
,

Desfile do Carnaval/90
/ premia bloco Saca Rolha

o resultado final
do Carnaval foi divul
gado na terça-feiraà
tarde pelo secretário
'de Cultura, Esporte e

Turismo, Balduino

Raulino, Os juradas
do desfile de Rua ain
da premiaram os blo-

cosí'Em Cima da Ho
ra", "Pé Quente'";.

"Unidos ao M'en
truss" e "Estrela D'AI
va". A chuva compro
meteu um pouco o es-

petáculo. '
'
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Milhares de slmpatizante�
vão ao enterro dePedro Ivo

Balduino
preside Q"

Câmara:'
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AGÊNCIA A UTORIZA DA

HA 40ANOS
SER VINDO COM EiICIÊNCIA
JARAGuA DO SUL E REGIÃO

- Abonitfl Miss Jaraguä es-
,� tá 'se preparando para enfren
tar as candidatas ao Concurso
MissSanta Catarina, que acon
rece no diá 24 deste mês, no
Pavilhão daProéb, em.Blume
naa, Com muitas esperanças.
Página 8 "
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I Jan,e tennert
'aguarda novo
título dia 24

'Gifmar Moretti
épresldente
eleito dá Acij�
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Uma verdadeiramultidão
de pessoas acoh1nánhõu o. ve
lörio e o-enterroab governador
Pedro Ivo Campos, falecido nä. ,1'
UTIdoHospital Celso Ramos,
às 19h53min de terça-feira
(27). O corpo- do' governador
foi velado durante 12 horas no
auditório do Palácio Santa Ca
tarina, por ondepassarammi
lhares de amigos, políticos e fa
miliares. A tarde, ele foi trans
ladado para Joinville, onde ini-.
dou sua brilhante carreira polí
tica. Sete mil pessoas foram
.dar o adeus ao governador, na
Catedral Diocesana. O enterro
aconteceu por volta das 18h40
min, no Cemitério Municipal,'
onde estiveram também os go
vernadores Newton Cardoso Jane recebe orientação da CKat

(M'G), Orestes Quércia (SP) e
.

Alvaro Dias,(PR):Página 3

"

NÃO POLUA COM ELE •
.

SEPARE-O APROVEITANDO

Horárledé funcionamento
do .comércío serámantido

O prefeito Ivo Konell passada e apenas foram infor
decidiu que a fiscalização so- mados de que um fiscal vai
bre cf comércio noturno de continuar percorrendo a cida
malhas vai continuar, inde- de, durante a madrugada, pa
pendente das 'r�cl.amações�- ra verificar se os postos estão
dos lojistas. Eles se reuniram, com as portas fechadas. Se;' ,

com '0 prefeito na .semana gundo Caderno. ' /' Dirigentes de fábricas de malh,as reunidos'com ó prefeito

••

I

ARTAMA.
.Movimentação. industrial
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Editorial

Amorte do GÓv. Pedro Ivo
, Causou consternação ge

rai a morte do Governador do
Estado de Santa Catarina, Pe- Seu período de governo
dro Ivo de Fígueiredo Cam-' foi marcadç pelo determinis
pos, no entardecer do dia 27 mo de que resultaram ínsatís-
de fevereiro de 1990: "

fações e nosso relacionamento'
Político de grande,prestí- polítíco-partídärío, por vezes,

gio, .éx-prefeíto de Joinville, foi turvado, jogando-nos em

ex-deputado estadual e ex-de- campos dlametralmente opos
putado federal, não conseguiu tos;mais pelos seus prepostos"
completar o seu mandato dê . do que pelo primeiro manda
Governador do Estado, assu- tário, acostumado a acreditar
-mindo o Vice-govern-ador Ca- nos seus auxiliar-es e correle-

sildo Maldaner., gíonärios..
Como pessoa humana

sempre'Iivemos grande apre
ço por Pedro Ivo Fígueíredo
de Campos e manífestamos
nosso pesar quando do passa
mento de sua genitora.

Por íssö lamentamos sin
ceramente o sêu prematuro
desaparecimento.

,

Condolências à família
enlutada!

e-Varig 'homenageia Schneider
Quem participou das home��-_

gcns saiu convicto dc que assistiu
coisa dc cinema, Inacreditável!

Enquanto em certossegmentos
empresariais patrões e empregados
lutam pela hegemonia do eapital e

do trabalho, a VARIG.deu um ba
nho de conciliação no vigente sistc-

, maeconömíco.do país,
Depois de 38 anos dc trabalho

é-chegada a hora do guerreiro des,
cansar. Assim aconteceu comAlfons
Sc"eneidel'. Nascido em Massaran
duba, então loealidadc resultantc dá Ie., de Brusque, dirigida por Max,
expansão de Blumenau, um dia foi Rau, Estava pronto o cenário para
trabalhar na emergente VARIG, ali a mais bonita festa ao companheiro
mesmo lia terra fundada por Blume- Schneider. '

'

nau, comofuncionärio que atende- A hora aprazada 140 pessoas
ria os serviços de carga, em 1': de juntavam-se no mezanino do restau
janeiro de 1952, Abria-se para o me- rante para a homenagem surpresa..

. nino um mundo de coisas boas e ou- Gilson Gonzaga dos Santos, chefê
tras nem tanto, percorrendo as es- de cerimônia, ia apresentando os

tradas (até as de chão batido) para convivas e o veterano Schneider se
cumprir sua profissão no Estado de debulhavaem.lágrimas pelo inespe
Santa Catanna e, nós últimos 10 \ rado da presença, com abraços 'on
anos foi, em Florianópolis, o Ge- gos e acalorados, A imprensa escrita
rcnte Geral para o Estado, Viajou e televisada registrou com fidelidade
o mundo inteiro cumprindo. metas o desenrolar do jantar dançante,
de sua empresa. Nunca refugou que tambémfoi gr�vado em tape pa
qualquer trabalho. Era um exemplo, ra a-empresa e o homenageado. Na
de dedicação à causa de uma ernpre-. ocasiãousaram da palavra, com en

sa que é pioneira no Brasil-e uma trega de placas, flores, mensagens
das maiores do mundo. Era preciso' e quadro a óleo, os seguintes: Arce
reconhecer e proclamar essas mar- lino Nunes, pres, da ABAV-Assoc.
cantes qualidades. Brasileira de Agentes de Viagens;

Descendente de-imigrantes ale- Estanislau Bresolin, preso do Sind.
'mães merecia uma festa a carärer de Hotéis, Restaurantes, Bares e Si
e foi assim que nasceram .os ingre- milares; OsinarNunes,<dir. da SAN
d\entes no Restaurante ,Cabana:' , TUR, órgão õficial de t!i.rismo de
marrecos de Elmo Matias, de Jara- SC e represenfante-do'Governador
guá, salchichas, marca "Olho", da do Estado; Plínio Fernandes, sup_.
Weege de Pomerode, e a.Bier Kap�l- de vendas p/o Brasil; Vicente De-
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do Diretor de piscinas, Aldo :
..

AdolarMaul, é que o professor
de natação Arióvaldo' Xavier
(conhecido pelos seus mais de �

1500 .ex-alunos e fãs, simples
mente como Arízinho), iniciou :

no dia 16 de fevereiro, rnais um
curso intensivo denatação na .:

. piscina do Clube Atlético Bae- .

pendi, com o firme' propósito:
de qlfe em 9 de março todos'
os afunosjas) estejamnadando ,

. perfeitamente.
,

'

Também sob este enfo-·
que, a Diretoria do C. A. Bae-'
pendi autorizou um estudo de '

viabil idade econômica de.;
aquecimento da piscina para
possibilitar a prática' deste es-,

porte durante todo o ano e a

preparação de um grupo de na-
'

dadores para que no ano 2000
Jaraguá do Sul possa reviver..
aqueles maravilhosos tempos
em que nossa cidade disputava
a.Iiderança estadual nesta mo- ,

dalidade de esporte. ,I'
'Se você leitor tem opi- .

niões e críticas que possam nos

ajudar neste empreendimento,
envie-nos por escrito ou, éntre
em eontato com o Diretor de
piscinas do C. A. Baependi.

A natação constitui-se
num dos esportes mais comple
tos, trazendo-grandes benefí
cios aos seus pratieantes,

' ,

, Sendo,um dos esportes
mais antigos praticados pela
humanidade oferece as seguin
tes vantagens em praticá-lo:
desenvolvimento fíSICO através
'da participação dos principais
gr-upos musculares, pouco
.exercitados, desenvolvimento'
orgânico através do fortaleci-:
mento da circulação sangüínea
das funções cardíacas e pulmo
nares, vivênciae intensificação:
da alegria de viver, fortaleci- '

mento dos nervos, relaxamen-.
to e recreação, integração so
cial e boa forma física.

O contato com a água pro
voca ótimas sensações fazendo

-

com que o praticante sinta-se
mais leve; além de ser massa

tossi F':, represo de Lucy Granado,- geado. Enfim, sabe-se que á
dir. t�ein�me'n{o de pessoal; Ar�an- natação traz benefícios par,.a todo llern, asse,ss<?r da Diretoria de da a musculatu-ra principal-Trafego-SP; CássioM. Salles de Oh- , .! ,. .

veira ass ist dir.' vendas' Juarez Xa- - mente, a do .coraçao. As atívr
vier de, Aze�ed�, dir. d� Interloca- dades físicas desenvolvem o ra

dora-Sl' e José Cunha, assessor da cioeínio, a coordenação moto
diretoria.

,.
"

' ra, a disciplina, além de incen-
.

Presentes, também, o CeI. Val- tivar O convívio em grupo.dir de Souza; Comandante da Base 'A
-

d d IAérea de Florianópolis,jt.dolfo Ern
ten en O a este a�e o

e o Secr. de Turismo, Ricardo Shu-
dieck, de Blumenau; Roberto Lean-
drini Jr. e o sr. Bras, de Joinville;
Rubem' Kormann. de Brusque ;
Francisco e Yvonne R. -Schmõckel
Alves, de Jaraguá (recebendo D.
Brunhilde Mahnke Schrnöckel fio:
res pela passagem dös 40 anos da
sub-Agência local), o sr. Nascimen
to, da Interlocadora e o sr. Heitor
Passerino Jr., dos bons tempos, che
fe de vendas para Blurnenau e re

dondezas, inclusive Jaraguä. ,

Finalmente, cabe mérito espe
cial ao pessoal da VARIG de Floria
nópolis, liderado pelo eficiente cole-

•

ga GILSON GONZAGA DOS
SANTOS, que tornou possível esta
homenagem quemuito tocou 4 grano'
de famíIiä da VARIG. Um caneco

de chopp especia:Jmente fabricado,
tinha gravado ós motivos pära Sch-

, neider se alegrar: uma casinha onde
Schneider naseeu estava gravado
MEIN HAUS (minha casa), depois
ás siglas da VARIG - MEIN LE
BEN (minha vida) e o casal Schnei-

-

der dançando, MEINE LIEBE
(meu amor). Idéia genial essa do ja
raguaense Gilson Gonzaga dos San
tos. Parabéns!

ÉRI< .. , 5ABE ... NUNCA
CONSEGUI APRENDE
ISSO'DiREITO! É.
Que: EU COSTuMA
vA FALTAR MUITO
'AS AULAS !!

. ,

� ��.���"

o que você âprende hoje será údl mmnhã. In!g
Página02' I< Jaraguá do Sul, de 03 a 09/03/90
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Morte,dePedro Ivo comove ·Estado
'- '

.

Uma hemorragia digestiva, .!
com,comprometimento dasfun- �.
ções hepáticas e renais, provo-je

_
cadas princip�l.meilte porrum �
câncer no estomago, causou a �

,

morte do governador Pedro Ivo �
Figueira de Campos, às 19h53 oq

rnín de terça-feira (27), na Uni
dade de Terapia Intensiva do

Hospital Celso Ramos, em Flo
ríanôpölis. Seu corpo foi velado
no Palácio Santa Catarina e o seu

sepultamento ocorreu no final da
tarde de quarta-feira (28), no Ce
'lßitério Municipal de Joinville,
onde praticamente iniciou toda
a sua carreira política. ,

Nascido no dia 12 de outu

'bro, em Florianópolis, Pedro Ivo
.

Campos ingressou; na carreirami
htar em 1950, e fOI para a reserva

10 anos depois, no posto de Te
nente-coronel. Em 1966'êlege-se
deputado estagu!ll, ·pelo êntão
MDB, que também lhe garante
uma vaga à Câmara Federal, em
1976. Dois anos depois conquista
a Prefeitura -de Jóinville, retor-

, 'nando .à Câmara Federal em
1976. E: em 1986 e'lege.�Se gover
nador' do Estado, pelo P�DB,
com 886.4l4 votos, ässumindo o

cargo no día 15 de março de 1987,
, quando também iniciam os pri-

, íneiros rumores de sua doença.
Pedro Ivo Campos foi internado
com Hepatite Aguda, às 22 horas
do dia 12 de fevereiro;

O Estado de Santa Catarina
perde um guia em que todo o po
lítico vinha se espelhando, -na
opinião do prefeito Ivo Konell,
que já adianta uma possível reVi
ravolta na política estadual a par
tir do desaparecimento do ex-go-

.

vernaddr Pedro Ivo Campos:
"Casildo deve assumir o Gover-

DOBRADINHA
�DO PMDB ELEGE

e-ALDUINO
o vereador Bakluino Raulino

assumiu na sexta-feira (23) Cl cargo
. de presidente da Câmara de Ve·
readores de Jaraguá do Sul, con
forme cumprimento de acordo feio
to entre a bancada peemédebista

. - majoritária. "A bancada unida
votou em mim". alegrou-se Bal
duino, que venceu com dez votos

a favor; três contrários, dados ao

vereador pedessista-Luiz Zonta,: c
.

um voto em branco. E o novo pre
sidente já tem uma responsabili
dade oe peso nos próximos dias.
quando deverá set definitivamente
promulgada a Lei Orgânica Muni-
çipal., .

"Precisamos contar' com o

apoio de todos os vereadores para
termos um ano tranqüilo. discutir
mos as. questões de forma demo
cnãtica"; manifestou Balduino
Raulino, afirmando que "os verea
dores de-Jaraguã do Sul têm que
fazer amelhor Lei, não apenas pa
ra os próximos três anos, mas algo
definitive, para frente, 'parao tutu-
ro, duradoura". .

'. O segundo projeto de Billdui
no Raulino à frente 'do Legislative
"é fazer com que a Câmara ocupe
ó seu lugar como representação. so
cial, cumprindo pedido do próprio,
presidente da Associação dos Mu
nicípios do Vale do Itapocu, Er
nesto Felipe Blunk". Balduino re

conhece que ele 'não. possa e.star

em todos osacontecimentos sociais
do município, mas já 'adianta que
mandará representante em cada
evento.

"- ..

no do Estado e possivelmente to- "Em 1986 ele foi o homem
do o PMDB deve realizar prévias derrotado nas-prévias, nada mais
para definição de outro candida- justo do que repensar este aSSUR

to para concorrer nas eleições de to. O momento o credencia a ser

outubro deste ano". Ivo Konell o candidato natural do Partido:' ,
considera "que com a morte de <,

reforça Ivo Konell, que deseja
Pedro Ivo à esquerda-do partido que "rrevaleça o bom senso".
se torna mais forte e já cita o Konel insiste, .no entanto, que

I nome do deputado Luiz Henri- . o PMDB "perde Q fiel da balan- .'

que da Silveira como a opção do ça" com à mçrtê de Pedro Ivo,
PMDB ao.Governo do Estado". e pondera: "E hora de reflexão,

de mantermos a cabeça fria".
.Desde 1972 'o ex-prefeito e

atual candidato do PMDB ao de
putado estadual, Durval Vase I
apoia o ex-governdor Pedro Ivo
Campos nas suas investidas polí
ticas. 'IE um.homem.pübhco que
lutou pela honradez e honestida
de política", afirma Vasel, "pes
soa respeitada; honesta e muito
sincera, tanto no exercícío legis
lativo, como .no executivo", re
força. Vasei considera que Pedro
Ivo pegou "um Estado falido e

.o transformeu, com uma .admi
nistração austera e honesta".
,

. Ernbora enfatize que não se

ja o momento adequado para se

conjeturar.sobre possíveis Bornes
ao Governo do Estado, Vasel
adianta" "O deputadoLuizHen
rique é l!' expressão máxima d6

. Partido em SantaCatarina". Va
sel deve se dêsincompatibilízar

da direção do Badesc nos próxi
mos dias, mas já avalia que "a
voz do PMDB é unânime em opi
nar -que Casildo assuma o Go
verno do Estado, definitivamen
te, se tornando, -por isso, inele-
gível".

.

.
Para o secretário deCultura,

Esporte e Turismo, e atual presi
dente da Câmara de Vereadores,
Balduino Raulino, "o desapare
cimento do Pedro Ivo Campos
deixa uma série de incertezas po
líticas". E ele questiona: "E ago
ra, para onde vai Casildo?" Bal
duino reforça que Pedro Ivo de
Figueiredo Campos será reco

nhecido pelo trabalho que execu
tou até os últimos dias de sua vi
da. Para o vereador peemedebis
t�, Pedro Ivó foi "o homem que
.tinha tudo para botar a casa em

ordem" .

,_
Pilote sempre eci't.upado

r-

- ,
,

KUH Rrinoldo Rau. 6.�;

72-1599
�HONDAI Menegotti Motos I#

Neste Carnaval Muito
.Samba, SUQr e Ver�.,a n.�
Passarela.': .� ',,- .

-
" -,"

�.�.W

'::!-

�Ma-reChal Deodoro,
,158

Fone: 72�1777'
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A sua elegânçia
começapor
fora. . �. .�

Vistá
'

..('AMISÃO
Moda Sempre
Getúlio Vargas, 55

ÓTICA
HERTEL

• LaboratórIo ótIco
especIalizado.
* Há mals de 50 anos'atendendo
v0c4.
* PrecIsão e qualldadf!.
Av. Getúlio, Vargas, f5
Fone 72-1889

.

I'

KADRI.
�.

. ,
'.

A equipe Lúmié,re - Linha Luiza Brunet - desfilou em
Criciúma na Boate Pirâmide, na segunda quinzena de

'

fevereiro, e foi muito be_m recebida pelo proprietário da
Boate, teo, e pelo arquiteto Brito..As modelos ficaram
hospedadas em sua residência.

A bonita Lisabete Pereira se formou no curso de modelo da CKAT
Produções, em 89. Seguramente uma das grandes promess� de brilho nas
passarelas da moda.

-

- ,

,

J

A Feira de utüidade de
Verão - que encerra

amanhã, em'Balneário
Camboriú - confirmoú as

expectativas e e sucesso total
de público e vendas.
Diariamente o pavilhão da
Setur se mantem lotado de
visitantes. Entre os

expositores, muitos
representantes
jqraguaenses, como a

KrismarMalhas, Josy
Confecções, _Malhas
Manske, Confecções
Laud'er e Lux, Artesanato
Lella eKandi Artesanatos
(/oto).

.'

..

Mal---'·IÖd
[ t)�eormóV�i� )

. ,

o REQUINTE QUE VOCÊ MERECE,
COM A QUALIDADE QUE VOCÊ EXIGE.

\
.

. .

E os familiares do prefeito
Ernesto Felipe Blurik, de

Corupá, também fecharam mais
uma página na histöria de;mas
vidas. No dia IS de fevereiro
estiveram'de aniversário a sua

mulher Delurdes Miranda Blunk
,

e sua filha, Marieie Fernanda, que
completou 8 anos. Ambas
receberam amigos e familiares

,

para um café, na tarde daquele
dia. Os parabéns desta coluna:

Uma verdadeira
maravilha o casamento
de S'lIvlo Ewald e Juvana
Stoinskl, ocorrido 1:10 dia
16 de fevereiro, n� Igreja
Matriz de São Sebastião�
Os convidados foram

-. recepcionadQs no Clube
.

Atlético' Baependi.

o jaraguaense Luiz Carlos Cabral continua em pique total. C
.

do,personagem infantil "Crutsana", Luiz Carlos viajou para Europa
dia 23 de fevereiro, especialmente para manter contatos profiSsionais.
deve visitar vários paises, durante os dois meses que permanecer na Eur.

CASA ,DOS RETALHOS
. Onde você encontra o m'elhor preço da praça .e os

melhores artigos de cama, mesa e banho, brim,
,

popeline, tudo em quilo.
Vá e confira .

,J4gora em novo endereço
'I

_

,.... r ,

R. I_te�oldO Rau, 585
.

',Página 04';'
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.' )_ ,A R,QUP'A INFANTIL
.I

..
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Prefeill' viii
lalter I

, fiscalizaçãl
o pref�itº Ivo K�

'!I).ell avisou a uma �omiS
são de cinco proprietários
,d� fabrica' de malhas e

postos de vendas de
Jaraguá do ISül, que
a

' fiscalização sobre . o

.cumprímento dO'
,

horá-
rio restrito-ao comércio
'_ das 1h às 21 horas '"
vai contínuar.. .Na sema

na passadá, ';él� .. ' e$�v:e
lleun,ido. com 'êst'a: • co

missão e ,adia.ntou· que
diariamente \ Um· fiscal
.da -Secretarta. de Admí
ntstracãc e Fínenças Vai
percorrer cl -cídade apartír
das 23 horas, proseguín
do a' fisça1ização a

té 'as 6h da manhã, acom.· ,

panhado de dÔfs', políeí•.
aís milH:a.r,es.

, A decisão deixou
irritados os 'l(j)jistas., O,
represensants ,

do '
. gruP$; ,

, Altevir Fogaça Junior,"
considerou' que '''o pre-
feito pl'efere que :. es

excursões se�"'di�ijam .a
outros; , mdni'cípios, se

O· bOI-cole dos bas'Iit·I�I·S' ti�o "íntranstgente", nãQ q�Í'ser:m,,':;C\lI'Ílp�ir, a
, ,

.'iíf'. ','
,. de.terma:naçil;Q.' I

_, :. '-'" I ' '1
� {I. JL ,; Ä 4,;(.2., .vw""" ., . I. '" - ""' f'.. -

,"M�_. , •.

_,.;;,e�,. ' :, :":,.:,' ',.: ;"",",�,:,,,�>';-,L;�, '

CONTABIt1STAS"pR:OMO-� .r�g�ça,9:.,J.,:9n01.1>.qu�:.-, as
A 'provável' pilFalisa-, di'8'ria$�" 'de ".._ "1"4(;2;$' '''15,00 VEM CURSO DE' IRPJ fil'ma,s .pequenas. serão

ção do atendimento dos para NCz$ 243.00" . ' ,

�go.rél,' QbIig,adas a ' íecha-
hospitais que " mantém

,
rem . .suas portas Se ' a

convênio com o 'Insfitu- i ,. "O trabalhador '- não "Imposto de Renda medida não for revoga.
I

"

Ad Pessoa .Juridíca" e' o no-
to Nacíona da

' mínís- pode continuar d deriva. da. Ele .avalia que . a
"

M'd' d P co me do Curso que o Sindi-tração 'e lC'a a re- 'ae isso acontecer, vamos intensão ,dos. lojistas
dA S (INAMPS) 1:' •

bl' cato, do Contabilistasvi encia ocial � ,
"

"rea Izar atos pu ICOS, "njão � burlar a Lei. ê sane
t d� Jaraguá, da Still' p"ro"

a principip marcada pa- passea as, vamos urreben- gar, impost9S" '. Ie. coloca
, "

5
-

d' b'
. I " ,move no dias 14 e 15

Ia o .dla '. - segun a· tar a oca do oa ão , outra .barreira. paora, ' que,

,.' t'" r t" d 't (qu.arta e quinta-fleirà),feira -, Ja es a: p ove- 'pro esta e a Vl'lr e o prE.· os" comerciantes, de
-

d na ,Associação Comer,dal, "

cando uma mobilizaçao s'idente do Sin icato dos o,utros
" estados'., c, fieg,uem. e Industrial

'

de Jaragu!Í.entre os SI':!tores sindicais �1etalurgicos, Luiz C<;lr- . a cidade - na ,madrugada:
,

I d' 1
' O curs,o. é dirig', ido, es,de Jaraguá do Su, e, 'a, os Busana" que ja reu· "Jaraguá não tem uma

,

I pElcialmente a contabi.
reg�ão do Vale (hf tapo' niu os dirigenteS de rede boteleira para' a-

Os h'
, . .

d' t I listas qUe se ocup'am de
cu.. _', ',qspiUlis relvln· seIS sin lca os c assistas, brigar essa gente toda".

d pequenas e médias em- '

dic.am o pd�amento na semana passa a, para Pari;l a presidénte da

quinzenal pelo' Instituto . preparar a mobilização. .presas, principalmente Associação. de I Eventos
t I t t Em 81,

.

os si,ndicaII"stas isentas ou tribútadas pe- p'
,

I- que a ua men e él rasa
lo U1cro Presumido, Lu- romociQnais, do. Parana

até dois meses -- e o cons�guiram reunir 72 mil qlle 'es�ve em' Jarag1,lá
,

b cro, Arbiltado, Socieda-aumento nos preçoS I d"as ,
nomes em a aixo-assinado. do Sul, na semana" pas,des Civis dé ,Profiss.ão

, " ,,-
'

sada, para. Se reunir, comLegalmente 'Regulamenta-
da, ' CO.Ffljção 'M,o,'netáriil

'Os lojistas, Maria Apa-
L2 recida Iurk, o comérciQ

, '., . do Balànço e Lucr,o 'Real·,').,: Ó)
A
'..... da madrugada é, legal,

. s inscrições" podem' s!er t·
feit,as ao preço de NCz$..

"a e porque os operários
,

' daqUi comE:;çam a ir' pa-2.000,00. f'l-. '3h O '
ra as al!Jric�s as 3 min '.

c:»
'

"",4C».
EDIÇÃO N\' '3.578 JARAGUA DO SULi �3 A '09 DE MARÇO DE, 1990
------------------------------��--�----------�---------

Marisal
,�',> investiga-
":0

"

iicêldia
,

"A direção .da Mai,
rísol S., A. _ Indústria,
do, Vestuário _ ainda,

não tem Os çálculos
dos prejuízos causadOs
pelo. incêndio acorri
do na .. unídade ín-
dustríal _ Setor de
Modelagem , por
'valia das' 16 horas
do dia 28 de fevereiro. '

Perltos da Itaú Segu
ros ainda" estão fazen
do levantamentos pa
ra detectarem as cau

sas do incêndiO, que
somente foi' debelado
às,' 20 horas, após
tentativas íncansáveís
do Corpo de Bombei-
ros Volun\áö95 "�'

'

dos próprios 'funcio-
nários. Não houve
feridos no acidente,
devido aO feriarlb de
cretado 'pela morte

. do governadpr Pedro
Ivo çampos ,_ niãb
havia· funcionáriOS
na .tndÚ:Stria.. O fogo

, queimou máquinas de

costura, c9mputado
res, condicionadoreS',
d� ar,' e material de

expediente utilizados
pelos 90 funcionários
que trabalham na

Setor de Modelagem.
A produção não foi a

'fetada.

EIIPregados da, Baeullle, e. Caropá,.;
'permanecem C·III· ,os bracos cruza:dos

�..' �."

,

dos pela BTN fiscal"., cruzaram- es braços, ,ele
, Iäderados -pelo , 'Síndica- , ment�· Mann,es' , gaumte
'to dos tI;�aba}hadores que toda a linha de! pra-
nas Indústrias da ConS'" dúção está parada, En
truçäo Ie do' Mobiliário quanto -ísso, o diretor'
de Jaraguä- do Sul, 'eles Adolfo Ludovico Baeum
exigem que seja zerada '. Ie' avalia qu.e' 35% do
.a inflação pelo menos pes�al está trabalhando
em' duas parcelas (são normalments .na- fábnca,
12,18% 'em duas vezes). o que assegura .qua a

E ()g números dos produção est,eja funcío-
operários paralisados di-' nando em 60%" do. ritmo
ferem na -avalíação das normal. � Ludovico já, ' a-

,duas partes. O presíden- dianta' que não" tem,
te do - Sindicato acre-' maís nada a oferecer ,

dita que 65 dos 80, fun- "o q/ esUlm(j)s concedendo
cíonãrios da Empresa é maís do ql muitas empre

sas grandes já ofereceram"
- 'e acrescenta q/ a direção
do Sindicato tem. se man-

Os operâríos da Em

. p�esa ,Adol!o Baeumle,
.
em, c9rllpã, estão para-
lisados a. praticamente

.

duas, semanã�· Díaría-
menta eles realizam pe
lo menos duas assem

bléías no, portão . princí-
pal da tãbrica, " onde
discutem as propostas
feitas até agora.. pelo
diretor Adolfo Ludovico
Baeumle, e " reafinnam
a' continuidade do mo

vimento" que neivíndí
ca "o pagamento sema

nal de Salários atualiza-

Sindicato's' .
unidos eonlra

ND,la
e

, de esc.lareciJllento
, ,

agradecimento
MARlSOL S/A INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO: com sede em Jara

guá d.:l Sul (SC), vem a público esclarecer que o incêndiO ocorrido em

suas instalações na tarde do dia 28.02.90, atingiu unicamente a área

,de modelageml não afetando a sua capacidade produtiva.' Continua

a operar normalmente, sem interrupção no atendimento dos pedidos
: qe ,seus cli�I.lteS'. J '.

,

. Agradece ao CO�1pO de Bombeiros ,Voluntários de ,Jara,guá do Sul,

à 'Pôllcia Militar, às I equipes internas de €;ombate a incêndio, ,aos co

laboradores,' amigos e empresas que de uma ou outra forma se; empe·
nhara,m e lutaram. para o' rápido, controle � ,extinção do incêndio.

. , ,
' -,

,� e"DIREÇÄ'O

Rubem (aoseea Flexa

ADVOGADO,

RUa Reinoldo Rau, 86 -;:-" Sala 6, _ 19" andar
Centro _. Edifício Mário Tavares"

'

Fone: (047:)'j 12·�920 _ Ja,raguá do Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'": .�

Proclamas de Casa�ent_�s-::···,:·�A!t\��
.,:,:: "', "�RG()T'ADEIJA GRUBBA LEJ;lMANN, Oficltll �� Registro Ci�n,'

'",'

=:;iO: 8�J9i!:,
�o '! -, DiStrito da COmarca de Jaragua do Sul,.�adQ de Santa CatarlDa, LQCal: ROSS REiSEN TUR LTDA
Bras.U, ,faz saber que compo...eceram. em Cartório, eXibindo 9S dOCUJJleu,' Dia QJ3J90 ,

", ' "
"

tos exigidos pela, lei, a fim de Sie hilbllltar�m P.élra casar, os seguintes: 1)
,

A'p'r�sentaçjãp dª equípa Ross e dos
'

passa'
Edital 11.084 dg ,20.02.90

, Itapocu Hanse, �IIl: Ne- KatJ.� Ci1s��ne ,OSsowsky; g�o�
. ,

Bennann Massami !\'laul � reu Ramos: neste ,dis· Ele, brasíleíro," solteiro, 2) ExplanaçãQ do roteiro

Sara R�na W�eh� , 'trito� filh.a de I!rnan� bancário,
-

natural'" de Dia 9/3J90

Ele, ,bra.Si,.leiroj' sglbeito,' Doubrawa.,..-:: ,�juí� Ri�' G�ande 'd'? ' SUe I] C�gada em Caxías do Sul para Q, café .da

industtiátio natuia1de S. Edital i1�08'1 d� 21.02.90 domícílíado te residente manha.

pa'i.i:iÓ: 'S'ãQ Pâulo; 'demicili" Có�a reçebida do" Carl.ó- na Rua Guilherme We�g(i!, �' 2) ViBitas: à Casa e Museu de Pedra. Igreja de

'adt�"e residéÍite na R. lUo, �Q � ,'GuaramlI1m, 'neste, 166, apto. 204;, .nesta. cí- ,8ãQ �legri:QÓ .com pinturas de Aldo LQca�IH"
Bràaeo, 361; apto, i02;', Estado dads, fílho de Agostinho

' a rép ic� ,de �etáe a: EsSj1 Eletrôn�a:.

nesta ' cidade filho de Jair J()sê Dalprá' e Juee.. '

Mário Tis$()t e' Etna)'; ,Monumento do Imigrante. e a. Vinícola Pi-

Aldo' Adolar Maul ,e Iza- Iene Imaculada da Veigß Bastos Tíssot .,...-
cQlb com degustação de vinhos, e compras-

ber KikUe Maúl -'
,

"Ele, brasiíeíro, solteíro, Ela, brasííeíra, solteira, ,3) Afmoço em local a ser sug,er�dQ pela equipe

Ela, brasileira, solteiFa! índustríal, natural de professora, natural de !)o� . , .' , ."
secretéría, natural de Itoupava, Blumeneu- nes- Jaragué do Sul, domící- '. :;'S8€IO a Bento Gonçalves com v�s'ilta: a, VI-'

Jaraguä do' Sul domící- te EstadO, domiciliado e liada e, residente- na
nico Auro!,a, m�trandQ fases .do prQCeS50

,r 'd '

resíd te�' na-' Rua residente na Rua 'Ale- Rua Epi,t,ilro'1:,0 Pessoa
de elaboração do vinho e degustação dos produ-:

'

la ,�� r.esl, en ,. ' .or- tos. CQmpras I

Ant�nl.O TO;bl�, 19, ne� xandre Koehler, 22, em 3.590, nesta cidade, filha 5) Passeío" à Garibaldi para visita ao local a

tq, cI�,alfde'd fwll�al de REadl: Ilha da Figuoeira, neste de Ad,alto GregOTiQ' Os- onde está a pista de skí (desativada)' o tele,féri�,
ner .n: re o " re � e, 1 distrito, fi1ho de Alfredo sowsky ie Arlete SChwe· ee e o tobogã.
Marlene Garcia 'Vlele!- D,alpl'á e Helena Kluck dler Ossowsky -, 6) Seguiremos à Gramedo.
Edital 1'1.085 d� 21.02.90 Dalprâ - Edital 1'1090 de 22.02.90 1) Hospedagem no Hotel - noite l.ivre. '

ValmiI,: Dal'Comune e Ela, brasíleíra, solteira, ,Gilmàr Antonio' Mené) e Dia 10/3/90
Terezlnha d� Fátima GOn· costureira, natural de Janíra Michreff Martins, 1) 'Visita a� Parque Knorr e Mini-mundo.

Eça1ve_s. ",
,

Guaramirim, neste Esta· Ele, braSileiró, s,olt�irö, 2) Almo�o em, rlocal a seI! sugeritlo Pela' equ�pe
'

l�, ,braSlleu:o, �olbe1:fo, dOt domiciliada e resi� industrial, natural de'
, RQI%,

, "

,

operador de ��na; na� dente na Rua Emílio Jaraguá do Sul, domici' 3} Compras de malhas, c�ocolates caseiros e

tural de CanQlnhas, neste Mank� Júniqr, 93, em liado e residente na Rua artesan,a.to em gerat,
Estado, dqmiciliado �, re" Guaramirim, nest� Esta· Rio BraIlco" �pQ,', wtP" 4} Visita ao lago Negro':
sid,ente' na: R\la João do, filha de Agen,0J; .José 102, nesta cidade, filho de 5) Jantar no Rrestaurante

'

"GARFO E BOMBA-

Pla�insch�k( 'nesta ,Ci' da, Veiga e �r:ene M9", Angelo Menél e Ester CHA", com música ao vivp, (sugestão)
<.lade, filho' de Airton glich da Veiga 1---'

"

Menél - Ola tl/3/90 - CANELA
'

Dal'Coniuné '�' Vitória idital 1'1.088 de 22.02.90 Ela, brasileira, solteira, 1) Vist'tà à. Catedral e a 'Cascata do Caracoi '

Adanski Dal'Comune - Cópia recebid� do .. Cartó· pr():tiess,ora, n,atural de 2) Lanche '(sugestãO) ou Almoço
' '

Ela" brasileira, solteira, nO.' d� Guarainirtm, neste Blumenau, n�ste Estado, ,3) Visita ao mirante do i'hotel Lag� de Pedra

,d() 'lar, n,atural d,e Ca· Estado domiciliado � residente él'onde, teremos uma vista do vale do Quilom'bo
noinhas, neste Estado, do· Cesar Roberto Wagner e na RUa Rio Branco, 760, 4) Café co.loniaI ;

"
'

miciliada e_ I!esidente' na Rosane Georg; apto. 401. n.esta cidade, 51, IníCio dia viagem de �egreSSo à Joinville.
Rua J()ão Planinscheck, Ele, bras'ileiI:o, s,olteiro, filha de RedrQi Martins e ÇONTATOS . ',- 0413) n-p091 OU (0474) 22-9:)'25

nesta cidade, filha de secretria, digo, auxiliar Zain Michreff Martins - �osso Pr,eC;:o inClUi - Trapsporte .em ÔIl'ilbus de

José Gonçalves e Ponalia de escritório, natural Edital 1'1.091 d'e 23.02.90 turismo, equipado com to"lete, som ambiente,

Luiza GonçalveSl -,' de Massaranduba, ne,&t.3, Valter Niehues e Silvia, guia acompanhante, serviç'os de bor.do, hospe-
Edital 1'1.086 de 21.02.90 Estado, domiciliado e re· Boppré dagem em hotel, (2, pernoites ocupando aptos;, '

Ellglo GalUanl' � Dagmar sidente na Rua A�hana' Ele, brasileiro, solteiro, duplos ou triplos cóm b�nho privativo e café

Doubra,wa zio Rosa, em Guarami' engenheiro, químico, na' da ,manhã.

Ele, braSileiro, solteiro, rim, neste Estado, filho tural de TubarãO, neste ---------------.-----------!

opa'rador de máquina, na' de Ing� 'Wagner e Ade' EstadQ,' domiciliado e

túral de Jaraguá do nilde Laffin Wagner ___; rlesidente na Rua Antonio

Sul,'
'

domiciliado ,e 're' ,Ela, brasi;leira, solteira, ..carlos Ferreira" 950,

�idênte na Rua' Rodolfo secretária, natural de apto. 01. nesta Cidade,
MeneI,' 43, em 'Nereu Jaragllá dQ Sul, domicHÚt: filho de Raulino Niehues

Ramos, n�ste' 'distrit�, da e 'resid.énte .a Rua eTerezinha Peters Niehues
filho de Inacio Domin� BertÍla' w.eege; 1'31, em Ela, brastHeira, solteira",

gos
'

GaHiani e Ana Mo· Barra dQ Rio Cêrro, neste, u,studante, natural de
cua Galliani - distrito, filha de RoIf São Paulo, domiciliada

Ela, braSileira, solteira, Georg e Milda Ruedigl3r e! riesidente na RUa

comerciária,
,

natliral de Georg - 'Ant{)nio Carlos Ferreira,

Jaraguá do Sul, domlci' Edital 1'1089 de 22.02.90, 950, apto, 01, nesta d'

ada e residente na Rua João Cezar Tissot e, dade, filha de Mario

AS MELHORES OpÇOES PARA PRES:ENTEAR
Henrique Boppré Ie CeIe'

. ESTÄO NA,
ni Justino Boppré -

E para que chegue ao

L
':

t
conhecllnento de tOdos,

'anzllas er mandei pas!lBr o present.� , Tubos de PVC (eletrodutos), Tubos de Concreto,
Edital, que será: publica' Tubos de Polietileno (mangueira preta).
do pela Imp�ensa e em Ir Fêibricõ:: ,Rua Jolnv11le, 1016 _ Fone 72·1'.01'
Cartório, ond� será ,aO' Escrit6rto: Rua Cei. Procópio Gomes, 99,'
xado durante: 15 dias':

'

I
'

'liii!"'"• I
FMle 72·0066 - Jaraguá do Sul - SC

"J�$.'[;:j�liAG:!�UA-�DO��SU�L-,-03�A�O-9-'-DIIIIIE�IIII!M�AR-Ç-',-O--D-E-l-gg-'o.·1...,;
•

r, ..

,: :'-': �""':':>'';''
,

" •

'�, f... ' .:.:

Agência de, Cargas e passagens.

VIRIG �EB CRUZEIRO'

Rua Procópio G., q,e, Oliveira. 246 Fone: 72-0363

Tubos Santa Helena Ltda.,

Jóias, semi·Jóias e relógios COm o, carinho da

LANZNASTER
Marechal �04orér, c391 • Fone '12·1261, em Jarag.uá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Illermediária de
Ilóveis Ltda.

R. Jelo Picc.oIi. UM - feD.� rl2-211'l - Jaraguá do Sul
_ CRESCI 0914·J.

TERRENOS
1 terreno com 2.oo0m2 na Rua Venêncêo, � d�·..
Silva Porto.

'

1 terreno com 5·094m2, próximo á MiETALÚRGI
GA� �REL� 'na Ilha" da Figueira. .' .. .: . .

.'
.

J casa de alvenaria com 160m2; ,,2 terrenos na-.

RUa·.Jorge Czemiewicz "c.

2 . casàs.e 1 terreno ci 800m2' na R. João
.

Ma

c
,noel Lopes' próximo ao ACARAI.

·Ch·alé
'IMOBILlARlA E
REPRESENTAÇOES LTDA.

Rua Reínoldo Rau 61 - FOlles 72-1390 e 12-1500"

TERRENOS
"TERRENO - Com área de 354Ín:4 sito a Rua :M,ar:

ç�!o. Barbi prox, a' Escola Gíardiní Lenzi:
TERRENO - Com área de 343m2 sito a Rua
Lot. Itapocuzinho prôx. Comunidade João Bessoa;
TERRENO - Com área de 589m2 sito a Rua
Luiz Gonzaga Ayroso próx.' Juventus:
TERRENO - Com área de 350m2 sito a Rua

408-Loteamento Hruschka próx. Cerealista tWbano;
TERRENO - Com área de 1.200m2· sito a Rua
Rio

.

Molha próximo Moiha; .

ApARTAMENTO - Com área de '180m2 sito a

Rua Reinodo Rau Edifício Mendonça' (DISAPEL);
CASA - Com área de 102m2 edificada em ter�
reno d� .450m2 sito a Rua do Escoteiros, prox.
Sed.e dos Escoteiros;' ..

IMÚVEL COMERCIAL - Casa de
.

Madeira/Sála
'Comercial sito a Rua' João Januárío Ayroso n?

.1884, próx, MÓyeis Chícdini:
.'

'. . , ,

.� �<

·1�(:

Empreendimentos ,Imobiliários
Mareatto Ltda. CRECI 093

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-11 S'6 Jaraguá,
do Sul _ ·SC.

II

.Ana Paula 11., - Lot,eS' no Loteamento Julio "II

'Rodrigues., -- Lote na E�seé!da 12x25 (Esquina)
Rua, Alagoas., Lote em Nereu Ramos 1·075,00m2
na Rua CB:mpo Estrella., - Lot.e estrada nove.

TERRENOS

C A S A S

Casa .com 300,OOm2 na RUa DanaI Gerent (Cen
tro),., casa Mista 120,00m2, Jaraguá esquerdo.,
Ciisa de Alvenaria cQm 96,OOm2 (Jguá ,esquerdo).,
Casa de Alvenaria 200,OOm2 R. Nei Franco

(Vilii Baepen'di) T-err-eno Rua Leopoldo Jansen

12x45
, "

TERRENOS COMERCIAIS
Terreno com 5'.189,00m2 Sit� â RUa JÓinville"
Terreno cpm 900,00m2 e galpão' de 2S'3,00m2

_ R!.!a, Bernardo Dornbusch.

PÁGINA 03

n C']t p.� V c., ,

. Grllil Tiliselli
1 ellue direllria

CRECI • 51 __..;:, Pone (0413) 45-0422 ou 45-0434.
Av. Nereu

\

Ramos, 635 _ PIÇARRAS '- SC -

I,

I,

Feriados.

,O Grêmio Esportivº Ie

Recreativo Tomasellí ele
i geu

"

no 'dia 9 de feve
; reíro

'

em' assembléia'
; gerál 'extraordínãna, sua

J nOva diretoria, que terá'
i a 'íncumbêneta de-bem
,

reg�r os ci'illeitos da
,recre.ativa até fevereiro
àe 1991.
A neva diretoria ficou

, assím constítuíde: Pre-
, '! sídent-, - Arinor Drews;

': Vice-Presidente -, Rudt
: bert R. Rubin; 19 Secre
i tário - Renato Rubin; 29-
': Secretärío ....,.,.,. Jairo Wal�'
!

1 \l Tesoureira ;-: D�Ü�
" l_ "Ronchit Konell; 29 T(!·
: soureíro _._ Adolar 'Daugs
:, Diretor Social - Mário
I, J
"

. Zoz; Diretor .de EStPOF-
.
i; tes - Rudímar R. Rubin:

ii Diretor d.e Relações' .' Pú"
ii blícas ._;;_ José' D. MoÍ-
'; verstet: Conselho Fis

: cal � Olívio Tomasellí.
.; :edio Tomasellí, Guido
.: Rasá e Avelino J. Bucci,

: C'oD DEFINE DATAS
,

A Coordenado/ria
'

de
: Des.portos (COD) esteve
: reunida no dia. 20 de
'fevereiro, em Blumeneu.

.

sob a. presidência de Fe
.

liPe Abrão Neto, o "Feio,
.' quando. então foram de

,
cídídae as datas para 'a

r realização dos ' Jogos
I. Microrregiqnais e Re-
! gionais & r�gião Leste

I' e Norte, ínscríção e

I transferência de' etle-

� tas,. entre o�tras"
f FICOU acertado que
� os Micros acontecerão
! entrle 19 de abrbl e

[15 de maio, e os Re

i gionais de '13 de Julho a

i: 5' de agosto. O prazo
! final para inscrição de

I; no�os. atletas e trans

i Ierêncía doe atletas den
I

tro . do Estato encerra-se
no prÓXimo dia 15 às
18 horas, na" s.ede da
CaD em, Florianópolis.

f. . Esta data também foi
: determinada como prazo
l fatal ,para os munici-
; pios informarem as mo�

,dalidades qu.e irão dil-

: putar .

nos Jogos Micror-

1 regibnais:, Regionais e
I Abertos, devendo ser

enviada· a relação no-

j, rilinal de àt1etas por
; modalídades .

para os

,Micros e Regionais.
09 DE MARÇO DE; 1990'

PRAIA DO FLAMBOYANT
, Ldtes' com luz, água Ie Rua calçada. Financiados
até 5 meses, 'a partir de NCz$ 90.000,00

.

PRAIA DE fI'AJUBA
.

.

Área 1200m'2, frente pl o marNCz$ 98.000 BTNs
BEIRA

. MAR PRAIA FLAMBOYANT

W,OOO�OO. m2, entre Avenida � a praia, visao

'PanO�amlca rua calçada ao I1OOO;r,. iluminação
especial (poste de 15 metros) 680.000,00 B'FNs,
C E,N T R,O

. Próximo do mar - Lotes no valor de NCz$ ,."

130.000,00 e 230.000,00:'
C�SA NA REGIÃO CENTRAL

'. Por NCz$ 500.000,00.
AV. �EREU RAMOS
Região central - 800 m2, ideal para construção
de. um edifícío de 10 andares. 150.000 BTNs
(acei�a incorporar) ,

EDIFICIO MARIZA
. Apartamento lateral. mobiliado - 2 dormitó
rios NCz$ 39.290 BTNF.

PLANTÃO
Domingos eSábados,

I,

_

..

ALUGA
Sala Comerctal v-+ ,Rua José Emmendoerfer
Sala Coml. _;. R. JoiilvilIe .:......

ao lado Lumíêre
GALPAO COMERCIAL" � _ RUa. Bernardo
Dornbusch próximo 'à MARlSOi i

�
ENGETEC

\.J

Imobiliária Engetee
CRECI'934-J - FONE 72'0373

R. Exp. Antonio C. Ferreira, n9 68

'TERRENOS
TERRE.NO' com 3,600,00m2 �_'Rua Epit. Pessoa
- Centro., TERRENO com 1.4BO,00in2 - Rua
João Picolli - Centro.

. " .

C O B E R l' U R A N O'V A com 320,OOm2
-- Edi'fício schi,ocket - Centro.

APARTAMENTOS
APTO. NOVO com 194,OÖm2 - Edif'. Carvalho
- Centro.

ii C A S AS
CASA em Alv. com 311.00m2 Rua João Januário
Ayroso" CASA 'em Alv, Nova com 150,00m2
Rua 25 de Julho - Vila Nova;

I'
Calhas.. e Aquecedor Solar

. Rua Felipe Schinidt, 279 • Fone 72-0448

II
Funilaria J araguá Ltda.

JARAGUÁ DO SUL, 03 A
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CONFIRA A HISTORIA ...
02 Â�i :1\IarfO

'J,' .,.,',

Sra. Maraze Liane
lQarschilll'·Schultze; Sr.
Waldir" WarhQftig- (Curítí-
hã),; :$1i':; JO!ã� Girola; Sr.'
Pédi'ó 'gäúm,J.�; S.r· ;W1l
sóA'

-

SchIÍlitz; Sra, Iara
B.âUock Vargâs; Wanqei'
Ltiii Buzzif, vnlriar Mau
rido LicKf�Id .

.'

:-: ":>"'.�: ',:; .

\ '", r,

ficar sei na saudade".

,

"A História de nossa'gente nio ,-ode

o Passado só é baportante se C) seu

temp� foi bem empregado.

ra Artístic,a, lern 05.12.1959,. no . Clube Atlético- Bae
pendi antigo, na Rua Seme MattaI: e davam a

.

nominata: Violinos Francisco Fischer '(Maes-
- - Ern. 1940, o Instituto. Brasileiro d� Geogra- tro), Fernando Spríngmann, Gerhatd Harnack,fia e Estatística, pelo. decreto. n? 1·3'11 mandava sre. Ing� Hasse, João S. Amaral, ErIiJesto Reimer,

realizar. o recenseamento geral da República, �o dia Willy Weínzírl, George Panstein e Guidp Fischer,01.09, mas pedia às 1.574 preíeíturas do País, es ,Violoncelo - Emílio da Silva, Harmônio sra,
mapas dos seus territórios. Só 1.574 preíeíturas Yara Fischer Springmann. Piano'- Adélía Píazera
no Brasil? Humml Fischer. Flauta - Romeu Bastos. Piston - JOa-
- - O Hotel Glória - Flonanópolts (antigo'quím Píazera. Clarinete ......... Werner Voígt, ,Trombone

Laporta), o maior edifício da Capital _� o único a pecho Doniní e Contra Baixo de Cordas - Germs-
pOSSUir eLevador,. telefonas em todos os quar�<:>s, 12 no Beitschern, A galeria de hon.ra da $CAR!
eoníortäveís apartamentos luxuosamente mobílíados, - - O Senador Irineu Bornhausen, das três
'SO quartos e 18 banheiros - diárias a partir de Rs- Iormaturas que se realizavam no antigo salão do
14$000, ínclusíve banhos quentes, +: aguardava seus Baependí,· partidpava de uma: delas, muito _-elo
clientes na Praça 15 ou atendia reservas pelo tê: gíado- e o Centre Excursionista (s_e não chovesse;
'lefone - 1320. Felippe Orofino La Porta, hoje, e visitaria Piçarras).
conselheiro fiscal da BESCOR e esclarece que o ho-

t,el este�e nas mãos dos La POrta· de 1932" quando
. foi inaugurado até 1962. O Gloria foi transítõrío, por
2 anos, sob a direção de Carlos Boabald. Na

.época tinha 12 suítes. Hoje. o FLO�H deve ter

. 15. Bem desproporcional em relação aos dois

períodos. É isto aí "seo" Felippe� Bons, tempos aque

,les, em que a' VIda era franca risonha!

09 de Março
Sr. JúliO Carlos Fer

reira; Sra. Edeltrudes
Lepinski; Marc<?s Anto�
nio Rosa; FranêÍsco Fran�
ça; Anastácia Orska;
\Valtraud Simon

·p·i·G·�-A-O-f·�·��·.·.��·,·�·�.-_I -.-_-.. -_�-�-�-_-�----���·-����1��',�.A�G;U7Ar�OO�,�'���A®���OOOl�

• • • HÁ 50 ANOS03 de Març.o
- '

. .1"' (�

'�Sra: ,Clara ._A-lbus; Sr.,
Emesto

;

Silva; Cláudio
Keran (Curitiba); Sr; 01-
dâü . Dal'Ri: .Anésío Bor
tclíní .' Dai.'Ri; . Lucímar Fu�

si;'. ,Beatriz Mehler. Náía-
. da �

;. Piske: AJine
-

R�;
K�ti:a --; Aparecída.. Bono-

fi ."
-.

nj�h
04 de ",��rçQ

.

Sr 'Carlos!' Rutzen
{Corupá) i �Mârcia M. H�

:Po 'Schramm
'

(Blum�Iiau);
JU:tta Marcatto: Sra. Lo
ní Hörnburg;

.

Ivq Ris
teuJúníor: . Simone' T�
nesínhä Schwartz,

05.
"

de' Março. t·

.Sr- Cerönímo, . Toma
selli: 'Sra. iElisabeth Ví
eíra; • Sra; Iri� Lange.
Eng�imann; João Alves
Pereira; Inês Foch; Ma-

ri� Sueli RadtkJe; Mar:
_ _ Em: 1950, Os tempos eram outros, á ela-.

gà�ida Schwartz; WH- .

1 ' 'G
'

liilm Marschall; Aquíllesj' roo Frei Bernardino. oím, protestava pe o, uia

S: Silva Júnior.
'

Serrano", de Lages, as autoridades consentindo a

abertura de uma casa' de jogo e tolerând�, "um vergo-

06 de Mar.ço. . nhoso ultraje à população honesta e ordelfa de �ages ...
homens sem consciência e sem �scrupulos v1sa.ndo

Sra. Elizete Magri; lucros fabulosos ,e imediátos, abriram �m lu�uoso
Srta. Araci Pieper; Ana antro de p�rdição, escola do v�cio e lIn�rahda.de,Claudia Ronchi .(JQinvil�. à qual deram o nome de Boile-Ver.aneio-Hotel.

.

Be.

Ie) bidas, jogos e mulheres! Eis a trinda�e que ha, de
imperar naquele antro onde encontra��o ,sua, ruma07 d� Março 1l'loral e material - individuos e famlhas mtelf�s.:.�,

L
'_

d DecenclaSra. Yara Spring- conclamamos os membros da eglao. a d:mann; EdeUr.aud Rolin para que formem na frente �nica, poderqsa, eCI

Herm:ann (Co.rupá); Nel- !fida, qu� dê combat� sem treguas e que �ãO
sOn �orbis; JoSé Renato descanse at,é ver novamente f.echado esse an ro

'!
-

"

d Lages ver-de CaryaHilo; raC'e:ma de perdição, infame ultra.Je ao povo �
H

'.

'd d .II

oJeBéhling; 'dadeira ignomínia pata a nossa CI.a e ,

, :
� faz anos (e bota anos!), tOdo mundo passa el

mn

08 de Março' �.
f

'

diSSe ninguém <1) liga para as uzes
guem �u .., .) d nt'gaSr, Leopoldo Mey �oloridas (s�m �fensa ao novo preSIdente a, a I

_

tJoinville); Sr. Carlos SC-301 a RodOVia Waldemar Grubba, hOJe. BR

Hors; Sr. Aldo Piazera; 280, q�e' todo �undo conhece como a Rodovia da

'Fuzarca. Vero?

• • • HA 40 ANOS

• • • HÁ 30 ANOS

- � Em 1960, Loise & Richar.d da coluna

JARAGUA SOCIAL, do "Correeio do Póvo", co

,mentava ö concerto da SCAR - Sociédade Cultu-

INSTRUMENTOS DE
MEDIÇÃO -

t"COMPONENTES
INlmstRIAIS

• • • HÁ 20 ANOS

'- -Em 1970, a NASA e seus cientistas informa-,
vam ter descoberto minúsculas partículas de
ouro e prata nas pedras trazidas pelos astronau
tas da Apolo 12, além de vários minerais novos.
Acresc�mtavam que o satélite 'terrestr� Ioí formado
,há pelo menos 4.660 bflhões de an:Oß, podendo
chegar a 4.130, Desta forma seria tão velho quan
to o próprio sistema selar e muito mais velho do
que se supunha em cálculos anteriores .

- Na tarde de 31.01.1970, tomavam posse
de seus cargos o sr, Hans Gerhard Mayer, cOrno pre
feito Municipal te Eugênio Victor Schmõckel, como
o 19 VJce-Prefeito de Jaraguá do Sul, paFa um perí
odo de 3 anos. Naquela oportunidade, ainda perante
a Câmara Municipal o deputado federal Lauro Car
neiro de Loyola, recebia o título de cidadão Hono
rário de Jaraguá do Sul, pelos inestimáveis serviços
à Comunidade Jaraguaense.

• • • HA 10 ANOS

- - Ern 1980, realizava-se o 29 Encontro de
E�·Atletas, no Baependi, patrocinado pelo próprio
ex-Atloeta Octacílio P�dro Ramos, organiazado tam
bém por um ex-atleta Turíbio Antonio Elíseo e con

tou com as seguintes pres�nças: CaScudo, GaulkJ=,
RQlli, Samar, Octacílio,' Turíbio, Taranto, Jorge
Mattar, Hamilton, Guido Fischer, Guida Schmitt,
Ballock Sabará, Bidú, Leoni. Manfred Albus·;
Schmö�kel, 'Vioente Donini, Zieo Rocha (Joinville),
Spitza Fiedler (Curitiba), Cyrineo (Mafra), Osmar

(Rio Negrinho), EugêniO Silva �Barra Velha), Pec�,
Fi.scher (Paraná) Faustino, Clécio Espezirn (Floriano
polis), Ary Fruet, SiIvino Baratto, Mário Zerbi,enen,
José FrutuosO e JOSé Nunes. Em 1982, seria o ex-Pre

sidente Haroldo Ristow � o 49 encontro seria patro
�inado em 1982, pelo ex-atleta Cyrineo Motta . Espe
zirn, residente �m Mafra-se.
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Ind icador

Pronto Socorro 72-1971

Bombeiro .•....• 193

Drogaria Cato 72-0636

Hosp. Mat. Jguá 72-1300\
Polícia 190

Rádio Jaraguá 72-0159

JEMERGINCIA

Org. Contábil
"I Cllercial"

S/Cltda.
_ Eecdtas fiscals e

contábeis

- Registros de firmas

• -Coótratos

• Seg.uros

• Xerox

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

• Pone: 12-0091

• Jaraguá do Sul - SC·

'Farmácia
do

. I'

Sesi
Agora em instalações
ampliadas e com La

boratório de Análi-
ses Clinicas anexo,

pare melhor· atendi
mento-

Av. Mal. Deodoro
507

(defronte o Colégio
São Luís)

Fone: 72-0561

pAGINA' 05

l.

,

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA
.

E ANÃUSES CLINICAS

Fleminq. .

Rua R�fnoldo Rau, 516 .. t,

Pone: :12'2755
Jaraguá do Sul - SC -

Rua João Marcatto n.? 13 - Z.9 andar
sala 204 - telefone: 72-1869

Jaraguâ do Sul - SC

,Walter Luiz libeirl
Ilelll�re Dellagiustill Banasa'

A D V o G·A DOS
Rua Joãe Marcatto n<} 13. 29 andar - sala 206,
Edificio Domingos Chíodíní. Informa seu novo.

telefone aos clientes e amigos: 72-3956.

ADVOGADOS
FR/EDEL SCHACHT

MARIO CESAR FEL/PPI

CLAuS/O BARATTO

'. ESCRITÓRIO:
Rua BaraodoRio Branco.227· - CaixaPostal12
Fone: (0473) 72-0244 -89250 -Jaraguá doSul-SC

Ortopedia e frlulatol_lia
DR. MARCOS F. SUB'l'IL

Urgências __ consultas __ ortopedia infan•.
til e adulto. Membro títular da Soe. Brasíleí
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 __ Fone 72.2218

-

"i'

Clínica ,de

Fisioterapia
,

.Jaraguá
I,

Dr� Valéria C. Togni D� Carla S. Porto
Dr' Solange Castilho - -

Psicóloga
Písíoterapeutas

Atendimento psicológico a partir das 17:30hs
Rua Jacob Buck, 120 (fundos Bradesco]

.

Fone: 12·3659

I,

Mantemos convênio com: UNIMED e

BANCO DO BRASIL

S 'E G-V R O D E VIDA

Faça� para
� que não
você ':e

'garantir algp
tem preço:
sua famtua

Informações:

Ru� CeI. Procópio Gomes, 290
Fones 72'0091 'e 72-2684

Jaraguá do Sul .- SC -

. Jlsé Alberto Barbosa

I,

DEFESAS dVEIS E CRIMINAIS -'

-ADVOCACIA EM' GERAL -

- Direito Civil - Criminal - Comercial -
- Trabalhista - Esportivo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 91 - Sala
Fone 72-0188 - Jaraguä do Sul - SC

.

SÁVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

ADVOGADOS

Aurilene M, Buzzi
Leonel P., Floriani

Advogados,
.Rua - R�iDOldo -Rau, 86 - sala 4 - Fone 12-2711. ,

1
.i ENCADERNADORA

e
-LIVROS - REVISTAS. NOTAS FISCAIS-

-TRABALHOS ESCOLARES- G
CARDÄPIOS - E OUTROS

RUA SÃO PAULO, 114 (Pr6x. a antiga Cyrus)
e JARAGUÁ DO SUL· SC

'CORREIO DO POVO' . 12-0091
JARAGuA DO SUL, 03 A 09 DE MARÇO DE 1990
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FECESC conclui novo. estatu,to .,.aio.d, ,�.,"ma,rço "'.'_,
.

.

(-- ["_; li i; '.
.

.

, Até o final demarço cates para discutir as 'ul-' das:' Esta fase durou até '

ltleve estar concluído o times alterações. Entre ..
o . día .. 31 de novembro. ...

novo
o

estatuto dá FE- as novidades, o -. sstatu-> quando - t:Qdo"-�" material
CBSC '('F�er.ação dos' to deve estabelecer ·uma· já estava. nas ilIliios_qa.ßi�
Trabalhadores no Co-' nova forma de eleição da retoría

.

'execqt�yÇt :�., qqe
mércío no Estado de San- .

diretoria da federação, o passou a sistematízár' l,tis
ta Catarina). A FOCESC, reenquedramento sindi- emendas apresentadas,
que representa certa' de cal, definindo claramen- 9. período seguinte,. ini;"

,
·

IIIiIÍllllllIIIiIIII _-..100 mil comercíãríos, es- te quaís as categorias cíado no dia 16 dê janeí-
tá sendo o primeira fede- que formam a base'

.

da ro, e ainda em Uà:ns�l1fs�, .:

ração no "Estado a rever entidade: e:stá servíndo para novas":
o seu papel e

.

,estabele- ". . a;n.álises, àiscussãQ·.� ...

a-·,.
.

. O novq. estatuto,. es-' . _.

c�r noves príncpíos. .

.

Is� presentação
.
de. novas �-

t9 .íoí possíveldevidQ ao
; tá primando .peía :: Ql3mO- mendas.·A ....

partir do pro
dísposítívo. ._. constítucío- cracía, N�ste

.

sentido, e-i xímo dia 15 até 15
o ••

de
nal que estabeleceu a au-

le busca rever questões m.arço,. o es1atu,to deve
tonomía te a livre organí-

fundamentals do movi- ganhar um férmato final'
zação sindical. ,

o preces- .

mento sindical, como o e,: concluído � .

cronogra
so de elaborocäo do esta- corporativismo, os di-

111-�, o,�.te:�;t?, 'final devr
tuto, que iniciou em se-

reitos e deveres da enti- ser aprovaâo em plena-, .....__;;..__
,

..... �..-�-------tembro,
.

está
: prívilegi- dade, a criação de uma ria estadual que deve, a

ando a participação eíe- direção colegiada para as contecer ainda'no proxí- ,

tíva da categoria atra- príncípaís decisões e de- mo mês, }: .:\ .. ,> ',1.(1

yés des 23 sindicatos fili- fínír objetivos de atua- Plorianópolis, 09 die íe-
ados,

. cão O estatuto deve ga- vereire de 1990.
rantir também a criação de

A partir do dia 15 a umacomíssão de ética para
: elaboração dö estatuto garantir o cumprimento
eiitrà em sua fase final do estatuto.
- a de redação, já com O trabalho de ela:
todas as sugestões síste- boraqão do estatuto co

matizadas. Por isso, nos meçou no dia 11 de se

últimos dias o presíderr tembro, com a distribui�
te da FEOESC, Francis- ção de Um projeto elabo�
co Alano, e o diretor de rado pela assessoría

, ju
.Formação Sindical, Ivo

.. rídíca da PECHSC para
Castanheira, estão psr- .. bs sindicatos discutirem
correndo 'diversos sindi- .

e

,

..
' @1�t,;� ,

r x :
'

/::::&," VIAÇÁO CANARINHO LTDA.

Programe- bem as 'Suas 'viagens de férias e '

.

recreação. A, "Ca.ar1Dhq"· coloca' à
.

sua di..-

posição Os moq�rnos e confortáveis ônibus .da sua ,

,. '.', frota. Venha conversar conosco. .

-
,.

Ä�. Mal. Deodoro, 987 _. Fone 72-1422

Raquel·
éÔM:eRCIO DE FRUTÂS E VERDURAS,

SEMPRE 'mÊSCÄS'E vERDES, PAO eASEllt� .'

E. CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTO.
I ');"'

Rua CeI. Procópio Gomei de Oliveira, 1.1,§O'
-Jaraguã . do Sul" . 'SC . --. -=;" ..

DIODElA'ÃOJURH II
1

Fabricação de modelos �/fundição em geral,
madeíra, alumínio, araldíte, etc. ;

:.. Serviço:-de" coloeação de canais e modelos
em placa. .

!"'.
.", ;' �, ,:. "'.

Rua Prof. Antonio Ayroso, 419 - Bairro Nova
Brasilia - Fone; 72·3991 - Jar�guá do Sul - SC.

. BarãodoRio.Branco, sala 4
FONE: 72.2607 Velho MarechalFerroapresentarem emen-

DE, ENGELMANN & CIA. LTDA.

Comércio . de veículos usàdos
� Peças '. para veículos

Compramos automéveís acidentados

Ru�' Conràd Riegel, 162 - Fone '12-0814
Jaraguá do Sul SC

COlDp�tador.es ,:
o

,II

0' {',� �'/' ".' 'e

"

Suprimentos para
I.

I

paramáquinas o e móveis esc,rltóri'o ..
'

':

,Metalúrgica Ltda.ArteferIo,72-1492 -- 12-3868FLORIANIé no
Portas' - 'Janélas - Vitrines . Balcões - portas

PantQgráficas - Portas Rolo . Cercas -

.

Grades
. <2hurrasqueiras - Anéis Metálicos - Máquinas, li

Ett... .'
.

.
.

AGORA EM NOVAiS INSTALAÇÕES
;! RUa .Joinville, 2.051 Fone; 12-0911

,:,,"
.

Jaraguá do ,Sul .. " ,_�S·G

Para nós, seguro n·ão é só ga'ran'lia doe riscos
.

S,egoro é

Preslaçãl de
'Consulte - .n·os

Seguros A. '

. Garcia

-Serviços

genIe .
nossa. Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n9 .�O, 1.9 andar, sala 2

Fone: 72-1788 Jaraguá do Sul SC
v\

JARAGUÃ DO SUL, Ó3 A 09 DE' 'MARÇO 'DE
',1

�ê_ª--�-i;::'·-_;;;;:__ ;;:""·-,,,,·-c;:;-:ö-:m;-"'-ä::':E·��'"ll5""'===·:5----""·d'--··"';5�......."C�,��-����.......-..-..�� ......;.... �� _
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.,.: .. Inlles para quem
IiI lem lempl

a perder.
FALE INGUs EM 24 HORAS

WIZARD
CONVERSATION

... Finalmente no Brasil, um método revolucíonä
rio pera . você falar inglês em apenas 24 h/aula.
... Método desenvolvido no maior instituto de
linguística do mundo (Brigham Young Uníversíty
- USA).'

,.

... Aprendizado 1QO% garantido. Milhares de
alunos satisfeitos em todo o Brasil.
... Solicite uma aula. demonstrativa gratuita.
... Método especial 'para crianças.
... Estamos lançando no mesmo método, Alemão,
Italiano e Francês.

Rua Exped. Antonio Carlos Ferreira 68 -

Fone 72-0527

Posto de Vendas MarcaUo
Chapéus, bonés, viseiras, .camlsas, shorts,

bc:!�:odas e (:ordas.

Em frente à fábrica, - Amplo estacionamento.

JOãO eÂkAlâa_ .

Moda blfanto·juvenll para realçar a

elegäncía de seus filhos. Um car1nbo

especial para o seu bom gosto.
.

Na Marechal Deodoro. 819 _ Jaraguá do Sul_ SC.

NísciDleltls
'1 � de' Feverelrq·

Siano, filho de Geraldo,
(Gisela) Wälz.

16 de Fevetelro

Kerín! Rosííene, filha.
de:. Ilário. (liosalia) Olska.
Holler: Rodrigo. Iílho
der L(>urival (Alaidel De;
marchí,

1.8 de Fevereiro

Juliano, filho de JOOo
(Iria) Daniel;

,19 de fevereiro

Andréia, filha de Gen
til, (Isabel) ALegrE:; Felk
pe; filho de Alsimiro
(Aldeide) Frutuoso: AliSOn.
filho de Lourival (l4aria)
Schllernberg.

.

20 \ de Fevereiro

Alíson, filho' de Ellcio
(Miaria) Bona.

21J de Fever�í;o",

"

Jsabela, filha de Hum
'beho (Rosane) . Sanson,

22, de Fevereiro

Bruna Marina, fUha de
Alfomar (Marina)' Gon
çalves Bertholdt

'Confecções Sueli Lida
DE FABRICj:AÇAO PROPRIA,.

A
.
PREÇOS Dr- cusro,

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 e Da

"Rua Reinoldo Rau, 530 - Jaragu6 (lo Sul se

ARTIGOS

FURGOES CARGA. SE A, ISOTSrowCOS, FRIGORiPleOS
E CARRETAS DE 1, a e 3 EIXOS

.

, "o J,�raguá Esquerdo Ru� Dr. Enric,o F�rmi, .11.3 Fone n·t07?
PÁGINA 01

INFORllATtvO ROTAJUO

_ •.Qaatn.....elá-
� Cinco,

"Desfrute Rotary"
FAL DO ROTARIANO ADOLF FISCHER
Dario Maciel, Gav. D - 465 1980 - 81 cornuní-:
ea, em correspondência o passamento de .. Velho
corapenheíro ADOLF FISCHER, o ún�co sóeío
fundador que. ainda sobrevivia; do Rotary Club_
Balneárie. Camboriú, que. ultimamente coDstava,
come.. söcíc honorário.

.

O óbito OC(i)Fr�U Iio diä
23�Ol.1990. . <,

COLEGL;\DQ DA CQORDENADORIA DAS 'AS&
D.;....,j. 465.
Esteve reunido lem íevereíro/sê, na cháaal'a. do,
Gov. Indicado Ary BuZZi, onde, entre Qutras es" .

tiveram presentes ELKE W1LLEQ{�, ZlLAH
MARCHESINI, LADYR FRANCO, ANA MARIA
SANTANA, NAIR MACIEL.e ANA PA11RICIO•

deliberando sobre assuntos pertinentes � de in
teresse de sua Instituição, da qual também 'to
mou part� a sra, LENlTA BUZZI,. anfitri:ãl do f!'
vento.
)'ar,álelamerite, o Gov. Indiado Ary BUZZi, �
Leníta, recepeíonaram os ex-Govemadores
RUY WILLECl(E, JOAQUIM SANTANA, LUIZ
ROBERTO FRANCO e DA:RIO MACIEL, e vátios
rotarianos, num ambíents cordial, nas proxí-

.

dades da praia do Estaleiro.
REPRESENTAÇÄO: DISTRITAIJ DE ROTARACT
CLUBS
Assembléia Distrital - "CompaIi'heirosl ApóS:
um intervalo de dois meses e alguns días pedí
mos que retornem às atividades do clube. eo

qual pertence e do distrito com força total.
não esquecendo do nosso primeiro cOmproIí!is
so como rotaractiano que "

somos nOSS'á ASsem
bléia Distrital no dia 04 de março do correnta
ano, em Joínvílle, Para tratarmos de assun
tos de Interesse do distrito, Apirese*em" seus
condídatos à Representação Distrital -:- Gestão
90/91 � asso Tania Regina Horn. de Andrade".

(DA 'COMISSÃ() DE RELAçoES PLú- \

BUCAS DO DISTRITO 465, .�NO .989/90)
----------------------------�-------�

.

« Deulsche Ecke »

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

- - - Dm REDAKTION

DER FUNDBüRO SCHLüSSELBUND
.,o\)uch kleine Dinge bieten manchmal eine Pointe.
Das Inserat einer Kopenhag�ner Zeitung ·la,utet.é:

l : "SiihHísse1b:und mit 37 SChlüsseln verloren.
Gegen Belohnung im Fundbüro abzugeben!"
Ein findiger Reporter, der gerade dort zu tun
hatte, brachte heraus,· dass der Verlierer der.
vielen Schlüssst der Direktor des Fundbüro
selber war.

,H U M O R

"Sag mal, Díeter, warum übst du denn neuer
dings jeden Tag sechs Stunden Klavli.er?"
"Man muss nur wissen, wsss man will."·.�
"Und was .. willst du?"

.

;.,.

"Die Wor.nung nebenen."
,

I�AGUA. DO SUL, 03 A 09- DE MARÇO DE 1990
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'
Dr. WALDEMAR 'SCHW�ITZßR "

Clí,niça de pequenos e grandes anima.is, ,cirúrgi�s, vacina�õ� >',;'f "
:

"p
. , '

'

,

V RIG
i

,
"

'raio x" intemaméntos, boútique. ,,' _ :;:�::,�ais��g�ns .e 9':lrga� é co'm A
..

'

Rua Jolnviße, nC} ••178 (em 'frel,1t� ào Supermercado Breithaupt) ,

FpII��2",3268 -"aragu'á dó',8ul .:....' Santa �ta�l..a ," ,
,Rua C�l. Proc. G. de Oliveira, nl! 246, Fone: 12·0363

"';. ,,'� .. :

','
I

(EerdtDalld. Plske)
-; .;l.'

I
,." '-"Prél�:��misS(f dê' "quellf Ioí rêf""aptC)\i'äi"-..;.:o.:""e sabe-o melhor qUe, -nín

jamaís pefdé" �:', {iiiafestâd�'it
",

o :, sr. guém p sr. "Diretas", haverá mínís

UlY���'''iduimarã.��' está,' cemeçando tt�·.q4e acumularäp c��gOS de ""mi�
� ,mandar>;, recàdos

'

ao'· presidente ,niströs, 4.e outros m;inisférips. 'Casó,
éleíto. É a antiga mania de querer, .; -.p�r; ���mplo i do sr· Rogério Magri
ser oníscíênte E: ",mànda·chuva nes,te': c:tq�'<:;':$êrá áomeado provavelmente
país.. Só que o velho politicp ainda Minis'ti:o do: Trabalho .Ie também
não percebeu.iqua.ias coisas começa- ministro da' Previdência Social, até
ram a mudar no ,Brasil, desde a que,.". .por soberana deliberação I do

el'ei��Q.: PfßS,idenc:iaL. As, urnas .reve-. ,Congr,esso JaS, dois ministros se fundam
larélJn.. ;u.mª '$m�xn�lid,ade nova. 9, JlU� ,�ó". 1;, "É p caso do ,sr;,� P.zires Sil- '.

'povQ�:,:J)ª,o a,Ç.r�ita maís em premes- .vai. ;q_qé"iicumulará os cargos de

sas ;q,� ...'V���rá;! de' ��l�:üçi:iQ .e nem mes- ,. 'miAi�i,Q:,:.. d.as iMinpS1 : e :WJlergi�" minis-
mo .'1 \:t;,e�J{G\ntes:: i::s�rv�çoS1" PllestadQs .ao, "Jr�,. gq,s., ,ç'),;rnunícª,Ç.9�-$ � ,mj:Ai��ro, ,Aps;

, p'aí�i,',;h�IYa.raiJll,"J1).\ S;�:':'" ,Ulys�s da .fra- :r;J,:�SpQf�.s, �té ,,,(i�� os
.. t�$l;!�,.;, ',mini!

�orosa derrota nas urnas. PQis, pare- téliQ!1" ,;' ;por ato .",(ljio i'; ;:spngr�, ,pas
� �)� I;e€'�dd.llã.? ,fqi: acusado; Est.� ,,$eIIl,a_,;tj:l,ndir"�e no Ministério da Infra-
o presídents do PMDB aí mandando ES�JJ,tura."J� ,

,

dize.!) aO,\;s.f.:�gll'p1. pe,MeJlo ,q1!e j,pa"
.

_", , : : :�. ; c, " "

re Q.I\} �AQr�r :,Q!,Co�g.r�Q Ie que ele.. ',,' -: q.maisj é mera dor de cotovelo

ColJ:.pXL!" .; n;&:o po4e nomear mínístros. de qu�w. ..per�eu I�il';,!lão ,ßou'be perder
para I. f,y.,:nÇ.ães;,_,',ine)f:ist�nt�s, que' no .

com, d�gíll�dad�.
pa�ª'dQiJ ;$.a�ll!ey, 'i'tf:!lltou , extingui'r: � mi", '.

Iiist:$J:i�) lpl�j:R: ç0I1:gresso lJ:l� dísse '>< ',"'-, \
:' :)

••

não, ;(j!t;i�t�d;;J��jj J'

'

, E _�ossbs irmã1os,,:d.e, JoinvilJe'
':.J 'Ê "lihi�Atãvei '�ue depois das "estão, em ','suai maioria) �iamargands. a'

'

��Õ&s d��:{J�rll,�j fÜ�d,iJ, haja _
polítí- falt.a 'de ,águ.a!.; nas' torneiras, :nes�

'; s ;:;����;�E!!Rm� ,é
em demorar-se na época d� � cruor,: 'fui.emal, ClllpiJ, da

�el�,,�,;�\�ur�é}��f�;- �ltrapassada t.ática famigerada CASAN,,,:que nada· tem

1� ffi.eptjl:,.a<>:'>E�y.-Q,· t�nta,ndo ,�;nganá,. feItO -Ip,aia "previnir calamidades
lQ. ",-Qup,lquer ginaslano (feste País' como' eSs�,embora sabendo há anos

está "'Sciberidó que ainda não' houve q1J!e ',)�ltaria água na "Manch�ster.

N0NfJ?J:\9ÃO ,de miÍl�St:I'o�� _', HouYe." �·rte.':,q�:'.Jaraguaenses. Também aqui,
convIt�, aceitos p_�los convidados. no"

_

a�g,ar das .luzês, :,,: do,'" governo

CO��i�,� fei�qs.por ,um presidente victàr:' :��er" estando no ,exetcício

escll,d��J!! ".�m' )5 ,UJ,ilhóes .. de, votos, 'et0 cargO P Vice"Prefeito,
.

entregaram

�ad�;"'��
I

�leição livre Ie democrá- :
\ <:L c()�é:��ão à CASAN, o;,�ue' Vasel

tI<::a.. A- ,nOmeação, "que só "pqderá ,a.-, consegtitu. anular.. ,E hOle temo�
contece't depdis quê .o Congresso ,ti" �gü.a'- à' "vdritade, 'graças'" ao' SAMAE,

'., .�'" ,. • ..'
• "'o ,?� I � ,�J"I � ,'.

. . ,

Vier ,�m.ppssad() Collo{ nó cargo de administraq,o por gente"daqUl.
Pr�s�ä�te,,' da. República, (não da

'

"

Nova,':�peramosL E certamente o Poi' sinal, Vasel' é candidato a

Pre��d�ijte "P-Wheará' apenas dOze mi- deputad<V' ':e:stadual. Ele'f;ção üaItqüila,
,

nistiqs, :. 9-itill�çiadós em seu programa a't� por 'ú� gesto." d,e_ ;:�n,atidãp' a esse
"

de g.ov�rIio, ao invés dos 23 de Sar- homEjm que tanto' fez' p�lQ' progresso
n,ey, que' não funciçmaram, sabem9"' deste município, 'durante' súa longa
lo

, to�q�.",," IJor
'

dolorosa, experíência ,ges_tão;;-;:
propria.' Ênqüanto" ó Congresso não

.
.

... '. "�"" '-_ .. -�; _.. .... ' .. �.. . - . i··i--

"

Duceleria ..cJota_los,�, Club
i

ilaUluração krev,�. ,e�,.
M'assara Idubif

',.

I'

'i

.� �',

,

Cargl à displsiçio
, -O sscretárío do Tra- XO claro que não sxlste
bal.h,q",e.,�Ue&e.WlQ);�Ü,Qlento'�1__,dil(;eLgjru;:ias entre eu . a

Cqmunitárip, Adernar Du" CasHdo Maldaner, e sim
we, colocou seu cargo à uma excelente amizade",
disposição nesta semana, justificou Q deputado.
em decorêncía do fale" "FUi nomeado por Pedro

,ciménto do Governador Ivo e Maldaner, tem ago"
- Pedro Ivo Campos. "Dei" Ia liberdade dIe escolha".

AUREA MULLER GRUBBA. Tabeliã e OfiCial äe
,Titulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de
,

San� Cateríne, na forma da Lei, etc. ,

: Faz' saber a todos ijuantQ �te edital ,VlT�
. que , $� acham neste Cartório para protesto

.

08.
títulos contra:

'

INDUSTJÜAL 'FIO TEXTIL LTDA - Rua Prof.

J. Soares Barcelos,' 236 --:-- ,NESTA
'ISOLDE PETRI _ Rua Joínville, 101, lateral

474 - NESTA

LUIZ CARLOS KAMeliEN _ Rua Maroelo Barbi,

sln NESTA

É, como os ditos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a a<.:eitar a devida
intimação, faz por intermédio do presente edital.
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Arthur, Müller, 78, no prazo da lei, a fim
de Iiquidàr o seu' débito, ou então dar razão por:
que não o faz, sob' a pená de serem os referidos
protestados na forma, da Lei, etc.

IH/Jaraguá' do, Sul, 01 de março de 1990.

AUREA MüLLER GRUBBA _Tabeliã e Oficial de

Protes!o de Titi.J,los.

Seguro à prova de logo
A Dlaior ea,raDtia

aue .,Otl lode dar à sua
.

tASA
IaIormacões:
R. CeL 'rocílio Gome& Z90 -

, fo.es 7Z-0091 e 7Z-2684
",JAlAGUA DO SUL -

l

SC, ' ..; .'

& - eia. Lida.Spézia
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeirás para construção e serviços de trator
com profissionais alttimente especializados.'
Rua Jo,ão Januário Ayroso, 772 .:..... Jaraguá Es"
querdo - F<,me 72-0300 - Jaraguá do Sul - SC .

" ':
,

'
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GAuéHINHA QUE GOSTA DO "MAIS ANTIGO"
_ .

co em Porto Alegre-Rê. Os
anos solidificaram a amizade
e a troca de correspondência

,

é constante, desde que o tem
po disponível deixa. Leitorá
assídua do "mais antigo" (e
agóra do '''Caçulinha''), ela
acompanha atentamente o

que sé passa naPérola do Vale
do Itapocu. Depois de-passear
no Paraguai e de uma frustra
das viagem

ã

S, Frco. de Assis,
na fronteira uruguaia, Irene
Huff ; em correspondência
confirma sua viagem à Jaraguã
para-o mês de maio. O pessoal
cá da Casa já está de prepara
tivos para tão honrosa visita.

-

Os garotos Joice Chrystine
hias e Jean Gu�lavó Mathias,
0$ de Eleonora Mathias eArlin
athias, aniversariaram no mês
ado. Joice completou quatrp
s no dia 01 defevereiro, enquan
eu irmão aniversariou em' 22,
pletando seis anos. Muitas feli

s aos dois.

. A moça da foto é IRENE
I"\HUFF, uma bela gaúcha
q!le é amiga de muitos anos,
da esposa do nosso diretor,
que se conheceram casual
mente num consultõrio m��i-

'

A menina Fernanda Rosa tam-
"

bém completou cinco anos no dia
.27 do mês passado, comemorando
com festa, em Jaraguá do Sul. Fer
nanda é filha de Maristelo e Luiz
Henrique Rosa.

'

.:

_'

HOMENAG'EM'
Evangélico.
Temos certeza: Você é
Professora de Felicidade!

, Desejam-lhe todos os
componentes .da grande,

Fanu1ia do Centro
Educacional Evangélico.

"Professor mesmo é
Professor de felicidade, O
resto a circunstância ensina
melhor.
Professor é Professor na
medida em que sábe '

desafogar os afogados,
desobumbrar os

,

'

,

. obumbrados, orgulhar os
humilhados, remodelar os
esmagados.
Professórmesmo, põe Luz
onde há Sombras, Gasta
todos os algodões do afeto
limpando o "Óleo" das asas

daqueles que precisam
voar". (Texto de José Paulo
Bisol}. Jornal Zero Hora .

15/10/82
'

•

NossaHomenagem à
Professora Silvia Ivone

Kaesemodel Keiser pelos
seus "25 ANOS" de
Incansáveldedicação ao

Centro Educacional

, "

.

\
�',

Uma jóia ninguém
esquece

.c�
iló/as, relógios,
óculos de sol e
presentes. ,

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

TOMASELlI S. A.',
, /.' \

"-

Ind. mad,ire!ra situada em Schroeder (SC)
necessita.para contratação de:

ItCONTABILISTA '

"

.�'-'.-

Loja

Mamáeforuja _..

Req, : exp. mínima de 1 ano.
.'. formação em c, contábeis
Oferecemos: moradia

salário compatível cl a função
semana de 5 dias \

seguro de vida
• assist. médica, etc... .

Interessados deverão enviar curriculum vltae com pretensões
·salarlals para- Caixa Postal, 74 Jaraguá do Sul, SC, CEP 89250,
ale. Dept: de Pessoal. 01.1 contactar'pe/o fone (0473) 74-1189

II

A melhor opção em

artigos infanto-juvenís,
bebê e gestante.
Rua Barão do Rio

Branco, 168
Fone 72-1788 - Jaraguá

.

do sul-se.

J�......_---...._---..--....IrMJM
.Atenção, você que se.preocüpa em manter a forma.

.

Em breve estarä a �ua disposição o MJ� - C�ntfode Beleza, sob. a direção da esteticista Maria Jose Ma
t!!US, co.m novidades em. hidratação, tratamento de celu
lite, flacidez; massagens, depilação, e' a exclusividade dos'
prod�os Anna Pegova.

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

/"
"'

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

mais para pr-:sentes na

. Relojoaria
II

li Avenida
MarecbJl) Deodoro 443 e

Getúlio Varga� n� ?

Comida caseira
Atendemos pedidos de reserva

Rota dasCachoeiras -·Rio Novo Alto
'.

COT:upá-SC.

,.

, \

,'Página 05guá do Su/� de 03 à 09/03/90
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Atacado e/varejo
NOs primeiros 40 dias Administração, em,

deste ano a Secretaria Flotianôpolis:
do Trabalho e Desde o âia 19' de
Desenvolvimento, fevereiro à Ceval
Comunitário repassou Agro-industrial S� A.
cerca de NCz$ 970 mil a mantém no mercado a

prefeitura e entidades Margarina Bonna, em
comunitárias do interior embalagens de 250 e 500
-do Estado, conforme gramas, com ou sem sal,
divulgação de sua -

" visando o atendimento da
assessoria de demanda nos estados do

, comunicação. Mais de 70 Rio Grande dó Sul e.
por cento dessetotal Santa-Catarina,
foram repassados a 20 inicialmente. A produção
prefeituras municipais. ,é de 30' toneladas de
Os recursos liberados são margarina, diariamente e--
destinados a creches aprápria empre�a calcula

,

institucionais e
.

' �
.. que o retorno do.

domiciliares, APAEs e' 'investimento mais de 10
.demais iniciativas que milhões de dólares-
visem atender a clientela 'deve,vir no prazo de sete.
na faixa etária dê zero a anos.

seis anos.'
,-

_
,

A Secretaria Especial de O prefeito Lourenço
, Comunicação Social Schreiner, de São
doGoverno do Estado está _ Bento do Sul, foi eleito no
divulgando a abertura de 'final de janeiro o mais
inscrições a concurso novo presidente da
púb�ico, vuando o Associação de Municípios
preenchimento devagas à do Nordeste de Santa .

Fundação HospiÚllarde' .Catarina (Amunesc),
Santa Catarina. São 542.' tendo como primeiro.vice
vagas, distribuídas nas o prefeito de São

, seguintes categorias: Francisco doSul, Rogério'
administrador hospitalar, . Zattar, e segundo-vice, o'
auxiliar administrativo, � Rio Negrinho, Guido
agente de serviços gerais, Ruckl. Os prefeitos de
artífices, encanador, .Araquari, Campo Alegre"
eletricista, marceneiro, Garuva, Itapoä e Joinville

- pedreiro, mecânico de integram o Conselho
máquinas e motores, Fiscal. Os prefeitos Luiz

.' telefonista, costureira, Gomes (Joinville) e
.

cozinheira e motorista: As Lourenço Schreiner
inscriçõespodem serfeitas , foram também eleitos

. até o dia 20 de março, na representantes junto à
Secretaria da Fecam.

-,

SEMAST-ER
'ALARMES PREDIÁIS,

.
,. .

Jaraguá do,Sul- R. Rêinoldo Rau, n2 460
, Os usuários de nossos sistemas já comprovaram: somos'
uma empresiJ de seguran,ça que se preocupa com você.

'

',. Peça uma vlsita.para consultoria técnica gratuita de sua·

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

CHEVROLET IPANEMA

DESCUBRA ESTE SUCESSO

, ,

-Ó:

);_',

'Economia CORR'E'I:()���� �7��

I[> C> -=-C>." C>

,Moretti assumiu a

presidência'da
Acijs', dia 26/02
o empresário GilmarMo

retti assumiu nesta semana (Sé
gunda-feira à noite 26) a presi-

, dência da Associação Indus
trial e Comercialde Jaraguá do
Sul (ACHS). Ainda. surpreso.
com a repentina posse, ele pla
neja traçar um projeto de ação
para os préximos dias, mas já
adiante que o "o importante
é manter o excelente trabalho
que vinha sendo desenvolvido.

pela ex-presidente Sigolf
- Schünke". Evidentemente,
"inovando dentro do possível,
até para acompanhar os .tem-

pos de hoje". '.
.

Desempenhar um contato
mais intenso com os órgãos pú
blicos é um dos objetivos do

.

novo presidente da Associação
Comercial. Para os próximos
dias Gilmar Moretti também
aguarda a chegada 'do projeto

, Secretaria do Trabalho
< libera nóvos recursos, .

, I

A Secretaria do Trabalho
e Desenvolvimento Comunitá
rio liberou esta semana recur

s o' s da or xl e m de
NCz$ 4.1<)3;687,7.1 para diver
sos programas sociais apoiados
pelo Governo ,do Estado. A
maior parte dös recursos são
destinados à manutenção de
creches domicíliares e institu-

.

,cionais, referentes a primeira'
parcela de 1'990.,Tambérn fo
ram liberados recursos par� o

atendimento de excepcionais,
programas Nossa Terra e Nos
sa Aldeia e a diferença per-cá
pita do ano passado. .

Um total de 160 cheques
começaram a ser entregues às
entidades e prefeituras conve
niadas a partir de segunda�fei-

.

ra (19/!)2) pelas 18 coordena
donas regionais da Secretaria.
'Cerca de NCz$ 2.,500.000,00
irão para as. creches institucio
nais, recurso que corresponde
a parcela de janeiro t? fevereiro
de 1990. Também foram repas
sados NCz$ 792.�63,77 para as
creches, cujo valor é referente
a .diferença per capita do ano

passado. j. :
,

. A Secretaria do Trabalho
cOlJ1eÇ()U a entregar esta sema-

,

na 'os cheques para as APAES
(Associaçâode Pais e Amigos,
dos Excepcionais), que che
gam, a NCz$ -200-.000,00 nos

'-, .

dois primeiros meses do ano.

Outra parte dos NCz$ 4,1 mi-
,

lhões
.

que estão sendo entre

gues irá para ó programa de
c r e c h e s domiciliares

f_N.CZ$�273. mil),
Nossa Terra

NCi$ 29 mil) e Nossa Aldeia
NCz$ 354,mil).

. O secretário do Trabalho
e Desenvolvimento Comunitá
rio, AdemarDuwe , alertou
que muitas entidades e prefei
turas não estão recebendo os

cheques em função de não te
rem prestado conta dos recur-
'sos anteriormente recebidos.
"Fazemos uma advertência-pa
ra. que as entidades e .prefei
turas prestem as contas dos re
cimos recebidos rigorosamen
te pois se assim não o fizerem
estarão prejudicando suas co-

-munidades' , disse Duwe.
'

Das 219 prefeitüras cätari
nenses, 102 não' receberão os

chequés"por estarem devendo
prestações de contas, enquan
to que 61 APAES e 121 entida
des comunitários estão em

idêntica situação. O secretário'
informou que os recursos só
podem ser liberados desde que -,

a entidade ou prefeitufã tenha
prestado conta do que recebeu
em qualquer um dos órgãos do
Governo do Estado, como Se
cretaria da Saúde, Transportes
etc,

.

: Oilmar assume comando da Acijs

de ação realizado pela superin
tendência da Rede Ferroviária
Federal, em Curitiba, "visan
do encontrar uma solução para

, adequar o terminal de carga e

descarga". Pelo acordo feito
entre a Rede e as indústrias da
região, dentro de 30 dias.serã
apresentado o projeto aos em"

.

presários. , r'
, ..'

. A nova diretoria da Asso
ciação Comercial e' Industriai

. de Jaragüä dç Sul ficou assim
coI1.stituída: presidente, Gil�'
mar Aatôaio Morettí; vice
presidência para a Indústria,
Vicente Donini; vice à Comér
cio, Bruno, Breithaupt; vice-à
Serviços, Mauro Koch;' vice
Estudos e Despesas, Rodolfo
Francisco Húffmuessller; vice
Treinamento, Jaime de Souza,
além de vj_ç� à Pequena eMicro ,

Empresa, Paulo Floriani; _T��
soureiro, Ronald Köhntopp; e
Secretärio, Rívadãvia Rassele
(Geraldo José),

ÇONVERSA ÇOM o SAGRADO
CORAÇAO DE JESUS

Meu sagrado coração de Jesus, em
vós deposito toda a minha confiança e

"esperança, Vós que sabeis tudo. Pai Se
. nhor do Universo, sois o rei dos reis.
Vós que fizeste o cego ver, o paralítico
andar, o morto voltar a 'viver', o leproso
curar , Vós que vedes asminhas afh�ões, /
asminhasangustias, asminhasfãgrimas
bem sabeis Divino Coração, como pre
ciso alcançar esta graça (pede-se a graça
com fé). A minha. conversa convosco

, me dá â_nimo ,e ãlegria para, viver.isõ
de vós espero 'com fé e confiança (pe
de-se novamente a graça), Fazei Sagra
do Coração de Jesus, que antes dê ter
minar esta conversa dentro destes nove

.. dias, alcance esta tão 'grande graça, E
pára vos agradecer publicarei esta gra- _

ça, para que os homéns aprendam a ter '

fé e confiança em vós, iluminai os meus' ,

passos, Sagrado Coração de Jesus, as
'sim ,como está vela está nos iluminando.
e testemunhando a nossa -conversa, Sa-,

.g�ado�Coração de Jesus, eu tenho con-. .

fiança em vós, Sagrado Coração de Je
sus, aumentais a nossa fé",.'a'minha fé, •

..

E.L.T.

.

ElIE.BÖIlfER VÉfr:UIIJS� ,

.

-
-
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Jaraguá do Sul, de' 03 a 09/03/90 ,
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xo divulgamos o restantê do calendário
.

da DME.para 1990: .' -

ABRIL. 02 - Abertura de inscrições
VIII Campeonato Municipal Varzeano.
22 � Competição de Caiaques, Canoas
e Bateiras, --: ,.'

-

IV Campeonato Municipal de Bocha, .

Participação de Jaraguä do Sul, nos Jo
gos Microrregionais �JASC)

.

MAIO • 20 - Início do viu Campeo-
nato Municipal Varzeano.

/

IV Campeonato Municipal de Bocha.
JUNHO • VIII Campeonato Municipal
Varzeano,
IV Campeonato Municipalde Bocha,

.

18 - Abertura de inscrições da II Meia
.

Maratona Cidade de Jaraguá do Sul.
27/06 à 01107 � Participação de Jaraguá
do Sul, nos Jogos Regionais em São Ben
to do Sul.
JULHO. VIII Campeonato Municipal
de Futebol Varzeano,
02 - Abertura de inscrições do VIII
CampeonatoMunicipal de Futsal.
III Jogos Escolares de Inverno.
28 - II Meia Maratona Cidade de Jara-
guá do Sul. -'

-

,,22 à 29'� Comemoração do aniversário
de Jaraguá do Sul.
AGOSTO. VIII Campeonato Munici-
pal de Futebol Varzeano.

- /

02 à 12 -:- R�alização dos III Jogos Eseo-.
lares de Inverno.

.

10 - Início do VIII CampeonatoMuni-
cipal de Futsal (PELADAO) .

.

28..,- II Jogos Abertos de Atletismo de
Jaraguá do Sul.
SETEMBRO • Campeonato Municipal .:

de Futebol Varzeano
VlII Campeonato Municipal de Futsal
(PELADAO)
05 à 09 - Realização dos Joguinhos

. Abertos Regionais - Jaraguã do Sul.
15 à 23 - Participação de Jaraguä do
Sul, nos JogosAbertos de Santa Catarina
'em Blumenau.
OUTUBRO. VIII Campeonato Muni:
cipal de Futsal (PELADAO)
_OI - Abertura de inscrições IlTorneio
de Vôlei SECET/DME ..

IV Torneio Aberto dé Xadrêz; .

19 à 25 - Participação de Jaraguä do
Sul, nos III Joguinhos Abertos- de Santa
Catarina em Tubarão.
NOVEMBRO" 05 - Início do II Tor
neio de Vôlei SECET/DME.
09 - Início do' IV Torneio' Aberto de
Xadrez.

.

DEZEMBRO • Confeccionar Calendá
rio paa 1991." .

Organizar-Relatórios.

CORREIO___
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Bloco "Sac« Rolha" vence o
_.

"'" t'"
�

�
� "":',-

desfile de rua do Carnaval
Não deu outra. A beleza da

fantasia é a animação do Bloco
"Saca Rolha" conquistaram o

público e Os jurados do Cama
vall90� em Jaraguá 'do Sul, e ga
rantiram o título de campeão, so
mando 53 pontos do .total, Nos,
dois desfiles, ocorridos no sába
do à noite e na terça-Ieirn, o Saca
Rolha demonstrou o crescimen
to do nosso carnaval, seguido de

r.erto na animação pelo bloco
.

'Em Cima da Hora' .

- vence

dor no segundo lugar, com 50
pontos. A chuva ainda atrapa
lhou bastante o grande público
que até fugiu assustado da água,
mas prestigiou o desfile.

'

As �6 horas' de terça-feira
.
o secretário de Cultura, Esporte
e Turismo, Balduino Raulino,
anunciou' o resultado oficial do
Carnaval de Rua - que teve a

DME confirma os Joguínhos
'Abertos para o município'

O chefe da DivisãoMunicipal de Es
portes, Jean CarIo Leutprecht, confír
mou nesta semana a reahzaçao dos Jogui
nhos Abertos Regionais, em Jaraguä do
Sul, entre os dias 05 e 09 de setembro.
Jean já está acertando os locais para a

realização dos jogos e competições e esti-
.

, ma que 20 municípios deverão estar re

presentados no certame - cerca de 700
atletas, com idade máxima de 16 anos.

Mas a DME tem outras importantes par
ticipações e planeja excelentes eventos .

esportivos neste ano. . .

No calendário da DME está prevista
para este mês a inscrição para as escolí- .

nhas de iniciação esportiva, sem dúvida
a principal meta de Jean. �'A gente pre-

.

cisa formar uma novamentalidade espor
tiva 'e é através . do aprendizado dessas
'crianças 'lue faremos isso". Ele deseja
que mil crianças iniciem os treinamentos
e, para isso, já está passando em todas
as escolas das-redes municipal e estadual
de ensino. Para o dia 17 deste mês está
certa a realização da VI Volta Ciclística
do Norte e, no dia 19; iniciam as inseri-

"Unidos do Mentruss" conquistaram a quarta colocação no desfile ções à IV Competição de Caiaques, Ca-
noas eBateiras, além do IV Campeonato

participação bors concours do o terceiro colocado no resultado- Municipal de Bocha -. Dia 24 de março
Bloco 'Bafinho" -, consagran- i final, com 45 pontos. O Bloco ocorre ainda o Festival de Atletísmoín-

do O Bloco ",Pé Quente" como "Unidos do.Mentruss: "ficou - fantil. -
.

- .-

I -, 32 . Para este ano, Jean Carlo desejacom a quarta co ocaçao, com manter as seguintes modalidades aos Jo-
pontos, seguido finalmente pelo guinhostAtletismo (M/F), Basquete (Mr

.

"EstrelaD'Alva", com 28 pon- F), Futebol de Salão, Ginástica Olímpica
,tôs.· (F), Handebol (M/F), Judô (M), Nata-

Salão ção (MIF), Tênisde.Campo (MIF) Tênis
A
... '1- d de Mesa (MIF), Vôlei (MIF), e Xadrez

ammaçao nos sa oes a (M). Aos Jogos Abertos de Santa Cata-
cidade também foram intensas nna, em Blumenau, irão atletas nas mo-
nestas quatro noites, seguidas de dalidades de Atletismo (M/F), Bocha
duas matinés. O Clube Atlético (M), Bolão (MIF), Ciclismo, Futebol de

Baependi premiou os seis pri-: Salão! GJinástic� Olíml?i� (F), Judô (M/
F), Tiro Carabina, Velei (F) e Xadrez

melros colocados em concursos (M). Jean faz questão de solicitar o apoio
de fantasia do carnaval infantil. das em!1resas «je Jaraguä do Sul, até por-
A partir do sexto .lugar, <;> resul-' que ele pretende trazer reforços de reno
tado foi distribuído em valores me para integrar a representação do mu-

nicípio nos JAse. .

em dinheiro: NCz$ 400,00,
.

Para ç Atletismo.devérãó vir quatro
NC;z$ 600,00, NCz$ 700,00 (ao atletasdeSãoBentodoSul-entreeles,
b lo co "As B r u xi n h as:') ,

úm medalhísta-e-, três de Concórdia-

NC $ 800 00 NC $ 1 000 00 dois medalhistas. A Bocha terá refor�sNCzz$ 1.50'O' ,-00' aoz con'cor'ren; tee de Joinvílle, enquanto oFutebol de Sa ão
, possivelmente contará com a presença

de número �5, a garotinha Petry. do técnico Laurinho.xíe Joinville, além
.

de dois jogadoresexperientes. No xadrez
são prováveis os reforços de Florianõ-

•

polis é São Miguel, enquanto para o Vô
lei poderão vir três atletas da Hering.

, Mas, até agora, tudo são projetos. Abai-

-,

'/ Bloco "Estrela do Màr'� de Navegantes deu mais brilho àfesia

Secet descarta a 'vinda' de ciclistas
'"

Depois de estar tudo pra
ticamente acertado, ficou defi
/nitivamente descartada a con-

.

tratação de uma equipe de ci
.
clismo de alto nível pará repre-
sentar Jaraguá do. -Sul, em
1990. Os atletas Osmar Cam-

pezatto, Maurício. Pantaleão e

Cleber Correia (Florianôpo
lis), além dos jara�uaenses
Vanderley Zocatelli, Valdir
Hornburg, Altemar de Souza
e Silvio. Ewald não. disputarão

RUA JÓlNVILLE, 1839
,

JARAG'ÜÁ 00 SUL - SC

os certames estaduais e nacio
nais pelo município, em conse
qüência da falta de patrocínio
à equipe. O secretário Baldui
no Raulino afirmou que isso só
seria possível se alguma indús
tria local auxiliasse com as des-
pesas. '.'

O próprio Silvio. Ewald,
porta-voz do grupo e que seria
o técnico da equipe a nível de
Jaraguä do. Sul, reconhece que
"o. ciclismo é um' esporte-cá
ro". Ele avalia que seriam ne-

cessários cerca de quatro. mil
BTNs - ou algo. em torno. de
NCz$ 114 mil- para se man

ter a equipe. Mesmo assim,
não esconde sua decepção:
"Bastava que houvesse um

pool de empresas no patrocí
nio. quem sabe isso possa
acontecer em 1991?" Como. fi
cou impossível o contrato do

.

restante do pessoal, Silvio. está
tentando o patrocínio indivi-
dual.

'.
.

.

Peças e assessórios para Fiat -
Ford - Volkswagen - ChevÍ'Olet

Rua João Plcalli, 139 ---: Fone: (0473) .
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. Miss ,Jaraguá já lntensifica
preparo ao grande concurso

.ANOTAÇÕES
J -

Mesmo com a revogação
da LSN não pode
atribuir a si sá-a
abundância
democrática, a crítica ao

presidente, a transição -

política e a realização. de
eleiçõeslivres. Se--
verdadeiro fosse '

ficaríamos a lhe dever a
democracia, o direito de
crítica e as eleições

'

diretas. Com à quepode,
quando muito,
candidatar-se junto ao

futuro presidente' a
representação do Brasil '

na Unesco ou' a
_

Embaixada junto ao

Vaticano. E o povo não
fez nada? '

'

Do "Bolo de Noiva", do .

Distrito Federal, vazaram
algumas "quentes"
medidas que serão
tomadaspelo governo que
assume a 15 destemês:
1� _..: parte da dívida vira
investimento no país; 2�'
- entre 10%- á 25% da
dívida virá dinheiro novo;
3� - aplicações ,

'

financeiras esti",l/ladQ.s
serão á caderneta de__
poupança e a bolsa de
valores; 4� - caça e

, prisão aos sonegodores do,
fisco; 5� --' inflação na

casa dos 10%. Espere e

confira!

,opresidente José Sarney
encaminhará, ao
Congresso projeto ãe lei
que revoga a Lei de
Segurança Nacional e
transfere para a Justiça
Comum o julgamento
dos crimes contra o '

Estado e contra a

humanidade.' Diz o

ministro Saulo Ramos:
"Militar agora só vai
julgar as reclamações .

que Um coronel faz a um

general". Segundo seu
entendimento, a incisão
no Código Penal os
delitos representam.
passo importante para a

democracia no país. '

O projeto acima institui
um título a mais no atual
Código Penal e é dividido

, em três capítulos;'O
primeiro ás penas para
quem pratica atentado
contra a soberania, a
traição, o atentado
separatista e a

espionagem'. O segundo
pune crimes contra a

ordem constuueiônal,
. . - ._,

tnsurretçao, consptraçao,
sabotagem, quadrilha e.

posse de armamentos
militares e terceiro a

tortura, terrorismo e'

desaparecimento de
pessoa detida, custodiada
ou sequestrada, etc. ,

ne trabalha,' ne -setor de PubÍici
dade - continua apoiando a fun-'
cíonâría nesta jornada da beleza.

-

Roupas, traje social e até o frete
de um ônibus para levar a torcida

'

da candidata já estão assegurados
pelo patrocínio 'de Breithaupt.
Além do apoio constante da Se
cretaria de Cultura, Esporte e Tú
rismo da Prefeitura Municipal. _

-

O encanto, pelas passarelas
começ9u em 1986 p'ara Jane Le
nnert, quando decidiu participar
do Concurso Miss Jaragüã, mas
não obteve colocação. "Sou muito
teimosa. Insisto até que dá certo".
Com base neste raciocínio, Jane
voltou aos concursos em 88, sendo
aclamada primeira princesa e ga
rota-simpatia no Concurso "Ga
rota Efektus", realizado no Bota
fogo. "Voltei ao Miss Jaraguä a

pedido de amigos e a convite da
CKAT e, sinceramente, não espe
rava ficar com o título" , confessa.
Outro sonho de Jane é cursar Co
municação Social, mas ela afuma
que "a faculdade é muito Iongé,

,

e os amigos pedem para que fique
em Jaraguä do Sul: .

Jaraguá do Sul está muito
bem representada para o Concur
so Miss Santa Catarina, que acon

tece no dia 24 deste mês, no Pavi
lhão da Proeb, em Bluinenau. A
bonita e simpática Jane Lenne.
aos 20. anos; tem se preparado
exaustivamente para o concurso,
sempre estampando o belo sorriso
que também garantíua sua consa

gração no Miss Jaraguá, realizado,
no diá2&de outubro do ano passa
do, quando Jane venceu a neve

candidatas, após passarem por
duas eliminatórias.
_ Etiquetas, comportamento e

intimidade com a passarela são as

principais orientações passadas se
manalment.e pe la direção da
CKAT Produções à candidata ja
raguaense. "A CKAT deve me

acompanhar até Blumenau, isso é
importante porque a gente se sen- Jane disputa título no dia 24
te mais valorizada", afirma Jane
Lennert, que ainda não sabe o nú
mero de candidatas ao Concurso,
mas está otimista: "Chances de ga"
nhar, todas têm: Não é à toa que
foram selecionadas. Não sei se vou

ganhar.mas quero defender a mi-

nha cidade com bastante garra' e
empenho: Paramim é um orgulho
defender o nome de Jaraguá do,
Sul". '

E a direção das Lojas e Supe
mercados Breithaupt - onde Ja-

:
"

H�/muth Utpadel e O'drama da gue'rra·
patrulha. Nó ataque a Montese, acha
va-se doente, porém fez questão de
tomar parte na ação", diz o documen
to, que é nada menos do que a maior
honraria prestada a um militar brasi
leiro e só concedida em tempos de

guerra.
E não é para menos. Afinal, no

período em que serviu ao Exército -

de 06 de outubro de 1944 a 04 de se

tembro de 1945 - seu Helmuth rece

beu quatr� cit�ções por atos de bravu
'ra., Ele próprio narra uma passagem,
da Guerra com naturalidade: "Na

guerra acontece tanta coisa ... um gru
po de SS Especial, do qual fazia parte, _

foi fazer um reconhecimento em uma

casa que estava enterrada. Quando
chegamos perto, a metralhadora ini
miga cantava em cima de nós. Até le
vei tiro na cabeça de aço (capacete),
é como choque. Só que os alemães
acharam que estavam cercadas e solta-

.

ram o fogúetinho branco para se entre
garem. Foi então que nos aproxima
mos e ouvi quando um disse, em.ale
mão, e eu entendi: "Vamos 'matar 00
prenderesse sujeito?" Então, não tive
dúvidas, dei rajada de metralhadora
e matei todos os seis".

Mas as dificuldades para seu Hel
muth iniciaram mesmo antes de ehe

,

gara Nápoles, juntamente com os ou

,
tros pracinhas da FEB - cerca de qua
tro mil corpos de brasileiros estão ,en-

,

terrados em cemitério, na Itália. De

pois de 15 dias viajando' no navio, Hel
inuth assistia a morte de companhei
ros, defome, frio. "Morriam de medo,
de pensamento, porque em guerra a

gente. sabe que pode morrer de um

minuto para outro", narra. Cada um

que morriano navio "era colocado em
saco de lona e jogado na água", lem
bra.

• Um erro no registro de nascimen
to acabou .sendo responsável pela pre
sença do jaraguaense Helmuth Utpa
del no II Regimento-de Infantaria, que
se integrou àForça Expedicionária
Brasileira para participar da Segunda
Guerra Mundial. Nascido em 04 de
outubro de 1921, Helrnuth foi regis
trado como se o ano fosse 1920, rece
beuo chamado do Exército e acabou
se transformandc em um dos soldados
de maior destaque entre ospraoinhas _

da FEB. No último diá2l de fevereiro,
"seu" Helmuth, hoje com 68 anos, re
cebeu uma homenagem no 62? Bata
lhão de Infantaria, em Joinville, junta
mente com outros 30 ex-pracinhas, pe
la passagem dos, 45 anos de conquista
do Monte Castelo pela FEB.

Para Helrríuth Utpadel, no entan
to, a homenagem foi especial. Ele foi
condecorado com a Cruz de Combate,

,

além de diploma, com a seguinte justi-
ficativa: "No ataque ao Monte Caste
lo, em 29 de novembro de 1944, ele
demonstrou iniciativa e invulgar bra- '

vura pessoal, sob intenso 'fogo inimi
go. .Na noite do -dia 27 de dezembro
de �944, por ocasião de uma patrulha
no Monte Belvedere, foi surpreendido
.pelo fogo de uma metralhadora inimi
ga, quando se achava a menos de 10

��tr.os da mesma; respondeu ao fo�o
irurmgo, abatendo o atirador; sua açao
nn��iIlt'nll n retraimento. em ordem da

_ Seu Helmuth afirma que "não ti
nha medo de morrer", mas confessa
que "temia perder um braço, uma per
na, como muitos que foram vítimas

-

dasminas espalhadas pelo chão". Nes- /

te caso, "quando via um companheiro
gemendo do lado, não podia ter pena,

, a gente só olhava e seguia olhando,
parafrente. Não podíamos nemíevan- ,

tar'do chão: O mais triste é o soldado
ferido, que morre sem recurso" .Para
concluir a experiência do "salve-sé
quem puder", seu Helmuth narra mais .

uma passagem: "O pior numa guerra
ê a mulher. As mulheres mataram

/
muitos brasileiros na guerra. Me lem
bro emMilano que uma italianamatou
três dos nossos. Carregava um a um

_

para o mato e voltava, mas percebi
( que ela tinha sangue no vestido com- .

prido, e uma faca suja de sangue, que
irazia escondida na mão. Não quis
nem co!!,ye,rsa, dei um tiro nadesagra
çada, ..

I·"
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