames, . nem . a

exp�içlãÇ> de ates.ta�
dÖs";' ' 'coIicluíu ... Xim�-

Q"�C>.' ,-:;:� ,�';,
_

.' T··

•• •

.:. I

.'

.... '-o' • '�," : .'
·o.::...lil... .. J; .

- •• ," ,/, '. '
•• ;;-

Blitz _ >'dls ':�.-. ,fiscais ..

- dl __� lHAMA
e. ,Bri.PSJI':;,'Ü.I6••i.ls em

,

,t

'acaba
�or,upá. ,

.

DUFts ,equi'pé�\d� Ji�cais, ,t-q.ra' de" ..�eöJ:upá "três' tra

do lbema p�r��trét�;: os ,

.

tores -..:", eq:uipados';', Com

morros
....

.que
-

cifcürielam' guiIích'ö�, ,dÍl'co'" mo-
.,

o muhícípío' .de
'

Cöfúpá, tosseras, 'cérca dé '20 mil
na noite (Ie" quártä�feira, ' .métrõs cúbicos' de madeí

aprendendo ': ê autuando r:à,"'·aléní·i:de' terem netífr
diversas madeireiras clan- 'êadö os'1nfi'atores' com

destinas;
: .

que
.

estavam , p��dâS multas.:
desmatando > a 'Área de

' ""c;, . ;:,,, ,', '

· Preservação . Permanente, :'. ":Qs fiséà'fs \-: do'
. lhama

· sem préVia. é!:'yto,ti�ção
J .. ßêrIl!�neçerâm 'no "muni

dos órgãos i>úDlicôs� Na' �ípip' 'até' sexta-feira, verí
manhã. d�'" quifitã-feira, 'fi'cándo' In' loco' a extra

os seis .'·Úsca(s· deposlta- Ç'ãQ írregular da madeí
ram ne páti�·. Q<j �éfei-' Ca;" )nc�Uída na Serra do'

_., .. _ � o

o o ,�, ,

.. Acidule :'Ia
.

FundiçãO. :da,
WEG '1, d'eixa' ti,: feridas·

'I

UJD" acidente' . oCQrrÚlo
'na' FunäiçãQ '<la ,Weg I,

por v:Qlta das 1� horas de

terça-feira, 'd�ixQ;ü íe-
.rídos 17: operári-QS', con-
forme ayaliélção f,eita

'peio .

Si'n;dtcatQ d.os Me-
:. talúrgiCOs.

.

Ö di-re.tor da

-EIßPresci, DQuglas 'stange,
havia infor�dô'::;que p�-
16 menos três' :::'fpessdas
saíram ferida�P do' ati
d�nbe; oCa'sionà'dö

.

p�lo
vazamento de' ..•. feúo

·

i�nditlo" de>um 'dös 'fbr
'.nös-, caido'" s.obfe

- urÍla
areia m01hada e '" provo
cando uma explOsão. IA
direÇlãö do Sindicato ie
latou que 14 . operáribs

. foram ,dispensados' no

; mesma día. .apös "atendí
:mentQ. Iíiédí-Cb., ', realiza
'do' nó próprio' ambula
'tório da Weg I.

""

.

Os· outros três .feri
dos sofr�rani queimadu
ras

.

lev�s ,e'petrnanece-
'.

ram no '�rviço, após a

tendimento médico,' 'e

. �urativos � ". 'Um dós', ope
rários atingidoS' foi
Vilmàr Ren(i�l, morador
:da rUa Joaquim Fran.cisco

pe :ráqla," qÍíe teVle .

quei
lllacÚ1râs de segundo grau
nas çOsllas' e no' peito
conforme contou sua Dm

IJ;ier. Na Empr�sa o pro-
',blemà já foi sanado na

f�ndição.
'

i �. I

Mar, que faz ,parte da
Mata Atlântica brasileira
O preíeíto Ernesto Feli:
pe Blunk Se queixa das
firmas clandestínas de
Indaial, Blumenau.: Ro-'
deío e Jaragué do Sul,
que atuam pela madruga-

. da para depredarem o

meío -ambíente", Ele
lembra que esta atívída
de prejudica todo o Va-
le do Itepocu, pois a

serra de Carupá é nada
menos do que o local de
nascente, do Rio Jtapocu ..
Blunk acrescenta que

.

a

propríe plantação' da ba
nana no município já é
indicio de poluição do'
Rio, mas garänte' que
a prefeitura tem fiscali
zado os produtores.

• ::"'0

'ESTADO DE' S{\�A CATÀRINA
PREFEITURA MUNlCj:IPAL DE
SQL

'.,
JARAGUA DO,

,CINEMA

COMUNlCAQ<): ALVARA ,DE

LOCAUZAÇÁO

.

' Sábado 24.0'2.90
:'Á "�Ó:r5 JiiS'. Rambo

.

Dl
�

(1,4 'anos)
,

22:00 'his.
.

Bum Bum
; êoísa erótica (18 anos)

I, , ,) ,.'

UC.t::NÇA
I

PAlRA

Domingo 25.02.90
14:00 hrs, Fechado
16::)0 hrs, Fechado
20: 15 hrs. Rambo DI,.
(14 anos)
'22:00 hrs, Bum' Bum"
COisa' e,rótica . (18, anos]

Segunda-fétra. 26.02�90'
20: 15 hrs, Fechado

Terça-fel..-a 27.02.90
20:1.5· hrs. Rambo III,
(14 anos)

" �', � • '_
_. _.0

�_ !.... ';1,;.':, ��;;:"�o. ,', �'."

Qua'l'ta-feita
"

28.02-90
20: 15 htS'.· 'Ga'fótas 'do
Sexo Livre {iS anos)

. 22:00 hrs, 'Fechado ",

. �:-. .:

,� ••.: '.
_o o.; ...

,Quilltl-felra ' 01�03-.9Ó
20:15 -hrs. . GàFOta-S do
Sexo Livre

.

t18 anos)
22 :00 hrs, Fe<l:hado

Rubem FaDsecá Flexl-�
Rua Reinaldo Rau, 86'T Sal� 6 - fI? andar
Centro - Edificio Mário Ta�ai-�s

" .

Fone: (047:)') 72-1920�. Jarag!lá do Sul - SC.

ADVOGADO

j

O gov-erno;.'dQ· municípIO de Jaraguá do
Sul comúnica que' c01Jl'�ça no, cÚa:· lI?' de março·
a entrega de alvarás de licença para 10caUzá,ção
,de 1.990.

, Tra:balh�do:es, a�tônomos dé�i�m
,qip'.r�_seI.ltar lmposto smdl,cal qUltado. ,Empr,�aS'
em geral necessitam de atestado <;te" vis'tQtia
�dó··Coipõ·,; dé"Bombeiros Voluntál.'ioS'.· 'Propri�á
fiios d= bares e lanchonetes dependem de àlvaFfÍs

. sani-táriô €,·;(la: :l)elegacia de Polícia.
-

�;;

BETO PROMOÇÖES REAÍJZA
SUPER CARNAVAL - 90 EM JARAGUA DO SUL

PROGRAMAÇÃO "

6ª' FEIRA dia. 23/02 - Abertura Noite ,Azul e
Bra-nGo ' cOm' inicio para as 23hs sede C. A.

BAEPENDI
.

3ÁBADO dia 24/02 - COr\CUPSO ME,HOR
BLOCO Dr. FANTASIA

19 lugar 5.000,00
29 .

lugar 3.000/UO
39, lugar 2.000,00

a .

sede C. A. Baependi
2: FEIRA dIa 26/02 - 29 concurso de blocos

.
.

19 lugar 5.000,00
29 lugar 3.000,00
31? lugar 2.000,00
sede C. A. Baependi

3ª' FEIRA dta 27/02 - ENCERRAMENTO DO
CARNAVAL COM 6hs. de DURAÇ!ÃO

sede C. A Baependi
CARNAVAL INFANTIL

Domingo dia 25/02 e 3\1 f,eira dia 27/02 a

partir das 15hs.
,

Animação \Total Banda R:eprise Tropical

.... ' o.!. ..
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Edital 11.073 de 14.02.90
Luiz Batista e R�; Ma·
118 R�hrs
Ele,

.

brasíleíro,
.

solteiro,
pedreíro: natjural de
Guarapuava, Paraná, do
miciliado e residente na

Rua
.

6:)14, lote 23, em

Jaraguá-Esquerdo, neste
dístríto, filho de Teofi- encanador, natural de das .Antas, neste -Estado,
lo . Bá'Üsta .: e' Orvalína Itoupava, Blumenau-neste domícilíada � residente
Maria: . Batista.: -

-

Estado, domiciliado e resí- na Rua José Bauer em
.
Ela,

....

brasileira, soheira, dente na R. Campo Alegre, vua Rau,:., ne�e distritQ,
operäria, natura] QJe La- 518, em Ilha da Figueira, filha de Alvmo Beal e

g_qão, Rio Grande do Sul, Il1�s1:e distrito, filho de Iolanda . D� Beal -
domícílíada e resídents Carl Helix 'e Otília Böm- Edital .17.079 � 16!02.90
na Rua 634, lõte' 23, ke Helix '-- EllOolar de Ol1veiJ:a e

em Ja,reguá;lEsqUerdb, Bla, bresíleira, solteira, Melíta iKruts�h
.nests distrito . .filha de diarista, natural de Ja- Ele, brasileiro, solteiro,
Lauro .L. Roehrs e Valiria raguá d,o Sul, domícilí- operário, natural de Bar-
lV".&IUsgen Roehrs - ada e residente na Rua ra Velha, neste Estado;,
Edital 17.014 de 15.02.90 Campo �gre, em Dha domícílíadove residente
Antonio Roberto Borges e .

da Figueira, neste dís- na Rua' Antonio stenís
Denise· Luíza Ma:rcatt() .trtto, filha de Armelindo lau AyrOSQ ,210, nesta
Ele, brasileiro, divorcia- ROsa Ie Ondina Martins cidade, filho .de

.

Lauro
do, farmacêutico, natural Rosa - Ernesto de Oliveira e

de CamPQ Belo do Sul, Maria d,a, Luz de Olivei-
neste . Estado, domícíha- Edital 17071 ,de 15.02.90

ra �

do 'e residente ne- Rua, Elvls Neto Fernandes e Ela, brasíleíra, solteira.
Almirant� Lamegc, 157, Marcia Giant de Avlla operária natural de .Ja-
apto. -411, em Florianópo- Velho raguá do Sul, domiciliada
lís, neste Estado, filho Ele, brasileiro, solteíro,

e residente em Três Rios
de Rogério Sebastião operéríc, natural de La- do Norte" neste dís
BOrges e Nílce de Jesus ges, rieste Estado domící- tríto, filha ; de Reinaldo
'GOUlart Borges' - liado e residente na Rua Krutsch e AIii-ta Butzke
Ela, brasileira, solteira, Bertha Weege, 3411 na Krutsch ......

farmacêutico, natural de serra do Rio Cêrro, neste, Edital 17.080_ de 16.02.90
jaraguá do Sul, domící- distrito, fi�ho de Ma-' CÓpia recebida do cartõ
liada e residente na Rua noel Frederico Fernandes río de Guanunirtm, neste
Marina Fructuozo, 1(}; e Nelma Neto Fernen- Estado '

.

nesta cidade, filha de deS' - Ortino' Ruedieger e Dulce
Dorval Marcatt.o e Jutta Ela, braS'ileira, solteira, Araci Gnewuch
Breithaupt Marcatto - operária, natural

.

de Ele, brasileiro,' solteiro;
,

Edit� 11.075 de 15.02.90 Otacílio Costa, neste Es-' pedreiro, natural de
Ivo KrUge.,- e Miriam tado, domiciliada e fe-' Jaraguá do Sul, domicili
Roeder sidente na Rua Wolf- ado, e residente na Rua
Ele, brasileiro, S'olteiro, gang Weege na Barra do

"

Bertha Weege 2.314, em
indüstriário, natural de ,Rio Cêrro, neste distrito, Barra do ,Rio Cêrro, nes
Jaraguá d:o: Suh, dlomici- filha de VirgíliO Silvério te

"

distrito� 'filho d's
liado e T�sidente lern Velho e Valnir de Avi- Elmo ,Ruedieger e Alma
Rio da Luz II, neste diS- la Velho --

Hanemann Ruedi.eger �
trito, filho de Ortvin Ela, brasileira; solteira,
Krüger e Helga Roweder. Edital 17.018 'd� 16.02.90 industriárié!, natUl:al de
Krügler -'- Oldair Osni Horst e, Maripá, PaI,otina, 'Pflraná;
-Ela, br;aS1Íleira, solteira, Marlene Beal domiciliada e r.esidente
profess.ora, natural de Ele, brasileiro, solteiro, na "'Rua Genoveva Beber
Jaraguá do Sul, domici- auxiliar de escritório, Pisetta, 312, em Guara
liada .e residente em natural' de Jaraguá do mmm; neste Estado;
Rio Cêfro Ii, neste distri- Sul, domiciliado Ie resi- filha de Dori'val Cne
to, 'filha de Heinz Roeder dente na Rua Joaquim 'Wuch e 'AliCe Figra: Gne
e Regina Borchardt Roe- Francisto de Paula" nes- wuch;_

.
der - ta cidade, filho de Os- Edital 11.081 de 19.02.90
Edital 17·016 de 15.02.90 ni Horst e Marta Cor- Enio Zimmermann e
Andreas Helix e Marlene rea Horst - Deoraci Alves
Januário Rosa Ela, brasileira, solteira, Ele, brasileiro" solteiro,
Ele, brasileiro, solteifo, operária naturaÍ de Rio operadQr de máqUina,('IIII------iiliiiii-------------r. natural de Toledo Pa-

raná, domiciliado e re

sidente na Ruá ',' 'W:alde
mar Rau, 186,� nesta ci

dade, filha de Waldeno
Zimmermann � Iracy

. Zimmefmann -

Ela, brasileira, dLVOT"
ciada, opera:d�,�:;, \ :d��
máqUina, natu;'t:�,�

.':::'�.

'OUv.ei-ra M�lta, 66, ém
,

Vila :Lenzi,. ,nesta ciQad.e,
filha .de .Nonno 00m1-
gues e -Marieta Luiz da

·

. Silva Domingues -
Edital 17.083 de 20.02.90
Adalr. Dalabrida de Mou
ra e, Elesandra Francisco
Ele,· brasileiro, solteiro,
índustríärto, natural de
São Clemente, Santa He
lena, Paraná, domieílía
d� e residente na Rua
Ir'mão Leandro 678, ,n'eS'
ta cidade, fÚhO. de Va
iencío Severo de Moura
e 'Ignê,s Albina Dalabrida
de Moura -

Ela, brasileira, solteira,
'vendedora, natural de
Rio Negrinho, neste Es
tado, domiciliada '=

· residente na Rua Irmão
Leandro, 678, nesta cida
de, filha de Miguel Fran
cisco e Olívíe Francis
co

-

E para que chegue ao

conhecimento de tOdos,
mandeí passar o presente
Edital, que será pubhca
do' pela Imprensa e em

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

C�áantentósProclamas "de
MAROOT ADEUA ·GRtJBBA 'LEHMANN, Oftdai do· Registro OvO

do 1(} DIstrito da Comarca de Jaraguá .do Sul, Estado de Salita CatarlDa,
Brasíl, faz saber 'que compo,-ecerem em car.tóI'lQ' slblDdo,� 4ocumen'
tos �xigidos pela lei, a. fim de Sie :Qb1l1tarem P.U'a �asar, Os seguintes:

"

,i

Matínhos, .' Paraná, do
miciliada e residente na

Rua Waldemar Rau,
186. nesta cidade, filha
de Dommgos Alexan
dre Alves e Helena
MendeS' ...:._,

Edital 17.082 de 19.02.90
Antonio de Jesus Bran
dio e ßda Aparecida
Domingues
EJ.e, brasileiro. solteiro,
o�I:ário natural de
Renascença, Paraná, do,
miciliado e residente
na Rua Tarcísío de Oli
veira

.

Motta, 66, em Ví
Ia LEmzi, nesta

.

cidade,
filho de Pedre Calau
díno Brandão e Ironi
Tel'tezinha de Oliveira
Ela, brasíleíra, solteira,
comercíârís, natural de
Renascença, Paraná, do-

. mícílíada e residente
na Rua Tarcísio de

ltJSTADO DE S.t\NfA CATARINA I

· PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

DEPARTAMENTO DE' ADMINISTRAÇÄO
D E C R E'TO,� 04/90.

INSTITUI pONTO FA,CULTA;TIVO.
ERNESTO FELIPE BLUNK, Prefeito Municipal

de· Cor'up,á E�ad_q. d� Santa Catarina. nO usp
. e ex.ercíciQ de, suas funções e d� acordo com o

artigo 70 da'Lei Complemntar nt? 05 de 26 de
Novembto de 1975,
D E ,C, R-,E·T A:
Art. 19) -- T�];}cl.o em· vi.s�a as ffestas, carnava�
lescas, fica in�ti!ljuído pont() facultativo nas

repartições, públkas municipail), nos dias 26, 27,
· é o período matutino do dia 28 de Fevereiro
de,1990.

•
Art. 29) .:_.. Excetuam-se do ponto facultatiVO' os
serviços consid�;rados de essencial importância
cOrno c9leta de Lixo e irrigação de ruas.

Art. 3',) ) - Este DecretQ entrará .eIl). vigor na

data d.e sua publicação, revogadas as disposí
ções em contrário.
,Prefeitura Municipal de Corupá, 20 de . Fevereiro

'de 1990 .

ERNESTO FELIPE BLUNK
PREFEITO ,MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS BLUNK
• DIR. DEPTQ DE A.DMINISTRTÇÄO..

AS MELHORES OpÇOES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NATubos' Santa Helena Ltda" \

LanznasterI:Tubos 'de· PV€: (eletrodutos), Tubos de Concreto,
Tubos de PoUetlleno (mangueira preta).

FábrlcÁ': Rua Jiilhvllle, 10J6 _ Fone 12·110t

,Escrltótior Ift1ili.,CeL Procópio Gomes, 99
';:�;" '.-

Ff'ue ft .... Jaraguá do Sui _ SC
_·\- __ ';'�I.,;:.1-�:?',h, . \ ..

..
..

II , , .

I' IMu, semi· j6186 e relQg�p's com, O carinho. da
LANZNASTER ..

.Marechel Deodoro, 391 - Fone 72-1267, em Jara�de
�.uá do Sul, d�, 24' de fevereiro a. Ol de març�, de 1990
!l\�Í'i�,�
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IITEI.I'EIS
Interlediária 'de
Ilíveis ttda.

R.. Jeio Pic:c:oU, UM· fone 9.2-211i • Jaraeu' do Sul
_ CRBCf�J!

TERRENOS
1 terreno COm 5.230m2, em frente á ·WEG Il,
posto de venda da FRUET.
1 terreno com 2.000m2 na Rua Venâncão da
Silva p,orto.·

"

,

1 terreno com 5.094m2, próximo á METALÚRGI·
CA KREIS na nha da, Figueira.

. 1 terreno com 1.000m2, na Rua Angelo Rubím,
com frente para o asfalto.

Chalé
IMOBILlA.ItIA. E

. IlEPQSENrAÇOES LTDA.
Rua Remoído Rau 61 - Fones 12-1390 e 12-1500

,TERRENO$

TERRENO: com área de343m2, Rua 664,
664- TERRENO com áIiea de 589 m2, Rua 204,
Luiz GOIIlZaga Ayroso. TERRENO: cl área '350m2
sito à Rua 408, Jardim Huruska, ·TERRENO:
com área' de 364m2, sito à Rua' Marcelo Barbi,
(Vila Lenzt)- "e A S A S: Casa de Madeira,
com ärea de 1.20m2, em terreno .de '435m2,' sito
à Rua Venâncio da Silva Porto, n? 271., Casa

'em Alvenaria, com área de 150m2, sito à Rua

Servidão da JOSé Theodoro Ríbeíro-.
TELEFONE - RESIDENCIAL: TRANSFERtVEL
APARTAMENTO RESIDENCIAL _' Com área de

170m2, sito à R�a Reinoldo Rau, n? 02, Edifício

Mendonça, com 03 quartos, dependência de em'

pregada. 01 corredor. 01 'sala, 01 cozinha; 01

copa; 01 lavanderia; 01 garagem; com duas

Sacadas,
'

Empreendhnentos Imobiliários
Mareatlo Lida. CdCl 093

Av. Mal. Deodoro, 1.179 • Fone 72'Ü:>'6 Jara,guá
do Sul - SC.

TERRENOS

Terreno Ana Paula I NCz$ 70;000,00., Terreno
13x33 (Bsquínaj., Rua Frederico Curt VaseI,
'NCz$ 150.000,00., Lotes nO Loteamento Ana Pau
la II NCz$ 3.270 BTNs., Lotes no Loteamento
Rodrigues NCz$ 5·170 BTNs., Lote na Enseada
12x2S (Esquina) ,NCz$ 100.000,00.

I

C A S,A S

Casa de Alvenarla com 1S0,OOm2 e terreno de
600,OOm2 NCz$ SOO.OooÁ)O.,.. Casa com.
:iOO,OOm2 na Rua Donaldo Cerent (Centro) ,NCz$
95,000 . BTNs., 1/2 água de alvenana Jguá

'" esquerdo NCz$ 150.000,00., Casa de. Alvelila-
ria com 70,OOm2 Jguá 'esquerdo NCz$ 2:;"0.000,00.

PAGINA 03

ano
25 de Fevereiro
Sr. Oetacílío- Pedro Ra'

'mos; Sr. Lauro Cesar
Radtke Braga; Sra .. Edít
Gerent (Astorga Pr.): sre.
Hertha' Piske Gos,ch; Wal'

t 'dir Maas; Sra. Clara MO'
rettí Florianí: Alceu Si
mas; Venâncio Darem;
Horst Erdmqnn;' Sr. Dá
vio Léu; Sra. Olinda Sil
va de Oliveira
26 de Fev�relro
Sra. Darlí da Costa

(Joínvílle}: Sra. Ursula
Krause Radunz (Joínvtlle):
Sra. 'Ma:fisa Pavanello
Spézia: Stta. Solange
Doster: Carmem Silva
Schiochet: Irene Eger; In
grid Fischer: Ema Trapp;
Sr. Gelésío Campestrini

.

21 de Fevereiro
Sra. EliSa Braga; Sra.

PIsa KoeHer Vieira; Sra.
Erica Reif Horst;· Beno
Fischer; Rosa Ribeiro
'Koch�lla; Leonída Kníss:
Sra. Eli Alcio)li, esposa
do Sr. Jairo de Barros
(Blumenau); Sra. Claudína
Zimmermann Mendonça;
Sra. LUC;ia Chaves; sra.
Verônica Jagelski Pava
nello: Sra. Maria Luísa
Roucelíobtís: Gíovana Pa-
trícía, filha de Vaêéno
(Edeltraudt) Kazmíerskí:
Sra. 'Rosa Luiz Rossio
(GuaXamirim)

,

,28 de r"€vereiro
Sra. Fritzí Fíedler: Sra.

Ingrid Radünz Hornburg:
Fernanda Emmendoerfer:
Sra. Iris M. Krause Bartel:
Cláudío Mafezzoli: Tereza ,

Lenerr Franceschí: Ivete
Cecilia Franceschí: Anto
nio R. dos Santos; Srta.
Adelína Laube; Sra. Ema
K. Marschall [Corupá):
Sr. Vitorino Pelles
01 de Março
Fabianí Kitzberger, fi

lho. de Dulóelí B Frances
chi; Sr. Victor Bernardes
Emme.l:.l.doerfer; Sr. Oso
rio Jose Schreiner (Curi
tiba); Sr..Ronivaldo Hoff

, mahn; Sr. Alfredo Blanck;
, �f.

CaÍh,',as e Aquecedor Solar
Sr. Edson Orlando Mül-

, 'i � • (';, ler Sra. Janete' Gr�m-
Rua Pelípe Schmldt, 279 • Fone 72-0. ,

kow (Rondônia); Sra.

,_ �-��-��--.;-,�f'.-1�Wi�'.;.,.,..'""�''f'�t\'(� ���ni�ari�i�o;;:i; Sra.

Jaraguá do Sul. de 24 (fé ::. � ':'_:: :'lro a 02 de março de 1990

_---------- --

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

Iliversarißlles
24 de. Fevereiro
Ang�ia

.,

'Célia Stingh�n;
Olav9 Ma.rtins;, Maria
Klein: Irene Zapela Bor
ges; Rosemerí Aparecida
Gnetter: Sr. Altair Luci',

PRAIA DO FLAMBOYANT
Lotes com luz, água ,e Rua calçada, Financiados
até 5, meses. a partir de NCz$ 9Ot,000,00
PRAIA DE fl'AJUBA
Área 1200m2, frente pl o mar NCz$ 1·100·000,00
BEIRA MAR PRAIA flAMBOYANT
10.000,00 m2..- �ntre Avenida e a praia. VIS'ao

panorâmica rua calçada ao
,.

r;edQr. iluminação'
,especial (poste de 15 metros) 680.000,00 BtJ'Ns'
C�NTRO .',

Próximo do mar - Lote� no valor de NCz$ ....

130.000,00 e 230.000,00:
CASA ,NA REGIÄO CENTRAL
Por NCz$, 290.000,00.
AV. NEREU RAMOS
Região central - 800 mz, ideal para construção
de um edifício de 10 andares. 150.000 BTNs
(aceíta íncorporar]
EDlFlCIO D. ULy
Cobertura com 300 m2, NCz$ 1.700.000,00
EDIFlCIO MARIZA
Apartamento lateral, mobiliado - 2 dormitó
ríos NCz$ 750.000,00

PLANTÃO
Domingos eSábados, Feriados.

�
ENGETEC
V

Imobiliária' Engetee
CRECI-93.-J - FONE 12-0373

R. Exp. Antonio C. Ferreira, nl! 68

TERRENOS
TERRENO com' ,3.6oo,00m2 � RUa Epit. Pessoa
- Centro., TERRENO com 1.480,00m2 - Rua
João Picolli - Centro, TERRENO c] 50.00Q.00m2,

I

R. Domingos ROSa � 1.200 mts, do centro' c/ viS-
ta Panorâmica da cidade.

.

,
C O B. E R T U R A N O V A, com :>'20,00m2
-- Edj'fício Schíocket - Centro.

APARTAMENTOS
APTO. NOVO com 194!oom2 ., Edif. Carvalho
- Centro.

CASÀS
CASA em Alv. com 311,00m2 RUa João Januárío
Ayroso.. CASA em Alv. Nova eom 160,00m2
Rua 25 de Julho - Vila Novä,

ALUGA
Sala Comercial - Rua José Emmendoerfer
Sala ComI. - R. Jolnvllle. -:-. ao lado Lumíêre

Funilaria Jaraguá Ltda.
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Em 1950, corria o edital de proclama n?

2.t08� de 31.01.50, do 19 distrito da Comarca 'de
Jaraguá do Sul, .habilitando-se para casar:

,
Erwino

steínert, filho de Ferdínando e Maria Haut Steínert.

'Um excelente trabalho, res, e.� Rio Cerro e Agnes,. S�hmäcke�, ÚÍha de Otto
,

d
'

'1'a ';; d' 'da'dos
fi Schmâckel e de Helena Steinke Schmäckel, residente

, e compl' ÇuO e' , TA.
.

digno de figtirar 'em qual- em res Rl()S do Norte.
,

"

.

quer estante de livros.
- - A Auto Jaragua S/A. - Ind. ,e COm., publi

Um verdad�iro reposí- cava o seu balanço,
. en?errado em :)'1:.12.1949. Assi

tório de dados sobre navam o balanço Friedrich Barg � Du. Presidente,

o folclore e a vida Faustino Rubini - Dir. Técnico, Sérgio Thomsen c+
- -- Em 1938, uma pesquisa criteriosa, 'extraída

de imignlnt'€S que se Dir. Auxiliar e Eugênio Victor Schm9ckel, Contador �os livros do Registro Civil, ,revelavam que nós

deixarem
'

ficar em CRC-SC n? 16.001. O Conselho Fiscal era composto' últimos dez anos (década de 1970), nasciam 10.653

'Santa' Catarina. de Paulino Pedrí, Tobia,s Müller e Adélia Doubrewa pessoas. No mesmo período faleciam 2.462. Dos
,. Miiller. nascidos; 5.442 eram do sexo masculino � 5.211 do

SITUAÇÃO M.UNDIAL - - Quando viajavam perto da localidade de
: sex() feminino,

DA INFANCIA - 1900 Rincão, na Estrada antiga ipélra Curitiba, Otávio da

A UNICEF _. 'Fundo das 'Silva, Antoßio Schmi,tt
'

Ie Cílio Nicolini sofriam sér,io' -

,...:.... �'o "Moringião" de LOndrina, Nort� .do

Nações Unidas para a acidente de, caminhl�,. Uma falha na direção fez Parana, colava grau como ,engenh�j,ro civil, pela

Infância está distribuin- 'o v�ículo descer o barranco, eap()tando duas vezes, da- ,Universidade Estadual, integrando a turma "Eng:
do um int�ressante nificando grandem,:mte OS móveis nOVinhOS' em foLha da ,Saburo Mqrinoto" o jovem dsma'r Günther, filho

-reÍatório' _ contendo a firma JoãQ Karg�r. Os ,passageiros, apenas,. f€rimentos ,ele Artur Günther (fal�c:ido), antigo funcionário
;
situação Mundial da lev"és.

'da Pref. Mun· de Jaraguá, e de Ir!ene Pedri Gün-

,

Infância para 1990. th�r, ex-Escrevente Jui:amentlada do Registro Civil.

• •• HÃ .30 ,ANOS Títulos � Documentos do 19 Distrito da Comarca
"d� Jarag4á do Sul. Hoj� (1990) o engenheiro Osmar

� ._ Em ,1960, a Associação'Rural de Jaraguá do Günther é Secretário de planejamento da Pérola do

Sul cOnvocava os aSSOCiados ·para uma AGO, para Va1e do Itapocu.
"

14.02.50, de prestação de ccmtas, edital assinado pelo', 'O d 1 11> h
.

.

- '

, , ,A.

- - verea or VO Elae r conheCIdo por
PreSIdente Albano Kanzler � pelo Secretano Eugemo, ''''at I,':, o 'ta

. .' O' B' ,'1 .... t'
,\�. t S h "k' I

1 u, apr n va malS uma. aI e do ·.I.a u

v lC ar c moce.'
'

'-
' .

.

, , EIa pra comemorar com seu povaO os 36 anos, no

_ _ O dr. Ayr,eS' Gama Ferreira de MellO, Juiz de 'PavilhãO da Arweg, até o s.ol "raiá", cOm o c.onjuIu:.o
Direito da Comarca de Jaraguá do SuL fazia publicar "Os que vem os qUe vai", do Rio. Noutra vez matou

'EDITAL DE CITAÇÃO DE HERDEIRO AUSENTE, as- um boi. Saiu"Se melhor, sempre, como "Papai ·No�i".

" Clliçãl
Calarinense
de' fulcllre

Doralécíç ,SQar;eSl J�itor
e direto.i· depoís de trê�,
anos voltou circular com

o B(jI.ETIM DA COMIS
SÄO C�TARINENSE DE

FOLCLORE,' que
'

corres

ponde aos anos de 86,
81'" "e

'

88.

o trabalho foi impr�S'So
pela, Imprensa Oficial do
Estado de Santa Catarina,
contendo 183 páginas, a

bordando entre outros

A FESTA Do DIVINO,
ARTESANATO F'olCLO
RICO, PORQUE SOMOS
BARRIGA-VERDE!"

.

GRU
PO FOLCLORICO GER-
MANICO SILBERFLUSS: ,

.Joínville, COLONIZAÇÃO
pORTUGUES - Marejada,
COLONIZAÇÃO ALEMÃ
- 2a Fenarrecc NOTI-

, . ctARio
.

NAcÍONAL-,
1987,' NOTICIARIO CUL
TURAL DE SANTA CA

TARINA-1988, ECOi,O
GIA DOS MIToS, 0",
iMIGRANTE ITAIJANO
[Urna entrevista' de Cle

mente Pradi em 1985).

John J. Donohue, R.oepre
sentante do UNICEF no

Br�sil está remetendo eS'"

te rela,tório' aos órgãos de

ímprensa e é' ele que
diz: "E chegada ,a ho

ra das mgentes necessi
dades das crianças ré�

ceberem este tipo de

prioridade" .

PÁGIN� ,04

"A História de n� gente nio P.Ode

Iícar só na saudade".

iii)

••
MOMFOBT

o Passado só é Importante se � seu

tempo, fOI �m empregado.
�...

. .

IN.ÇTRlJMENTOS DE
MEDiÇÃO -

/:" COMPONENTES
INDUSTRIAIS'

'i P'

• • • H,Á 5Q ANPS
_

sínado �e�o Escrivão Ama'de!U Mahíud, "para dentro
._"

E
'

" ' '. . de.45 días falar rieste Juizo, do arrolamento dos bens
,

._

.

-

, m 1940, eposentava-ss ,.0 -,-d��m'bargador deixado f I' t d
"

Francísco Tavares SObri:J;l:ho, velho se, r.v,I,'dorido esta-
: "

s por a ecímen o e Erlch Marquardt. no qual
d

fígurava como herdeiro o neto Hariberto Marquardt
o e .expoents das nossas letras jurídícas. Na 'va- filh.o. de Harry e Waleska Marquardt, como ausente:

ga ab.erta,. a��bava d� aproveitar o' desembargador resídindo em lugar incerto Ie não ,sabido.
.em dísponíbíhdade, GIl Costa "que essím voltava
ao seio daquele egrégio cenáculo, - - Loise & Ríchrad, debutavam no JARAGUiA
- - O goyernq federal acabava também, de SOCIAL, do "Correio do Povo" destacando "dOis enla- "

legislar sobre matéria de, imprensa criando :() c\�S' matrimôniais que marcaram vivamente o calen

De�ar!a�ento de Imprensa e Propaganda que tinha dario social jaragueenss ao se findar' '1959: JOariiTa
.atrãbutções conjroladoras no país, podendo circular H�fer�ann - Rolli Bruch e Lucinda Climaco (Soe,
somente jornais' autorizados pelo reíertdo 'De-

'

Joínvíllense) - Dalmonír Guedes Piazera".
partamento. Já imaginanram? Diretores de Jornais
católicos subscreveram memorial ao Presidente e

o arcebispo Dom João Becker. de P. Alegre, 'fazia
acompanhar um apelo, onde em certo, trecho diz:
"O que a nova legislação vísa pOde:se certamente
conseguir sem algemar a liberdade do jornalismo
catôlíco. baluartie :con'tra o, CO)IlUlÜS'InO sovíétíco
que ameaça a naoão na sua estrutura ínfima".

• • • HÃ 20' ANÔS

-. -=- .�m 1�70, a maior, noticia que circulava era
a exístencía de telefone para surdos, aparelho telefóní
CO que permitia aos surdos "vsr" à mensagem e

aos cego,s além de surdos, "senti-lá". E a: notícia dava
os detalhes do.. seu funcionamento e USO.

'

• • • HÃ 40 ANOS
<,

- - A Oficial do Registro Civil,' Áurea "MÜiíer
Grubba; do 19 distrito da Comarca de Jaraguä do
Sul, publicava o edital n? 7.116; em que pretendiam
casar-se', os jOvens Vicente Doníní, filho de Joss e ROr
sa DOnini e Florinda Enke, filha de Ervin e Nair Vos
gerau Enke,
- >-'- Elizabeth Grubba, filha de Harry (Hilde

gard Geffert) Grubba concluía com brilhantismo o

curso, de medicina pela Faculdade de Medícina-Pk.

.. '. HÃ 10 ANOS

..

Jiuaguá do .sul. de 24 de fevereiro a ,02 de mlJ.;�çR,·9,� 1,99()
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Repercutiu deloresamente na soeíedade jaragua'
�Ilse Q súbito falecímento da ��bnada sra- Ma·
ria Hruschka.Rubíní. esposa do sr. COnstantino,
Rocco Rubíní. ocorrido no bairro de Barra . do

Rio Cerro, nO dia 1;3 do. correste.
.

. A extinta nasceu; nO dia 19 de novembro de
,_

1918 filha de Francisc.o Hruschka e Tereza E,ig'
Der e., ,após uma vida toda dedicada ao

: lar,
e à família, deixa Seu esposo e' os SegUi��S
filhos: Tereza Maria Rubíní Nícoluzzí, " casada
com "Rub'enSi N�cóluzzi, ifandíra' Iriß· - Rubiní
Costenaro, casada com Tranquilo Costenaro.
Odinéia Estefânia Rubini Marchettí. casada com

Marcos' Marchettí, Olinda Carmem .Rubínl Ma
lutta, casada com Edgard Malutta,' Wílmar
Celso Rubiní casado com Norma Rubíní. Ce
cilia Ana Rubini Menegottí. casada. com Ademar
Menegottí e Evanira Natalia Rubíní Pradí. ca

sada, com Humberto Pradí., Deixa ainda os

seguintes netos:' César, Fernando' e Patrícia Ni

coluzzí: Denise, AlYSSon ie Pabíola Costenaro;
Marcos Marchetti Júnior; Andréia, Cláudio e

Márcio Malutta; Thais, Tales e Karins Rubíní:
Mergareth e Alexandre Menegottí e Círlane e

. Jerusa Pradí.

-_
, +�

,Mlria HrlSchkl Rlb,il.i

, .

,O Ieretro saiu de sua residência, à Rua 504
"A:fI,gelo Rubíni. n9 1-.383, com míssa.ide corpo
presente oficiada pelo sobrinho Pe. Carlos Ni
celodellí, na Igreja Nossa Senhora das Graças
e sepultamento no cemitério local: com grande
acompanhamento de Iamiliares, parentes, a'

migas .e conhecidos.
-

Aos enlutados oS' pêsames desta folha.

Suprimentos
;

para

laseilBIlis
10 de Jan�lrO
Michael Martins, fi-

lho de Altair (Janete)
Martins; Andersen, filhO
de Ademir' (I1OiI'entiina:)
de Mêlo

'

11 de Janeiro
Marisa, filha de Isma

el (Dirce) Almeida

12 de Janeiro
.;

Leendro. filho dé Ivo
nir (Melita) Stassun
13 de Janeiro
Thais. filha de Márcio

. (Rosemeri) Stephahi
15 de Janeíre
Oesar, filho de . Célio

(Elizabeth) de Azevedo
Ramires, filho de José

(Dqris) Ronchí: Jessíca,
filha de Valdemíro (Ka-
,tia) 'Sardagna
16 de Janeiro
Marlucí, filha de WH

sai (lrmgard; Sasse

Barão do Rio Branco, sa Ia 4
FONE:72.2607

computadores
máquinas e > móveis

" i�;_

,

" eI'

II
II

F L O R I A·N I. 72-1492no

para escritório
- 72-3868

II Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é

Presta_çãQ de . Serviços
Consulte - nos

Seguros A., ,;6;arcia
,

.

Rua Expedtcionârlo Gumercindo da, Silva.nl? 90, 1.9 andar, sala 2
,

Fone 72·is8 - Jaragt,íá,do Sul - SC -
'

;,.: ... : "_ .• ,:'1.

�/F' �'"

.

-,

I
HO

-

VIAçAo CANARINHO tIDA.

Programe bem as luas viagens de férial e

recreação. A "CaaarlDho" coloca a sua dis

posição os modemos e confortáveis ônibus da lua

frota. Venha conversar conosco.

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

I,

Yerdure.ira da Raquel
COMeRCIO DE FRUfAS E VERDURAS,

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

Rua CeI. Procópio
Jaraguá

Gomes de . Oliveira, 1.160
do Sul SC

Fabricação de modelos p/fundição em geral,
madeire, alumínio, araldite, etc.

Serviço de colocação de canais e modelos
em placa.

Rúa Prof. Antonio Ayroso, 419 - Ba!tro Nova
Brasílta - Fone; 72-3991 - Jaragtiá do Sul- SC.

Ferro Velho Maréchal
,

DE ENGELMANN & elA. LTDA.

Comércio ,de veículos usados
Peças para veiculas

Compramos automóveis acidentarias

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 72-0814
Jaraguä do Sul SC' -

'Metalúrgica Arteferro LIda.
II

Portas . Janelas . Vitrines - Balcões . Portas

Pantográftcas - Portas Rolo - Cercas - Grades

Churrasqueiras - Anéis Metálicos .'Máquinas,
,

Etc...
'

AGORA EM NOVAS INSTALAÇOES
Rua Joinville, 2.051 Fone; 72-0971

Jaraguâ do Sul - SC -

lente nlssa
Jaraguá do Sul, de 24 de I,���:r�lr.o a -02 de março ,de" 1990
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Spézia & Cia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE' TRATOR

Madeiras para construção e Serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua JOão Januärío Ayroso, 772 - Jaraguá Es
querdo - Fone 72-0300 - Jaraguá do Sul - se.

:João�MOIliaM ,

Moêla fnfantoojuvenll para realçar a

eleganc1a de seus filhos. Um cadDho
especial para o seu bom gosto.

Na Marechal Deodoro. 819 _ Jaraguá do Sul c, se.

Posto de Vendas Marcauo '

Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts.
bermudas e cordas.

Em frente à :fábrica, - Amplo estacíonamento.

ABANDONO

.DE
,

EMPREGO

De conformldads com

art, 482, Letra t da

CLT, convida Elfrida
Benke. portadora da

carteira profissional n?
083216 série 00010, a

comparecer na empresa
no prazo de 72 horas.

o não Comparecimento
caracterizará o aban
dono de emprego.

Hermes Macedo S/A.
Av. Mal. ,Deodoro

Jaraguä do Sul, 20;02/90

Confecções, Sueli' Lida

INFORMA11VO ROTARIO .

, ....

., O, gua!ra�Mela-
",,'. CIDCO·

DE FABRICAÇAO PROPRIA,ARTIGOS

A PREÇOS Dr CUSTO.

Postos de Vendas na Mal'echal Deodoro, !.085 e na

'Q.ua Reínoldo Rau, 530 - Jaraguá do Sul - SC

FURGO:es CARGA. SECA, 1S0000RMICOS, FRlGORlFlCOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

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

"Desfrute, Rotary" ,.

COMO SURGIU O DISTRITO, 465
Consoante nora. nesta coluna, da semana passa
da, o GQv. Egon �hultz. do P-465 no período
1971-72 na sua Chácara Macunã, em São Fran
cisco do Sul vem trabalhando' incessantemente

.

. .

na pesquísa sobns a vida do nosso dist,ritQ,
"para que fatos históricos nãQ se percam", se

gundo termos de sua missiva de 04-02,.go. 'EID
agostof89 recebeu do h,oje finadq Renê Frey
v!iliOSQ material sopre a SUa gOvernança no pe
rIOdo de 1957-58, do 00465, e deverá no corren
te ano, mesmo dependendo' de íníormecões aín
da não correspondídas nos Dístritos 465 ' e
474, levar o seu novo trabalho -à impressão,
na esperança de que sirva de estimulo para
ou�ros companheiros a .contínuarem nas p�.
qUlsas sobre o nosso dístríto, que deve possuir
um rico acervo. de iilfonnações que formam um

patrimônio rotário de extraordínâno valer cul-
tural·

' ,

Os companheiros
.

que ainda devam' alguma, in
formação solicitada pelo ex-Gov. Schultz, por
favor, envil�m os dados solicitados à' Caixa
·Postal, 115, -- OEp 89230 - SÃO PRANCISCO
DO SUL-Se. Esta coluna agradece antecípadamente,
R. C. SÃO JOS:E .

O valoroso clube de São José que agora SI�

reune no RESTAURANT):;' TERRAÇOß, na Av.
Presidente Kennedy, 245 � Campínnes S· .

JOSé, 3as·feiras, às 20 horas, está fazendo cir
cular os primeiros números de seu bem organi
zado Boletim Jnformatívo, a cargo da eomis.
são formada por Haroldo Câmara da Costa
Pereira e lvani Z. Bueno. No n9 01, do ano

IX ,ela realiza um boníto trabalho sobra o

Mun. de S. José e como nasceu p' 'Ro,tary
Club de São José, assim como uma mensagem
à Associação das Senhoras de Rotarianos de
São, José; uma coíetênea de ser imitada por
outros clubes do distrito. nO resgate da, memória
dos clubes que servem as comunídades
SEMINÁRIO SECIONAL DE 03.03.1990
Dário Maciel, Gov, D-465, 1980·81, (Coordena.
dor); de Baln. Camboríú lembra à coluna que
na data acima. das 9:00 às 12:00 realizar-se-á o

Seminário Secional no SANDRI PALACE HOTEL
- Itajaí. à Av. 7 de setembro, 1675" fone 44-1855;
nO Bairro da Fazenda: com os debatedores Gov.

Ruy Wíllecke, 197p-n e Gov. Genovêncío Mat

tos Neto.. 1986-87, tendo como clubes anfitri-
ões os RC de Itajaí e Itajaí Porta

'do Vale. recebendo os clubes eLe Itajaí,
Navegantes, Camboriú, Balneário Camboriú,
Baln,

_

Camboriú Norte, Itapama, Brusque. Brus

que Cidade des 'Tecidos;
.

Botuverá e Cuabíruba.
TEMAS: a) Desenvolvimento do Quadro Social
e 'Retenção de SÓCios � b) Alguns Tópicos da

.

Fundação de R. r. PRESENÇAS: Presidentes,
secretários, tesoureiros e presidentes das

comissões de desenvolvimento do quadro social
dir. da Avenida de Servo Internos e represen
tantes das comissões da Fundação Rotâría e

mais os presidentes e geer,etários eleitos pare
1990/91.

(DA 'COMISSÃO DE RELAÇÖES PLÚ- ..
'

BUCAS DO DISTRITO 465, ANO 1989/90).

.�==:�========================

Sul, de 24 de fevereiro a 02 de março de -·1990
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Indicador

.Ó»

Pro·fissional

Pronto Socorro 12-1911

Bcmbeíro ••••••• 193

progaria Cato 12·0636

Hosp. Mat. Jguâ 72-1300

Policia . �
. .. .. ... 190

Rádio Jaraguá 72-0159

EMERGINCIA

r

Orl. Cuntábil
",I CUlereill"
S/eltdl.

• EscrItas ftscals e

collt'bels

• Reglstr:os dé firmas
... -_d .......

• Contratos I!

• Xerox

t Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira,
n' 290

• Fone: 12�0091

• laragu' do Sul-SC·

Farlácia
do
Sesi

Agora em instalações
ampliadas e com ��-
boratôrio de Anah-
ses Clínicas anexo,

pare melhor atendi-
mento-

Av. Mal. Deodoro
507

(defronte o Colégio
São Luís)

Fone: 72-0561

pÁGINA 01

II.

I'

II

II
II .'

'caRREIO 1I,.,a' 72-0091
aareguâ do Sul, de 24 de fév�etJ\o a 02 de março de 1990

!,- ..,- 1-)

LABORATÓRIO . DE MICROBIOLOGIA
E ANAUSES CUNICAS

Fleming-
'Rua Remoido' Rau, 516

Fone: '2,2755
Jaraguá do Sul: - .SC -

Walter Luiz li�eirl
Illxaldre Dellaliustill_ IlrblSI

ADVOGADOS
Rua João Marcatto n9 13, 29 9ndar - sala 206,
Edifício Domingos Chíodíní, Informa seu novo

teletone aos clientes e amigos: 12·3956.'

II

.

VEND:E-SE EM' BARRA 'VELHA
Uma casa de alvenarta

.

.:_ bangalô - com laje.
Medindo 134 m2 - 2 banheiros, 3 quartos, 1 sa

la. copa; cozinha: churrasqueira e' garagem
para 3 carr�s., Esquadrias de Alumínio, toda
murada:

.

Sito a rua 576 - prox, ao depósito da
Brahma - 80 m. distante do mar

Contatos pelo fone; 12-0387' ou na rua

Bernardo Dornbusch, 639
-

ein frente a

MARISOL.
.

' .

ADVOGADOS
FR/EDEL SCHACHT

MARIO CESAR FEL/PPI

CLAuS/O BARATTO

ESCRITÓRIO:
Rua Bar.!ó doRio Branco •.227 - Caixa Postalt2
Fone: -(0473) 72-0244 - 89250 - Jaraguá do Su/- SC

José Alberto Barbosa
DEFESAS clVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua Jo.ão Marcatto n.? 13 - 2.9 andar
sala 204 - teleíone: 12-1869

Jaraguá do Sul _:_ SC-

Irtlpedia e Traulatelulia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgêaeías _ consultas _ ortopedia íntan,
til e adulto. Membro titular da Soe. Brasíleí
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ -Fone 72.2218

SAVIO MURILO PIAZERA DE AzEvEDO
MURILLO BAR�ETO DE AZEVEDO

IOfUSIOOS

Clínica de

- Direito ClvU. - Criminal - Comercial -
- 'frabalhlsta - Esportivo .,.....

AV. Marechal Deodoro da Fonseca, '97 - Sala
Fone 72-0188 __;_ Jaraguá do SuÍ _:_ SC

II Aurilene M�
Leonel P.

Fisioterapia
Jaraguá

D� Carla S. Potto

Psicóloga
Dr� Valéria' C. Togni
Dr. Solange Castilho

Fisioterapeutas
Atendimento psícolégíco a partir das 17:30hs
Rua Jacob Buck. 120 (fundos Bradesco]

Fone: 72·3659
Mantemos convênio com: UNIMED e

BANCO DO BRASIL

BU'zzi
Floríoní

Advouados
.Rua Reínoldo Rau, 86 • sala 4 - Fone 72-2711.

-

. ,

.-;��� .

.1
.

ENCADERNADORA

.lIVROS • REVISTAS. NOTAS FISCAIS.
•TRABALHOS ESCOLARES·
CARDÄPIOS-. E OUTROS

RUA SÃO PAULO, 114 (Pr6,,;. a antiga eyrus)
€t; JARAGUÁ DO SUL· se
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, �U!� Cubras ,& Lagartas
• Comércio clandestíno

Tateher x Collor.

3; A partir da mesma data,
I<?103/90, a Polícia Militar' deverá
passar a colaborar. COm à Preteítura
MunicipalJ interceptando ônibus que
se dirijam ,à nossa cidade. Os ocupan··
tes s�llão indagados quanto ao seu

destino e motivo da viagem e se for
para adquirir mercadorias em Ja,ra·
guã do 'Sul reeeberãn erdeng para en
costar Item algum local apropriado e

aguardaI' que o comérctb ,abra as

portas, no horário legal.
É assim que tem de ser .. ó

- ..;...

se
TERRENO CENTRO JARAGUA '.DO lSUt,: COM 1.355,77MQ.

ESQUINA 'DA GB'roLlo VARGAS COM A EMIL10 CARLOS'
JOURDAN.. FONES: PARA CONTATOS: ,(0414) 73-0299 GUA
RAM:IRlM" ,Ou 12-2466 - JAR...o\.GUA DO SUL.

Clínica, Veterinária "

',���"SCHWEITZER
'

"

.,'

'( Dr. WALDEMAR SCHWElTZER .�,."

Clínica de pequenos e grandes animais•. cirúrgias, vaciriações
. '. ';,i�, ,.",,�. \�, raio :x:. internamentQS, boutique. .

Rl!' �'JJtJ11le, DC! t.178 (em frente ao ,Superm�rcado Breithaupt)
:\;!i�%i:� 72-3�68 - laragu' do Sul - Santa'Catarlna
"",It"

'''·AOltSA'''��''OR.UBBA; Täbeßi ê' Oficial ae
"fítulos aa Comarca de J�raguá do Sul. Estado de

, S�ntc!"Oalar�naj"'ljla fOrtnà da Lei, etc.
,L',.,t';; ,.�.,.,.:'" "'l.}"!:lr .:'_'.�., :.:,.....L' . .!� ,:�:_, .J�"

Faz sabei: a tOdos quanto este edital virem
que ,ie acham' nésté Cättót\.o., pá:rà 'pfôtés�ö os

títulos contra:

, .

A raspeíto 0,0 €o.m�ntário aqUi. ' Collor não. se íez de rogado e

f�ito na edição
,.

passada sobre' o re· diSSe ã Dâma . de �Ferro. iiu�" �ssa .$la:
crudescímento do comércio. clandestt- víagem servia apenas pa,ra u�a to

no nas madrugadas jeraguaenses, mada de contacto com 'governantes
fomos,' procurados pelo confrade de pai�s:' amígos

-

do 'BraSl�",:'�aHt .ai"
Gílvan Franca, Assessor de lmpren- 'zer·nies o novo governo brasííeíro
sa da Prefeitura Municipal dg Jara- pretende ,fazer. Quanto à diVi(:lä,
guá do Sul que, em nome do Prefeito externa deixou claro o dito anterior'
Ivo 'l{PJIlell ínfçrma 9: seguin�e: mente' a outros chefes de,:; �do:", ,J �

1.' Como resultado de uma reu- "Pagaremos, 'mas sem prejuízo ':;\: -: do-.

ilifão 'havíde na Prefeitura, todos os .desenvoívírnehto do Brasil." :'A ,Pri�.,;:
lojistas' qu-e, se sabe 'envolvidos 'lia,', meíra Ministra írrrtouse visível

,�n<iª, de produtos em plena madru: .mente- contestando qu�"í�S6 significäva "

,gad,a, estão sendo notificados e cons- de fic,ará tudo no mesmo, q\li\3 já. era
citentizad,ps pàr'8. que respeitem o tempo e o. Brasil tomar ,jU�Zô;' ".bon-
horário legal do comércio, ou seja rando seus compromissos e que' ela;
das sete da manhã às dezoito horas; , Tateher. partícuíarmente lamentava,

2. A períär do día primeiro as dítículdadés persísteates "n<)" re-rt:

de março vindouro, a prefeitura exer- lacíonamento BraSil/IngIa.teria, pois' o '

oerá sobre esses comerciantes, vísan- Brasil, íncíusíve, "jogou 9 .

tempo
'l do :oibir QS. ap�sosl incl�sive aplí- todo pedras no nosso caminho 'qUan·;
caçao das penalidades prevístas em do episódio das Fa,lklands",·· posto flue
lei. até nÓs, brasileiros, tenamos' � : ,'posit,o

.ríífículdades ao pouso de emergência,
de um avião transpOrte de tropas' em
pane sobre o Atlêutíco SuL, Collor

retrucou que não era, g,�Viei,no" p.,aq;ue-, '

la época, mas que pe�l.p1�t� .; '., - eil-
.

tendia que as Ilhas Malvinas, ,que,
só os íngleses ainda chamam de Fal-

klands pertenciam à Argen�na, co-

S
'

mo pensam todos os latino'america" ,eguro a
noS. Collor, a,. seguir, ressaltou ,que não,
havia CO!IIlO misturar dívida ex' A maior earaDtia" "

,
,,'

. terna com Guerra das/ Malvinas,
, que,,.CI Dode dar à sua

até porque, nesse ca�9'ß�riaImperio" .

"
"
"" CASA

'
'

so o governo brasilerr,o ��ÍI;lQ;rª:r:, aOs',
'"

"-&!orííia'c''''oe';':_'s'.. '

ingleses que nos§a .. díV:i<j,a externa. .....

tem duas raízes �fincàdas no' séculö'
, l: . ._·It.- Cel�, Proe6pio ,Gentes. 290 -

No início foram apenas oS passado, quapdo a 11'lglate,r'l;a fl�z,'
! "r�..es· 12·0091', e' 72.16.4, '

mtraa_doIS'Cl.:"OnaMis,as SOd'errpisool':, na! esalaaPfeeftcPS'"haddea de tudo para incentivar "ii:>' Bràsil. ai JARAGUA D,O; SUL - SC ,�
.. tomar empréstimos ie mais empresti-

a sete chaves, Margareth Tatcher e mos para financiar a Gue�ra, d?;; pa·"", ;. -._�- --...--."
Fernando COllor de' Melo encara" raiguai, etc, 'etc...

•

ram'se de forma diferente. Cara fecha· IlgleAda, provocando um friss(>n nas po,U" É çlaro qQ�
"

,';'sk> fo� ,ipi'a,ginà:
'I:

:,. �',' .'

s para. 'quem,
cas pessoas presentes, a :Tatcher ata' do pelo autor da coluna. Mas, q;ue: " .

cou d�:t�:': sr. Presidente!' O sr ve� �:r����ee:s:: �::����:�, Jt:�:e to�: não' teni "':'I'I,imp'I-'
pedir m,ais dinheiro à' Ingláterra pode ,apostar, qUe não exageramos,

J

------------,--��"",',. ,,' a perder..
FALE INGLES:'EM 24 HORAS

,WI Z�'A R DI

),1.,';,.

"

�(

':;,;,7"

.. ,: .

".�
,

, ,

ADEMAR MTX 'EGGERT" ...... :'Rua Pas�1Qr-,,�.F.
Schlunzen, 131 _ NESTA�. M,ARIA DA GRAÇ�

....
_ ',:� �I, '

.• ".,:

,N,IC?M�TE - Rua Francísco de Paula, sln -

,'NESTA � MARIA APARECi))A A. DOS SANTOS
,: ,:,;",:" ",:":.\

_' NESTA
,,': ,'.:'. .

. �� ,

. ,,'
, .: .�:

'.
. • • �

,
v : f'

',.
; E,: como os dítos devedores não. foram ,e�"

contradös ou se recusaram a aceitá! .

ii deVida
intimação, faz por íntermédro do presente edital, '

.para que es, ,mesmos, comp'àreçáiIi',neste-'Cärtõi'iö:,

.na Rua Ar�h:u,:�<:Müner, 18, 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 Leí. etc·

'

..' ,_" ",', I.,!". '.

AUREA MULLER GRUBBA
Protesto de Títulos.

':.��.�.': _<\, � .�� ���> �\.,� '.��,.:\ �.\
.

;',

.Tabeliã e Oficial de

} .. "< .. '.'

. �
. "

CONVERSATION ;.

'" Finalmente no Brgsil, um método revoluciQn'cÍ·
rio para você falar fpgliês em apenas 24' h/a\Íla.
* Método· desenvolvipo no maior instituto,' de
linguíStica do mundo ;(Brigham Young University
_ USA).

'

,

.

"

',;, l ,: Aprendizado, 100% garantido. Milhares de
" ! alunos satisfeitos em todo o Brasil.

,.r', SP�icite uma �ula 'demonstr�tiva gratuita.
, Metodo especlal para crianças.
'" Estamos ,l,anç,ando no mesmo método . Alemão i

I A
"

taliano e Frances. '
" "

"

"t "

Rua Exped. Antonio Carlos'Ferreira 68
,.-"""Fone,, ,,12·o.S21. •.

-.- - .

"
'

. .. -.�
... ..��,�:
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Desfilando desde ontem pela
ity, -com seu lindo Escort
R3 Conversível (vermelho),
quele que se encontrava ex

osto na Vitrine da Moretti,
Lordan, o jovem Alexandre
enegotti. Valeu Garoto
ia 17 último, CKA. Produções
Ubatuba Clube depraia reali
ram 'O concurso Garota Ve
tio 90. Participaram belas can
idatas de Joinvdle, Jaraguá
Sul eCuritiba. As gatíssimas
driana Siqueira e Rosane
inter conseguiram os primei

'Os e segundo lugares, respecti-

vamente. Parabéns as meni
nas.

O proprietário da Dico, Em- .

preendimentos Imobiliários,
Cláudio Kienen, o "Dico"
aniversaria no dia 1� de março
(quinta-feira). Esta coluna de-,
seja-muitas felicidades ao "Di-
co".
Os parabéns desta coluna à se

nhoraManzeLianeMarschaal
Schulze, esposa .de Nelson
Schulze. Destaque 'Original da
sociedade joinvilense, Marize
aniversaria na sexta-feira, dia
02 de março,
Outro que aniversaria no dia
02 de março é o paranaense
Waldir,Warhaftig, assíduo lei
tor do Correio do Povo e des"
taque da sociedade de Curi
tiba.

MJM
Atenção, você que se preocupa em manter a forma:

.
Em breve estará a sua disposição o MJ.M ..;_ 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-SC-

E neste domingo (25) o prefeito DavioLeu, de Massaranduba, também
aniversaria. Ex-presidente da Associação dosMunicípios do Vale do ltapocu,
Leu está implementando diversas obras no município, apesar de toda a

crise econômica. Aqui vão os parabéns desta Coluna.

Sylker- "O Magico"

Apresenta-sé em clubes, associações, aniversdrios,festas,janta
res, boates, restaurantes, shows e'outros. Equipe formada pormági
co, palhaços, as panterinhas dubladoras (KeUy e Tayane] -'- Tonny
(homem vulcão), trio sertanejo e humorista. Dê um brilho especial
em suas festas e promoções! ,

Sylker levará você ao fascinante mundo damagia, dos sonhos,
encantos e mistérios. Contatos telefônicos para shows: (0473)
72-0888 com José Carlos ou 72-0699, comEliane ... Jaraguá do
Sul. <,

�RESTAURANTE -MOKWA
Comida caseira

Atendemos pedidos âe reserva
Rota das Cachoeiras - Rio Novo Alto,

Corupá-SC.:

éfifi:
IND. DE MÓVEIS

·.11,'111'.
lende Mais -

e

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

II

Jóias, relógios, pulseiras,
anéis, alianças, prataria,

. àrtigos em ouro e tudo o

mais para presentes na

Relojoaria
' -

'.
,

I'

Avenida II
Marechal Deodoro 443 e

" Getúlio Vargas n: 9

..-- �"

.. '1

Uma jóia ninguém
.

esquece

Seifoxt
Jóias. relógios,
óculos de sol e

-

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

:1

A melhor opção em

artigos infanto-juvenis,
bebê e gestante. -

�\ Rua Barão do Ri()
Branco,168

Fone 72-1788 - Jaraguá
do Sul-SC.

I·
Loja

Mamãe Coruja
II

II

II

lIaIwH Ma•• ltda.· ...-- lertIIa Wetge,_ 19250 ÃI'agIIá do SUl- S.C. Fone· 0473/72-�

aguá do Sul, de 24/02 a 02/03/90 Pá_gina 05

' .. 'Oi 0:' _" ' .••
.. ':'- ..

. -
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'Ataca-do e- vareje»
,

e

OS ISO-servidores mur.ti�, - res de sonegação de iJ1l'- '

cipais de Massarandu- postos pelos postos de
ba recebem em fevereiro vendas. Uma fiscalização
um reajuste médio' de que' exige perseverança 'e,
140%; segundoprojeto de acima de tudo, imparcia-
Lei encaminhado no ini- lidade. ,

.

, cio da semana idia 20) à Os comerciários não
Câmara de Vereadores, tiveram 'arrego neste car-

pe/o prefeito Davio Leu. naval.' O trabalho prosse
Com este reajuste, os fun- gue no sábado (24) pela
cionários passam a

-

rece- manhã, arrematando na

ber um piso mínimo de segunda e terça-feira, com
�NCz$ 3 mil enquanto a .expediente normal, pela
Folhe de Pagamentos manhã e à tarde. A única

"

atinge NCz$ 1 milhão, re- . folga prevista
-

nesies dia«
presentando cerca de 40% de folia. acontece na quar
da receita total do muni- ta-feira (28) âe Cinzas, so- -

cipio , segundo- Davio _ mente pela manhã. O re

Leu..'
f

torno ao serviço está mar-

E o pfefeito de Coru- cado par«as 14 horas. '

pâ; Ernesto Felipe Blunk, O prefeita Ivo Konell
autorizou nesta semana anunciou nesta semana

um reajuste âe 100% aos um-aumento real de 60%
95 -servidores do munici- aos I. l lô'servidores mun
pio. De acordo com Blunk, cipais .. Aos que recebem
o aumento representa o re- um 'salário fllensal de até
passe dos 56% relativosao NCz$ 6 mil, a Prefeitura

, IPC� além de uma repQsi- .

concede um abono espe
ção de mais de 17% e uma cial de NC�$ 500,00.
antecipação que também Com estes reajustes, a [o
ultrapassa os 26%. lha depagamentos do mu-

Desde terça-feira nictpío passa a.NCzi: 10,2
(2'0) a Prefeitura Munici- milhões, atingindo nada

. pai vem mantendo rigoro- menos do que 48% da re- .

sa fiscalizaçãosobre o ceita total, Konell já mani-
, cumprimento -âa horário test�sua preocupação em

restrito.ao funcionamento iealizar os pagamentos
do comércio; ein Jaraguá mensais com esta infla
do Sul. O prefeito Ivo Ko- , ção. "O ICMS aumentou
nellgarantiu que as çhega-' apenas 29%, de dezem
dás dos "sacoleiros" du-' bro a janeiro, enquanto a

rante as madrugadas,
-

na inflação chegou a mais de
cidade, vai acabar, junta- 100% ", lembrou o prefei
mente com- os altos, valo- to.

Jaraguá dºSul- R. Reinoldo Rau .. n2 460

Os usuários de nossos sistemas Já comprovilram: somos
uma �mpresà'de segurança que se preocupa com v9cê.
Peça uma' visita para conSl,lltoria técnica gratuita de sua
seguranças �.,o fone 72-1339 (Dia e Noite)

CHEVROLET IPANEMA

DESCUBRA ESTE SUCESS

.�.
90,A BrCADACHMOl.rr<
ASUAMELHORMARCA.

Página'06

. , .'�

'Economia :' CORREIO��
. I[>'C:><_�C>"C>

Agricultores de Jaraguá do
'

.. Sulganhamapoio àproduçâo

Superintendente regional do
Sesifecha 'acordo no vale

-

o secretário da .Agricul-
-

ras, especialmente para repo
tura, Athos de Almeida Lopes, voamento das pastagens.
reuniu os .representantes da O acontecimento foi pos
Acaresc, Cidasc , Empasc, . sível graças a um convênio assi
além do prefeito Ivo Konell pa- nado entre a Empresa Gumz
rà realizar a doação solene de 'Irmãos, a Prefeitura, o Gover
mudas de forrageiras a 60 pro-: no do Estado, através, dos di

dutores de leite da região do versos órgãos de assistência
Vale. Afestivídade aconteceu aosprodutores rurais. A Aca
na manhã de quarta-feira (14); � resc cabe o apoio técnico aos

em uma ärea de cinco mil me- agricultores de Jaraguã do Sul,
tros quadrados, pertencente à, enquanto a Prefeitura cuida da

Empresa Gumz Irmãos S/A, conservação da área plantada,
Indústria,Comércio e Agricul- O diretor financeiro e de pro
tura. Os agricultores recebe- dução da Gumz Irmãos, Nel
ram 15 qualidades de capinei- son Eichstaedt, dese,ja esten-

o superintendente regional instalação definitiva do
40 Sesi, Valmir Osni Supermercàdoçnosproximos
Espindola, esteve esta dias. Blunk também < '

semana em Jaraguá do Sul, praticamente acertoú -a

'especialmente para a '-, instalação do Programa de
assinatura de uma série de.

-

Desenvolvimento Infantil em
convênios nos municípios de _ Cor,upá,-através da instalação
Corupá e Guaramirim, além de uma creche, com '

de inspecionar as obras da capacidade-para 80 crianças.
construção' da- cozinha Ao Sesi.caberá o atendimento

" industrial e do novo
_

às crianças de três a seis anos
supermercado do Serviço (Jardim é Pré-escolar),

.

Social da Indústria, em � enquanto a Prefeitura se

Jaraguâ. Valmir sempre responsabiliza pelos menores
.

esteve acompanhado dÇJ de zero a três anos.
coordenador do Sesi, ,

A creche terá parqu�
Leónidas Nora. infantil, chuveiros;

No município de atendimento
Corupá, os diretores do Sesi médico-odontológico,
fecharam acordo para laboratorial e pedagógico,

-

ampliação do atual segundo Leônidas Nora,
,

supermercado - o que existe além dê fornecer alimentação
está em prédio alugado pela às crianças: O Sesi vai
prefeitura - e construção d(l fornecer quatro professares,
primeira [armácia-do dois serventes e uma

Serviço. a'prefeito Ernesto r merendeira, 'médico,
� Felipe Blunk ficou de .

-

.

enfermeiro, assistente social, "

conseguir o local para a psicáloga, dentista e

\

E.MfN8ii11lfR VEíCUlOS.
•

't;
.

•

'.

�.._

der o projeto a todos o� 3 mil
- produtores da região e municí

pios vizinhos.

O chamadovDia.de Cam

po" serviu também pára que
os produtores -fizessem outra

reivindicação ao secretário
Athos de Almeida Lopes. Fi
cou praticamente acertada a"

aquisição de um 'trator e duas
carretas para transporte atra-:

-

vés de convênio entre-à Prefei

tura e a Secretaria da Agricul
tura - cada um assume 50%

.

do custo das máquinas.

laboratarista (que atuam no

Centro de Atividades, em
Jaraguá do Sul)'.

'Em Guaramttim as

novidades também são
muitas. Como a construção
de um supermercado em .

terreno doado pela .

Prefeitura, no centro da
'

.' cidade, além da, implantação
âe oito turmas do Programa
de Desenvolvimento Infantil
- entre 20 a 25 alunos por
turma. Serão duas turmas no
bairro Corticeira, quatro no
Avaie duas no Centro Social.
Pará Jaraguá do Sul, a .

novidade maior é a possível
inauguração do
Supermercado do Sesi, em
maio, no centro da cidade.
O supermercado terá 4.056 .

metros quadrados, enquanto
a cozinha industriaipara
atendimento às empresas da
região :- terá u11J.a área
construída de 1.266 metros
quadrados.

'

Jaraguá do Sul, de 24102'a 02/03/90

.�
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Tudo é festa na folià do carnaval
1.

o Carnaval pega fogo a

partir de hoje à noite, quando
acontece o primeiro desfile ofi
cial, na Rua Reinoldo Rau.
'Cinco blocos vão brigar pelo
título deste ano, depois de re

ceberem uma subvenção espe
cial da Prefeitura Municipal,
no valor de NCz$ 12 mil. O se

gundo desfile ocorre na terça
feira à noite, seguido da solene
premiação dos campeões da fo
lia neste ano de 1990. A Rei
noldo Rau recebeu uma ilumi
nação alusiva ao reinado de
Momo. ú Bloco "Bafinho"
participa "our concour", ape
nas para-abrilhantar ainda mais
a grande festa do Carnaval.

Paralelo à foliá das ruas,
os jaraguaenses aguardam com

ansiedade o início dos bailes'
nos salões da cidade. Na noite
de ontem já deu para se ter
uma idéia da animação, no
Clube Atlético Baependi, com
a "Noite Azul e Branco". Hoje

(24) é a vez das competições
entre os blocos carnavalescos
da sociedade - um' total de
500 pessoas aproximadamente _

participam dos blocos neste
ano, conforme avaliação da di
retoria do Clube.Tudo isso sob
a animação da competente Juventus
Banda "Reprise Tropical", A Banda Cruzeiro, de Ja-
que possui integrantes de Blu- raguä do Sul, está animando
menau, Itajaí e Florianópolis. os foliões do Grêmio Esportivo:

Juventus, desde a noite de on-

Como' os foliões ticâm a tem (23). A diretoria do Clube
"ver navios" n.a noite de .do- - que este ano iniciou com

mingo - .neste dia (25) acon- força total dIO profissional de
tece apenas o primeiro baile in- Futebol Catarinense � estima
fantil do clube, com entrada a participação dernais de três
franca, a partir das 'IS horas

_
mil pessoas nos bailes, em cada

.-, o Clube Atlético Baependi noite. Os ingressos estão sendo
, promete arrasar na noite de se- vendidos a NCz$ 150,00 e a di- .

gunda-feira, quando haverá os retoria manda reforçar o aviso:
concursos de melhores blocos "Mulheres 'não pagam ingres
e fantasias, que serão julgados so". Para à noite de terça-feira
por uma seleta composição de está sendo aguardada com an

personalidades da comunida- siedade no Juventus a premia
de. Pará o dia 27, resta aos fo- ção dos blocos campeões do
liões a esperança de renovar Carnaval de Rua/90.

toda esta festa no próximo ano.
O baile prossegue até ás 5 da
matina. O diretor social do
Baependi estima uma "popu
lação" de 1.200 pessoas por
noite no salão.

Campeão de natação paulista
festeja carnaval na cidade

Um dos maiores desta

ques da Natação paulista chega
alaraguä do Sul especialmente
para participar do Carna
va1/90.- Filipo Mahnke Veríssi

mo, de 11 anos, já venceu nada
menos do que todas as compe
tições em Nado Livre e Costas
da Baixada Santista, competia-

_

do pelo Clube de Regatas Sal": -

danha da Gama, no ano passa-
I

do. Competindo contra.Sl clu

bes, Filipo se transformou na

grande revelação da modalida

de, obtendo-o melhor índice
técnico infantil de 1989 e sa

grando-se campeão' absoluto
do interior de São Paulo. Filipo é orgulho da avó Cecilia

Como sé ,não bastasse, o
seu irmão, Sávio Mahnke Ve

ríssimo, 10 anos, também está

percorrendo o mesmo caminho
de vitórias. Para resumir: em
89, Sávio ficou entre os cinco

primeiros atleta da Baixada
Santista, em Nado Livre e Pei

to; em Terceiro lugar em Nado

Medley; e terminou o anã clas
sificado entre os '12 melhores
tempos do Campeonato Pau
lista da sua categoria. Filhos do
casal, Acácio José (Roselane)
Manhke Verfssimo, os irmãos
Filipo e Sávio permanecem em

Jaraguä do Sul até a próxima
terça-feira (27). .

.Em jog� díffcilJuventus
vence ao Amizade:' Lx O

o Juventus arrancou um

excelente resultado, na tarde do
dia 18, no Estádio "Henrique
Bernardi", em Guaramirini;

Depois de quase 90minutos de
um jogo disputado, contra a

forte equipe do Amizade, o
meia Toto marcou o único gol
da partida � aos 41 minutos
do segundo tempo -, através
de uma falta. O Iuventus inicia
assim a sua campanha para.

enfrentar com maturidade o

Campeonato Profissional da 2�
Divisão da Federação
Catàrinense de Futebol, que
inicia nomês de abril.

Luizinho. A equipe 'do
Amizade -r-r- "campeã da

, Segundona, em 89 :_ formou
com "Osvaldo, Negherbon,
Pedrão (Cesar}, Arlindo e

Elias; Tito, Totonho e

Para vencer ao Amizade, o Luizinho; Edu (Carlito),
Juventus.formou com Perolo

�.

Dinho e Taico. Q árbitro da
(Zé.Antônio], Márcio,

,.

partida foi-Ricardo Nart, que
Mauricio, Renatão e Simonal expulsouos.jogadores Márcio.
(Ferrão); Romerito, Moacir' e Cdrlito, que trocaram

(Nego) e Toto; Rosseti, agressões .. Não foi caprado
Amarildo (Petr6IM)-:,e ingresso aoltt!o.-

,Jaraguá dQ Sul, de,24/02 a 02/03/90

'BLOCO "BAFINHO"
PARTICIPA EM ,90
MAS NÃO CONCORRE

Os integrantes do
"Bafinho" vêm CDm tudo
neste ano para animar
mais uma vez 'O Carnaval

.
de rua de Iaraguá do Sul.

Apenas-um detalhe: a
diretoria do bIDCD, (que já
tem até registro CDmD

pessoa juridica, há 4 anos)
decidiu não concorrer a
prêmios, até porque
troféus e medalhas é que
não faltam para ô seleto
_grupD de empresários:

. afinal de contas, das 10
vezes que concorreu, 'O

Bofinho arrematou oito
titulos, ficou uma vez em

segundo lugar e Dutra em
terceiro. O bloco se

originou em 1979, nas.
famosas rodas de -samba da
rapaziada.

"Extmios consumidores
de cerveja". Esta é a razão
que levou 'Os integrantes do .

bloco ,l! optarem pelo
sugestivo nome de
"Bafinho", que tem até
diretoria eleita em

assembléia anual, 'Onde
também são definidas'as
cobranças: das taxas de
mensalidades e as

promoções a serem

realizadas durante 'O ano

para a àrrecadaçãD de
fundas para aquisiçõo do
"trago", "Contamos CDm

uma estrutura que 'Os

'DuirDS blDCDS não têm,

.nossas fábricas dãD apoio
financeiro e material ao

,

bIDCD" podemos cobrar
mensalidades", explica
um dDS componentes do

-

bloco, que preferiu não se

identificar - "coloca a

entrevistá em nome da
diretõria eleita", pediu.

-II

VDS 45 casais que hoje
integram 'O Bafinho, 900/0.
iniciaram junto, no final
da década de 70. A cada

,

_ ano, eles buscam uma

renovação máxima de
10%. Dentro dessa
organização, vieram

fantasiasmaravilhosas,
CDmD a "Escolinha do
Professor Pinguim", em
1983, quando tiveram 'O

patrocinio exclusivo da '

Antarctica; "lIe Man",
em 88; e "Coringa", em
1989. E para '.,
comemorarem 'os 10 anos

de criações, 'Os integrantes
do Bafinho entram na

Reinoldo Rau, IDgD mais à
noite, CDm uma fantasia
especial. "Será uma das'
mais bonitas apresentadas
at.é hoje", adiantao
participante incôgnuo. O
tema deste ano:

"Egipcio", CDm direito a

carro de SDm e olegorias
que representam a

"Esfinge". Agora, é só
,

curtir a alegria e a beleza
.

do Bafinho,

�CSAUTO
'PEÇAS L'TDA

, P.eças e assess6rios para Fiat
Ford - Volkswagen -:- Chevro/et

Rua João Picõlli, 139 - Fone: (0473)
72-0325

..
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Vale do Itapocu poderáter
usina de reciclagem de lixo

-ANOTAÇÕES
Jorn. Werner Zots enviado'
a edição n: 1 de "Mala, Di
reta", editado por aquela
secretaria de estado, con

tendo material jornalístico
e informativo, de interesse

-

do Governo do Estado,
Darcy Schultz concluia I

sua carta derepulsa: "Nes-,
tas condições, V. S. poderá
poupar papel e tempo ex.;;
cluindo-nos do recebimen
to do material supra citado,
enquanto persistir a odiosa
discriminação que até aqui _

vem sendo seguida pela
SECOM com o aval do Sr.
Governador Pedro IVo
Campos".

Os jornais,do interior '

de Santa Catarina estão
muito desgostosos com o

Gov. Pedro Ivo, vice-go
vernador e secretários, que
ignoram completamente a

existência de jornais do in
terior do estado. Ainda em

recente visita à Jaraguá do
Sul, quando de uma reu

nião da AVIOR/-SC, em

começos deste ano, sairam
os jornalistas com a espe
ranço de melhorias. Mas,
infelizmente foram relega
dos ao total desprezo e es

quecimento, o que é pro
fundamerte lamentável.

.

Darcy, Schuliz, diretor
dosjornais "Folha do Oes
te" e "Tribuna do Oeste"
e presidente daADJORI-SC
- Associação dos jornais
do Interior de S. Catarina,
não tem papas na língua,
quando diz no expedientei.
"Tal sentimento, nos Ieva,
inexoravelmente a dar ao
Governo ajusta retribuição:
ou seja a indiferença e o des
prezopelas suas ações epro
jetos. Pode V. S. estar certo
que os jornais do interior,
conscientes de que nada re

presentam para o sr: Pedro
Ivo Campos e seus Secretá
rios - na hora certá e estra

'tégica,vão dar o.deviâo tro-
co".

_

Tendo o Secretário de
Comunicação Social do
Estado de Santa Catarina,

- Os seis municípios que
compõem a Associação do Vá
le do ltapocu devem ser benefi
ciados com a construção de
uma Usina de Reciclagem e

'

Vilson de Souza está con

Compostagern de Lixo Urba- tactando com o representante
no, além de resolverem defini- do Governo Italiano no Brasil,
tivamente o problema da po- Marcelo Ramela, para conse

Iuição gradual do Rio Itapocu
-

guieumflnanciamento-c-cerca
- desde Corupá, até Barrá de-cinco milhões de dólares
Velha, no Canal. Estas duas e tomar possível o tratamento
importantes possibilidades fo- do Itapocu e do lixo urbano
ram discutidas nesta semana -

, produzido no Vale. O provável
no final da manhã de terça-fei- acordo traz benefícios até no

ra -, quando estiveram reuni
-dos no gabinete Vilson de Sou
za (PSDB). '_

pagamento: são 20 anos para
pagar, com um período de ca

rência de cinco anos, a juros
subsidiados. Vilson de Souza
estimou o prazo de um ano pa
ra o acerto do convênio, que
faz parte dos programas de aju
da aos países do TerceiroMun
do, especialmente a obras li;
gads ao Meio Ambiente. E
possível que a despoluição da
Lagoa deBarra Velha entre no
projeto. Marcelo Ramela visi
ta laraguá do Sul em março.

'

\

Tonelada de, peixes morrem'
em fim de semana trágicoMuseu sofre

�

roubo após
reabertura

. A cidade de Corupá
amanheceu a sexta-feira
(lO) com os muros pichados
por frases irônicas. "Inu
dd Gol", diziam a maioria
das pichações - que atingi
ram muros ao lado da pre
feitura e da residência do

próprio prefeito Ernesto Fe
lipe Blunk -, numa clara
referência à recente aquisi
ção de dois automóveis da
marca Gol, pela Prefeitura
Municipal. Apóß investiga
ções conjuntas entre aspolí
cias de Corupâ e Federal,
se descobriu o autor da "fa-

e> çanha": o comerciante Luiz
Godoy, quefoiflagrad» com

todas as tintas e pincel nas
mãos. Agora, ele vai res-

- ponder a inquérito policial.

Apenas dois .dias após sua

reabertura, o Museu Municipal
,

Emílio da Silva sofreu a sua pri
meira perda, Na tarde do dia 14
(quarta-feira) foram roubadas do
seu interior duas pontas de flecha
trabalhadas pelos indígenas primi
tivos, O desaparecimento dos ob
jetos só foi percebido pelos funcio
nários do Museu na manhã do dia
seguinte, mas é certo que o roubo
aconteceu durante uma limpeza
que estava sendo feita no seu acer

vo, De lembrança ainda restou
uma terceira .ponte de flecha.

Independente disso; prosse
guem as pretensões de ampliação
do atual acervo do Museu Emílio
da Silva - são cerca de 700 foto
grafias e pouco objetos, atualmen
te -, especialmente agora, que o

Museu já conta com os trabalhos
da professora, pós-graduada em

História, Alcioni Canuto Correa,
além do apoio técnico da Funda
ção Pr-Memória. O Museu Muni
cipal.Emílio da Silva - que iria
completar �m anode desativaçã?
em fevereiro. -, permanecera

•
aberto à visitação pública dur�nte.

a semana, das Sh às llh30mm e

das 13h30min às 17 horas, exceto
aos sábados e domingos .

Pa;"pos, SardinhaS e Palombetas aparece

Mas, independente disso;
-

o fato é que os veranistas foram
. forçados a abandonar o banho
habitual do final de semana,
em conseqüência domau chei
ro que exalava na Praia. De
pois de um día encalhados na

areia, os peixes apodreceram,
prejudicando o próprio comér
cio local. Alguns moradores
demonstravam revolta contra a

Prefeitura Municipal que só

providenciou a limpeza da área
na .manhâ de segunda-feira.
Neste período a difícil tarefa

, coube, exatamente aos turistas ..

e moradores da Praia Alegre.

Os veranistas habituais
que curtem o mar da Praia Ale
gre, no município de Penha,
perceberam assustados, no úl
timo final de semana (17 e 18)
o aparecimento de mais de
uma tonelada de pequenos pei
xes, boiando mortos na areia.
Gaiviras, Palombetas, Sardi
nhas e Pampos apareceram Ra

praia na manhã de domingo e

devem ter sido soltos no mar

na-madrugada de sábado, pró
ximo à Costa. Até quarta-feira
a Prefeitura, a Fatrna e o Iba
ma ainda não tinham anuncia
do as origens da mortandade.

"

/

'CAPBSASSE
-_p:, ESSÊt'�CIA DA PUREZA

I,

.... .

escapamentos

MeTAlÚRGICA JOÃO WIEST S.A.
Rua: ErWinó Men�otti, 588
Fone: (0473)'72-3133 ,

89.250 - Jaraguá do Sul - SC .......
Uma ,empresa do Grupo Wiest ........rmas nós estamos aí

..

Jaraguá do Sul, de 24/0� a 02/0ª/90PáglnaOB '.'
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