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\Guaramirim poderá ter·
poliduto da Petrobrás
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, AGÊNCIA AUTORIZADA

HA 4äANOS
SERVINDO COM EfICIÊNCIA'
JARAGuA DO SUL E REGIÃO

1 •

..

Ptefeitos da Região
criticam Plano Collor

Empresa mista de Habitação
será criadäem poucos dias

,

A atuaçã� côiíjunta �tre
a Prefeitura de Jaraguá do Sul

e a classe empresarial pode so

lucionar de vez os crescentes

problemas de falta de mora-

-dias, nomunicípio. Na próxi-

-,
.,;

ma semana, elésdevem.dar en
trada no registro da primeira
Companhia Mista de Habita
ção, que assumirá o papel de
órgãos como Inocoop e Cohab
e dará força para que a própria
administração municipal resol-

. ,

-

va suàs _dificu)dades específi
C�S.

A prefeitura já colocou à
disposição do projeto um total
de 310 lotes, existentes nos

bairros de TifaMartins e I tapo
cuzinho. Página 6

Iniciam obras na ponte pênsil
A Construtora

Mama assumiu nesta
semana as obras de fi
xação do- pilar da anti
ga ponte pênsil, que
foi levado pelas do rio

.

ltapocu, durante as

chuvas de janeiro 'des
te ano. A fixação será
feita através de ar

'- comprimido e deve du
rar oito dias, quando
os serviços voltam á
ser realizados pelos
funcionários da Prefei
tura. Construída há
mais de 20 anos, a ve
lha ponte tem 204 me

tros de extensão.

Página 3
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A import�nte-ampliação do Hospital Iaraguâ está comprometida

Falta de' verba provoca
'_ fim_de obra noHospital

As 'obras do Hospital e_ 26 leitos, e terá centro cirúr
Maternidade Jaraguä serão pa- gico e obstétrico dos mais
ralisados nos próximos dias, se avançados, duas alas para in
não acontecerem novas doa-. ternação. Mas faltam verbas
ções de empresários epopula- 'para a sua conclusão.
ção. O futuro prédio vai am-
pliar as instalações para mais Página 8

PMDB local DME 'Contrata
sedia reunião .reforço para
d�epreteltos. o Voleibol

.
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Editorial--
o supremo poder do Presidencialismo

,O� brasileiros iniciaram Ihár em horário notusno para
\ esta semana que passou ainda

'

atende a tanta gente. ,

perplexos com as medidas As opiniões com relação
econômicas anunciadas pelo ao "paéote" são bastante di
Governo Collor de MJ!llo. De-; vergentes, embora todos ad
ze horas após assumir o cargo, mitam que as chamadas gran
a ministra Zelia Cardoso de des fortunas foramas mais
Melo divulgou o Plano que,' atingidas. O fato é que a tão
para muitos, não passa de um Sonhada aquisição de um ao
confisco .do dinheiro aplicado tomövel 'ou de uma casa pró-

. durante todo este tempo de pría, para muitos vai ficar pa
descontrole fínanceire, 1odos ra depôís. Especuladores e pe
saímos atrás do prejuízo, já quenos poupadores não foram
ná segunda-feira, acarretan- distingüidos pelo Plano Eco
do imensas filas na frente dos nômíco de maior abrangência
bancos, que tiveram de traba- em toda a história do País.

.
-

'

Durante um ano e meio nin
guém - exceto o-Governo Fe
deral e os bancos - verão a

"cor" dos bilhões de Cruza
dos que foram aplicados.

Mas não podemos perder
de vista o exemplo deixado pe- -

Ia força de uma ú�ica pessoa,
revestida de todo o apoio do
voto popular. Como se nada
respeitasse, o Regime Presi
dencialista atribui a ela o po-

. der quase supremo de decídír,
capaz de determinar um blo
queio total na vldaflnanceíra
de "grand-:s e pequenos".

. '

lABIlRATIiRl1l ClllllRlD1l PRÓPRID
Revelacão . em uma 'hora.
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Velho ou antigo--.
'QuaI 'a diferença?
Egon L. Jagnow

.

Velho ou antigo, antigo ou velho? Nem
sempre a diferença é conhecida, Mas ela
existe '

Velho é o que se tornou imprestável,
corroído pelo uso ou pelo tempo. Antigo
é o que resistiu, embora talvez se tenha
tomado inútil ou ultrapassado para seu uso'

original. Antigo é 'aquilo que faz parte ou

pode contar uma parte da historia de uma

pessoa, de uma família, ou dos habitantes
de uma deterrninada região. As vezes, é
difícil dizer se algo ß velho ou antigo ...

O,
velho pode ser antigo, mas nunca o antigo
será velho, Quando aquilo que é velho for
também antigo, é preciso empenhar-se na

, sua restauração.
-v

Coisas velhas se joga fora. Coisas anti
gas se 'guarda e preserva com todo o cuida
do. E. através das coisas antigas - constru

ções, objetos, ferramentas, documentos, _

vestes - que chegamos a conhecer a histó
ria de nossós antepassados; suas lutas, seus
costumes, suas tradições. E através das coi
.sas antigás queos nossos filhos vão conhe-
cer a sua propna história.

.

HISTÓRIA NÃO TEM PREÇO!

Por outro lado, a sociedadé 'de' consu
mo, em que vivemos, incute nas pessoas
que o bom é o nóvo, @ moderno. Istoé
muitrsdiscutível. Contudo, as pessoas, não
tendo condições de avaliar, desfazem-se do'
antigo pará terem o novo e o modetno.

'.

Em dizer-Ines que o antigo pOd.r.r tão bom
quanto o novo, se restaurado e adaptallo ..

às condições atuais, não se tem interesse.

Ao mercado interessa vender o novo, nem
que para isso precise jogar no lixo a própria
história. .

.

Existe ainda um terceiro perigo. Quan
ta. maior o progresso e mais veloz o desen
volvimento de determinada região, tanto
maior será o perigo de se perder sua histö
ria. Há entradas de divisas que possibilitam
a transformação da arquitetura. Antigos
.prédios são demolidos e substituídos por
novos. Objetos antigos, móveis e uténsflios,
são trocados por outros novos e modernos,
pois há condições financeiras para tal. E
os antigos vão pllfar no lixeiro, ou são ven
didos como sucata. E outro fator. agrava
ainda mais a situação. A afluência de pes
soas de outras regiões, atraídas pelo pro
gresso. Tudo isso contribui para que a histö
ria desapareça, E Jaraguá do Sul está viven
do, nos dias atuais, neste perigo. Nada con
tra o desenvolvimento, o prógresso e a vida
moderna. Mas o verdadeiro progresso não
esquece suas raízes, ele çonstrói em cima
do passado, da história. E preciso lembrar
que não preservar a história, E ÇOMO
RASGAR A PROPRIA CERTlDAO DE

NASCIMEN�O.·
.

-_..._---------.. ERRATA-------

LT DA.

CiJmpre somente produtos· realmente ureis
Pági'na'02

Habitação
A possível criação. de uma

Companhia de economia mista para
solucionar os problemas de Habi
tação - cada dia mais crescentes -,
no municipio, é uma, das mais im

portantes iniciativas de empresários
e poder público, que dev� se concre

tizar nos próximos dias. O fato é

que a cidade de Jaraguá do Sul e
a própria região do' Vale-do Itapoçu
estão desenvolvendo a cada ano,
mas encontram limitação justamente
na carência demão-de-obra especia
lizada. Por falta de moradia muitas
pessoas são obrigadas a deixar a re

gião, embora tenham grande inte
-resse em aqui permanecer. Que o

projeto dê certo!

Infelizmente, nem todos têm esse co

nhecimento. Outros simplesmente não dão
valer, E,'por isso, muito daquilo que conta-.
ria a história de nossos antepassados já de
sapareéeu ou está desaparecendo. Está sen
do destruído pelo tempo por não lhe darem
o devido valor e cuidados.' Ou está sendo

.

levado embora pelos mercadores de anti
güidades. Estes compram objetos antigos
por preços irrisórios, levam-nos daqui, para .

depois vendê-los lá fora. li, mesmo que pa
.gassern bem, é bom lembrar: A,NOSSA

, Devido a erros-de composição e revisão, feitas pelo Jornal HA Noti
cia", na edição anterior o número foipublicado incorretamente.Na verda
de a f3dição é número 3.580 e não 3480 como erroneamente foi impresso.
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PLANO COLLOR_-

Prefeitos temem a recessão
.

. I

em conseqüência das medidas
Expectativa. Esta palavra

resume as opiniões dos prefei
tos do Vale do' Itapocu, com
relação às medidas econômicas
divulgadas na sexta-feira (16)

'. pelo recém-empossado Gover
no Collor de Mello. "O Plano

pegou Cr$ 18 bilhões 'de di
nheiro frio, aplicados em. títu
los ao portador. No geral está
corretíssimo", manifesta o pre
feito Ivo Konell. Ele adverte,
no entanto, que a arrecadação
dos municípios vai dar "um
mergulho, profundo, porque
ninguém hoje em dià despa
cha, compra ou vende" , e con
clui: "Há perigo de recessão,
que vai gerar desemprego, em
bora o plano tenha flexibilida-

de, podendo se verificar caso
a-caso" ..

O prefeito de Massaran
duba não está tão otimista. Ele .'

praticamente denuncia a difícil
situação dos agricultores do
município, que venderam a sa-

,

ira há pouco e aplicaram.o que
sobrou no over para não ver

os recursos serem consumidos
pela inflação. "E'agora", ques
tiona Davio Leu. Ele concorda
que alguma coisa precisava ser

feita, "mas não poderia ser tão
drástica, interceptando toda a

movimentação do dinheiro no

País". E sugere: "Que se au

mente o limite de saque para
Cr$ 100 mil; que se reduza o

confisco para nove meses, não

Indicação de Zonta é
aprovada sob,pressão

'CORREIO__
I:> C> -=- C> "V' <;)

plaina de nível superior. Mas
'o prefeito Ivo Konell já adian
tou que vai vetar a indicação,
por ser "totalmente inviável ao
município". Ele calcula que se
riam necessários Cr$ 4,2 mi
lhões por mês - ou 15% de
arrecadação munifipal ,- para
que isso fosse possível, e com
pleta: "Acho um absurdo ge
neralizar', até poderíamos pen
sar na hipótese de conseguir o
custo do transporte a quem ne
cessita. A baricadà do PDS só
quer me trazer problemas".
Segundo Konell, a Prefeitura
paga atualmente Cr$ 1 milhão'
em bolsas de estudos, aos alu-.
nos. A segunda votação, com
possíveis emendas à Lei Orgâ
nica Municipal está prevista
oara sexta-feira (30).

\

Jaraguá. do Sul _'Os ve

readores do PMDB se intimi
, daram com a pressão dos mais

18 meses; que os preços fossem
' de 100 estudantes que acompa

fixados a partir de 10 de março; nharam a sessão de segunda
quando começar-am as maiores feira (19) da Câmara 'Munici

remarcações cri�inais". pal e aprovaram uma indicação
do PDS, colocando o prefeito

-

O fechamento das estatais Ivo Konell em situação difícil.

foi o grande mérito do novo Conforme indicação feita pelo
Pacote econômico nacional, na vereador pedessista Luiz'Zon
opiníão do prefeito de Schroe- ta, o município "deve garantir
der, Adernar Piske. "Para se -subsídio totalda condução aos

zerar a inflação é preciso aca- alunos que se deslocam, para
bar com o déficit público, não 10inville e Blumenau, onde
se pode �astar mais do que se cursam as faculdades, até o

arretada', completa. "O go- provimento de cursos e vagas
vemo tem que.dar o exemplo". em Jaraguä do Sul".

Talvez por isso, Piske tem a

"expectativa de que a situação Cerca de 600 estudantes

no País vai melhorar", embora v!ajam .d�ariamerite aos rnuni
concorde que ",Kmedidas fo- crpios vizinhos, em busca de di-

ram drásticas e impopulares".

PMDB j�raguae�se sedia nova reunião,
O PMDB realiza neste do- em Santa Catarina, será justa

mingo, em todo o Estado, as 'mente sediada no município,
convenções municipais, para possivelmente -no dia 20 de

. definição dos novos diretórios. abril, com a presença definida
Para Jaraguá do'Sul o aconteci- (lo governador Casildo Malda
mento se reveste de maior im- ner. Neste encontro será esco

portância, especialmente pela lhido o nome do candidato que
confirmação, nesta semana, de concorre ao Governo do Esta

que a próxima reunião dos 68 do, pelo PMDB.
prefeitos eleitos pelo Partido, •

E a luta interna no Partido

PIIO!e sempre equipada

�HONDAI Menegotti Motos 1#

praticamente se bi-polarizou.
De um lado ficou os favoráveis
à candidatura do deputado' e'
ex-ministro Luiz Henrique da
Silveira e, de outro, os prefei
tos. que preferem o nome' do
atual .secretärio da Fazenda,
Paulo Afonso Vieira. No ülti-

.

mo encontro dos prefeitos do

PMDB, realizadoem Caçador,
com a presença de 400 partici
pantes, ficou clara essa prefe
rência, segundo relatou o pre- •

feito Ivo Konell, que avalia;

"Até mesmo no Oeste a prefe
rência é pelo, nome de "Luiz
Henrique. Com as medidas

,

adotadas pelo Governo Collor,
, aligação de Sarney com o de

putado Luiz Henrique ficou es

quecida .. Luiz está ressuscita

do", considera Konell. Cerca
de 1.200 convencionais esco

lhem o novo presidente, do di
retório municipal do PMDB,
em' Jaraguä do Sul, neste do

mingo. É provável que Konell
permaneça 1)0 cargo.

AMEVI se sente .alijada
na elaboração da LOM
opresidente daAssociação
Comercial e Industrial da
Micro e Pequena Empresa
do Vale do Itapocu, Jairr;> de
Oliveira, criticou nesta·
semana a forma como os
vereadores de Jaraguá do
Sul encaminharam as
discussões sobre a futura
Lei Orgânica Municipal. "A
Lei já está em votação e os
vereadore sequer enviaram
parecer ou protocolo à

'

AMEVI que, no dia 17 de
novembro do ano passado,
enviou à imprensa e à

"

Câmara uma proposta para .

ser analisada e aprovada",
reclamou Jairo.

Ele considera gue a
entidade foi áli/ada da

.

elaboração da Nova Carta'
• Municipal - "somente
foram informadas as
entidades de elite, como

CDL, ACIJS", afirma -, "o
que mostra que os nossos'
vereadores representam
apenas certa camada de
nossa sociedade": Ele
adverfe: "Queremos
lembrar que estes

,

vereadores venceram a '

eleição às custas dos votos
dos pequenos, uma fámília
com mais de 15 mil

.

eleitores" .

Moretti, Jordan & Cia: Ltda.
�... ... > ' ,

,!tua Rriooldo R;u, 6',12

72�1599

MarechalDeodoro,
1'58

"

F.one: 72·177"1

� .

E. hora de "apertar o cinto" e

continuar sonhando com Ford
'Verona

Jaraguá do Sul, de 24 a 30103/90
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A sua elegância'
começa por
fora.
Vista

. ,t!MISÃO
-Moda Sempre
Getúlio Vargas, 55

Destaque para o

charme simples
e especial de '

=Emanoella
Lenz; Xavier dos
Santos, a mais
recente modelo
agenciada da

CkatProduções.
(Na edição de to
a /6/03/90 afoto

de Emanoella
foi trocada com

a garotinha
Karine Leier,
por erro de
montagem) .

Nesta terça-feira será um dia muito es

pecial pará .a garotinha Iêssica Paôla
e sua mãe, e colega e amiga Mary Lúcia
Karsten. Iéssica comemora seuprimeiro
aninho de vida no dia 27. Os sinceros
parabins desta coluna.

O garotão -Rafael Kienen completou 8
anos no' último dio 19 (segunda·leira).
Filho'de Cláudio (Carmem)'Kienen, Ra.

�

fael cursa a segunda série primária, no

ColégioDivina Providência. Muitasfeli·
cidailesa você Rafael.

'

,* Com casamento marcado para
o. próximo mês de abril, os jovens
de nossa sociedade, Hélcio
Chiodini eElisiane de Souza. A eles
desde já desejamos felicidades.
* Queremos assinalar com muita
satisfação o 'aniversário

,

transcorrido no dia 9 de março do
leitor e amigo do CP, Sr.. Victor
Freigang.. "

"
.

São 80 anos de vida, bem vividos.
A ele nossos parabéns.
* Dia 2 de março aniversariou
também o jovem Gunther Ewald
Boss, filho -dos nossos amigos
Gunther (Marina) Boss. Ao Joca,
parabéns e felicidades:
* Na Galeria Dom Francisco você,
encontrará, a TJ Presentes dos
amigos Teresa (Amauri) Cunha.
Faça uma visita, lá tem tudo em

porcelana pIntada à mão, cristais,
inôx e' louças avulsas. '

CASA -DOS RETAlH'OS.
, ',' ' \

Onde você encontra o melhor preço da praça e os
, melhores artigos de cama; mesa e banho, brim,

popeline, tudo em quilo. ',' �

,
Vá e confira,

I

R. Reínoldo Rau, 585

ÓTICA
HERTEL'

\ ,

Abonita e simpática Jane Lennert se transformou na grande espe
rança de conquistar o título de Miss Santa Catarina, representando

os jaraguaenses, durante o concurso que se realiza hoje (24), noPavi
lhão da Proeb, em Blumenau. Aos 20 anos, Jane venceu o COllCUrsO I

.

Miss Jaraguá em outubro dó ano passado, quando começou o intenso
trabalho de preparação desenvolvido pela Ckat Produções .. Prefeitura
e Lojas Bretthaupt devem lotar ônibus para torcida da candidata.

A'semana permanece movin:entada n� Choperia da Boate
Marrakech. Na quarta-jeira (21) [oi a vez da roda de ,

sambade Jurandir e sua Banda, além da inauguração da
venda de sorvetes, sucos e batidas, na própria dependência
.da boate. A Banda Displicência comandou a festa na quinta
e sexta-feira, enquanto Jackson e Cia fazem Q show no

sábado:e domingo. Na lfvaté Marrakech '(dependências'
,

internas) acontece o show com a, Banda Imagem (sexta e

sábado) .

..IIOn·
( <t)�eormóV�i� r

'-

, , -- ...

,A- ROU-PA INFANTIL

• Laboratório ótico
especializado.
• Há mals de 50 anos atendendo
vócê.
;. Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889

j"KADRI
Pui4� ...

-;;;;:

,Página 04e 05

o REQUINTE QUE voes MEREÇE�
COM A QUALIDADE QUE VOCE EXIGE.

,

'
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Exército oferecé
cursos para
Sa.roenlo
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EUzabeth
'

RuYs'�m .. ',0 'Gressioger
It- cidade cobrhrse de trísteze no anoítecer- de 18 d� �o{fent�, quandc

· nQ Hospital -Sêo José. �}lde s� encontrava internada ll� días, < veío -a .

falecer a. 'estimada senbora ELlSABE1H RUYSAM GRES§INGE:R, dígna
esposa de n� valoroso amigo Lourenço GI.:�sªing�r" aos 15 anos"

." às 21h30m't-
.

-

-

.,
.'

c

-

"Lísbeth" assím �rª. conhecida. pela alcunha es�a extraordínáría
ue.;

�u�
· lher, filha d� Emmerich Ruvsam Jr, � Maria B�chinger e· neta do,
.. iInigrante húngaro Emmerich RUYS'am senior que em 1891 participou

, ". da 'heróica marcha da Blumeneu que assentou em meío xía mata vir.
>'.... gem, 40 famílias de imigrantes, onde hoje é o povoado de São Pedro

"

-de Ganbaídí, na divisa com o atual município de RiQ dos Cedros.
,

"

A extinta lera casada com Lourenço Cressínger, também nascido na-

quela região, não deixarrdo fílhos.
Elisabeth Gressinger era uma das filhas .de' grande prole, mas era a,

filha esteío da mãe e dos irmãOs na condução dos negócios, e, por
ísso, 'ímpresctndívet. Conduziu, .as atividades da Hospedaria Ruysam,
onde .mas tarde seria Q'Pulli Bar; nJ Praça Angelo Píazera- JUnto com
Lourenço foram ecónomos da antiga sede dO c. A. Baependí onds o

" primeiro maior jantar" em homenagem ao �ntão governador Iríneu
Bornhausan e por algum tempo dirigiu o Resteuranta Rodoviário, na

Praça do Expedicionário, com grsndes recepções de amigos e conhe
cidos. Sua' residência na :Mal. Deodoro te, depois na Quintino Beceíúva,
foi o local 'Preferido <do seu vasto círculo de amizades, reunindo em

roda de amígos, jantares, caranguejedas. peixadas e outros inúmeros
pratos sempre muito aprecíecos.: indo noite adentro

.

.

Foi; um tempo que não volta maís- Ela era única e insubstituível. O
circulo do canastra e pif-paf não maís contam ,com sua lparticipação.
Mestre Emílío da Silva conta às págs. 151/8 a vida dos Ruysam.
Esta folha apresenta senti.dos pêsames ao querido Lourenço Gressinger.

Faleclm�nto

Sildicato. . .dos trabalha40res .

do Vestuário
,nas Ildúslrias

do· Sulde '

Ja'rauui
.

.

EDITAL DE CONVOCAÇAp
Ö Presidente do SINDICATO DOS TRABALHAOORÉS NAS INDÚS.
TRIAS DO V,ESTUARIO DE JARAGUA DO SUL, n� uso de suas atribu�.
ções estatutárias) cónvoca tQdQs os integrantes desta entidade para
se IiGunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no período" de 31

d� IUarço do ano �m curso, em sua �de social à RUa Francisco Fis·

cher, n'?; 60, nesta 'cidade e estaco,' às 14:00 horas ,em, _primeira con·

vocação cO,m quóruIn legal, ,ou uma hqra.· apó� em �egunda' convocação,
com qualquer número d� presentes no m,esm.o IQcal, para deliberarem
sobre a seguinte,ORDEM DO DIA:

.. ,.
'

. 1) Disc1,l�10 e v�tação das condições salariais. e de trabalho para
a cel.ebração Ce Convenção ou Acordo Coletivos com a categoria
ec�nômica ou, em caso de, malogro das negoCiaçõe:s, instauração de

Di�idio Cöletívo de 'Trabalho', piúa vigorar à pqrtir da Data-Base.

2) Fixação e autorização da 'importâriciä' corFespqncente ao des-
", contQ dos

,.

fntegranteS' da éategoria,' �iií favor :da entidade Sindical
Profissional.

.

;

3) Outorga de poderes à Dir,etoria' do Sindicato para, c;elebração,
· .. 01,1 não..de Convenção ou Acordo CO:"3t1voS e/ou instauração de Diss:::·
· �'dío' eo!«:/Üvo d.e Trabalho, ccinlofnie (ieterm.iÍüi a, legi�ação vigente,
":çom a Categbrid Päfronal, par,a vigútár à partir <là Data-Ba'S'e.

,
'

Jaraguá dO' Sul, 19 de lIla!ÇO de 1990

Laur9
.

Siebert
.

Pí:esidenfe .'

PM�B e"ofr_queeido ·C,OID :a:
� - :.

d.eb'aodada 'de_ ve,readares'
Os vereadores Heins

Edgar Raeder,' Maril2'Je
Marquardt e Almire An
tunes Fatias, solicitaram
Q desligamento do PMDB,
nas tardes ce quarta-feira
(21. ) e quínta (22) peran
lie ,o .juíz. eleítoral Jrí
n�u Bianchi, � decidiram
permanecer sem partido,
ao menos por enquanto.
"Temos a pretensão de
formarmos um bloco in
dependente", adianta a

vereadora
.
M a r i 1 z e

Marquardt. qllte' re

vela q motivo principal
de sua desfilíação: "Sem

pre mantivemos a coe- O Partido' ficá' com
rêncta com o Partido, mas 6 vereadores; cóntra

: três
constantemente somos do' PDS, doíst do PFL,
repreendidos .pelo .pro. _um-<_dQ P.RN� e_tres-._ 'sem.
feito IVQ Konell, Pelo partido.
menos assim, ele não

fala mal sobté
pessoa".

- c,." •

a minha
I '

A 'vereadora afirma
que os outros

'

represen.
tantes do PMDB

-

ria Câ
maia também' estãO' frisa;'
tlsfeítos Ie descontentes
com, as atitudes do pre
feito Ivo' KOile11, "más
'E'!lô maís pacatos é nao

tomam decisão "Idêntica".

Os proietós do .- PMDB
passam a ser ameaçadós
de aprovação, agora, na

Câmara.'
.

Weg participa da Feira
de . Mecânica Naeiooal

A partir desta segunda-
..MaS'- os visitantes da

(eira ('26) e até o dia 19 Feirá também conhecerão
.

de abril, a Weg. participa os 'novos modelos'
.

de
da Feira. de Mecânica contatores trípoteres, Ú:,·
Nacíonal.. no Parque trapolarss 'ª auxílíares,
Anhembi em São Paulo, CQm quatro' contàtos
com apresentações de São contatores . _ maís
destaque� como motores compactos, de custo J,llC·
de alto tencjmento, a ne· nor e intercambiá.veis com

ya. liI!ha de contatores, a atual linha, permitii_�
cqilvetsor

.'

'microproces- do mais v�rs'at:;lidade na

além de mostrar toda a cQmbinação de contatos.
sado dgHal e sistema Ce Outro destaque é o COI.·

automação industrial, .' verSor microprocessado
sua, linha trad:,cional

. de digital, 'para ,controle de

motores, transformadores, motQres de corrente. COL·

acionamentos. controla· tinua, I'epresentando uma

dopes programáveis, tin· notável evolução tecnc,;
tas, vernizes. resinas· lóg:ca.

ADVOGADO

Rubem Falseea Flexa
RUa Reinoldo Rau. 86 - Sala 6 - 19 andar
Centro ...... Edificio MâriQ'< Tav.ares .

Foil�:- -(f.l47:;1 "72-1920';;;';' Játaguá dQ Sul - sc.
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. �'> '-.,.--:_< ,;��: ,�,Lallr� � Ana,
.

P�rIDra Vila .J,.�nzi, n�ra.. :çidad,e,
.

Casamentos' �.tis 1I!l.. 19.03.00 �l��et�:� u.n.

JOSé· ..BNno de OIirvelra Et!ltal 17.111 de 19.03.90
e RosaDl G1lths Clauden1c1O" -AparecidO
Eier btalSil>eârg, solteiro, Mendonça e SandIll. A·
teoeíão, natural de pa·reclda Gonçalv�.. ."

.

Lages�, ,n�st.e Estado, do-· Ele,. brasileäro, solteiro,
mióifiadQ e resid�n� n� operárío, natural de

ria---Ciä-·Sllva-VÍlei·ra_-r-=-·- Rua Itepocuzínho, nesta
-

Barbosa F�fraz ; Pãräfi�.
Ela, brasÍll�i\l"a, solteira, -cídade, filhQ de Luiz de d9.JIlici11ado e

.

tJesiàent�
,

secretária, netural, 'eil& Oli;veira e de Maria Emi" em Estrada NOYa, rieste .

Schroeder, neste , Estad9,. lia Dave:-d� W!veira'_ distrito, ,. filho de JoiQ. "

domiciliado
.

e residente' Elal brasil�ira,
.

solteira, Leite Mendonça e María .

na Rua Fl'iedrich- Wilhelm ,QP?rária".; - .natur.al ,', de -Luíza- de .Andrade Men-'
Sonnenhohí.. (793,: 1;. nesta �.!�u:a.gu� . do Sul,., domícílíe .donça .. ..;'- '.

_

-"
:-\S"

-

i�
oídads, .filha . de- Leopoldo . �a e_ ��idente na Rua Ela.. . brasíleíra; <solteitat

.

GOrges _e.Agatà Kleín e--. '.- ,Itapoc:!1�nho, .nesta cída.. _do.lar" ,nafu.l'al.:. :?�, ae'
Edital 17.113 de 16�03.90 de, filha de Reímunde Ponte Alte, neste·o n..'
Osmar' Çord�iro" dj,., -,RO<!' G�it!ls e Gerta. striiçker tado, domiciliada .." "',
cha e' Lourdes Mar�rete . G�hs ----::.

,
.

.

�
.

residente ein,. :Estrada, .'

Stom,ls(;ky ..
'

, ."

.

.s- c
Edital 17.�16 d,�- 19.03.90 Neva, rieste

. d1str,ito!
Ele, 'brasileiiro: solteiro, Os�r R�drlg�es .. Caplso, ·filha de He,nrique:... SI1.'
operári0, natural de Le- trago e. SlvQnel_ d� L!ma veira ,Gonçalves e.::: . San�"
bq,g, RégiS, ,neste' �stado,.· ,;EIe, 1>raisiJ�äro,; s6lteir9,- tina ,_

Sa.1ete Gonça�Vés -,
domicHiadQ e residente em oper�dQr. d� máquina",; Editai 17.118 ·de, . �0•.o3.90 r
Santa Luzia, neste distri. natural de Correia'�nil Ofdtno EhÍert ..

'

e

-

Onll$l "

,to filho de: Jo� Cordeiro t�, neste Estado, domici- .RoIlVeder· ". .',: ..
'

i:
da Roc,ha e. Enoema. -,Al.. liacQ' e' resi�Ú� na" Rua Ele,'· b,:r.as�It€1iroi. solteiro, :'

ves da. Rocha. :.._. ' .•. Erich Atieri, 411,. em Vila lavrador, . natural. de
Ela,

.

br�jeira.
--

sOlteira, Lenz}..
-

nesta ódade, n· Ja':-Slguá do. Sul,
'

. c!omici1i
costureir�, : _'nqtur-al'- de' ,lho de- Aib'ario: 'LOpes Cä. '. liado e residente_ em

CampQ_ Alegre, neste p�s�rano- e -Máfia, R()(ff:i. Rio 4a _ Luz_ Il,. n-estje"
Bstado, dwniciliac!a' e

-'

gues CapistfanQ;":_ distrito, . filho de Herbert·
restdenté ;em Santa . Lu" Ela,. bl1asiléira;

.

solteiItl, Ehl�r( e Eisina
-

Kanzler
zia, neste

-

ciist!ri-tó,
-

filha do lar;' natural de' Ma' Ehlert :..:-

de Alvino Stomis.cky e rechal BOI1Íúmn; Chapecó,
Izaura �tolIliSck.Y �

...
'

.

neSte Estado, "domiCilia'
Edital 17.1Í4 de 16.03.90 ,da e residente lia Rua
GHmal' Oliveira Çunh� Brich 'Abên, 411" em

e Marlene Laurindo'
.

Ele, brasHéliro, solteiro,
..-0"::--"'----........------__-...;;...----....:...:.-'--.

mecânico, natural de Ja' L I'
."

raguá do Sul, domiçilia� ar' . 10ve.IS
do e residente na Rua
Irmão Leandrq, -408, nes' Ja'ragua', Ltda'•.ta cidade,. filho de Nor-

berto; OÜveira Cunha e CRECl • 852 .. I
.

Fone: 72·2�10
Osilda Junke's Cunha' - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 141
Ela,. bras�leira, solteira, Jaraguá' do SUl. Sanfá CataI1ria
modelista, . nat.ural ;.- de • ,J

Armazem, neste Estado,
,
V EN D-E

, domiciliada e residente na '('-iI,sa em âlvenariâ Gorn: 120m2; R. José EmlIl.�n·
Rua Max-inüliaÍl(} Hiendl. doerfer, 197; ",Casa em-alvenaria- com' 140m2, R.

mayer; +20, néstã cidade, , 25 de Julho; Casa Mista de 90m2, R.- Francisco
filha de'. Joãi@. ,; Patrício Hmséhka, em 'Jguá. Esquerdo·;: Casa de mâdeira

com 115m2, 1.0t. Jardim 'Centenário; Terreno com
duas casas em alvenaria cam 100m2 e 50�2, _re'S'"
pect'ivamente; R· ··4f6 fundos do GrupO" Giardini
benzt""";'Jardim Simone;. Terréna <com 450m2; R.
Fritz Vogei; Terreno" com 500in2,' o_. em Nereu
RamOS; Lotes' (2) com 1.080m2; lãtera-1 da.

-

R,

Bernardo'Dornbusch, ·perto· Ferro' Velho Spézia;
terreno rural com 400.000in2, R. Francisco de

.

Paula; -�erreno- -rural com' 70.875m2, em Séht'ó�'
der, �dificado.

.
.

Loteamento Santo AntonIo, Lotes a partir de um

salário nJinimo de entrada e meio salário mint
mo por mês.

�
.....

·ALUGA
Sala comerei'al na Ilha da Figueira, próxil'D:ö ao

trevo;' sala -comercial na lateral da R. Barão dd
Rio Branco; Rampa para lavàção de autom6veis,
R. Erwinq Menegotti; Galpão induStrial, R.

Rodolfo Hufflluess1er.

.. UAaGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN,\ Offcl61 do Registro Clv1li
do l' OOtrlto- da Cómarca de Jaraguá do Sul, Estado de Sant. Catarina,
BrasU, .faz saber que compareceram �111 (;ar.tórt�· .exiblndo os .dOCUJDe.··

,
.. e.: r-tos exigidos pela,lel, a f�m de Sie' h.bll1tarem-'�ra-:�äsar;-<ós_-Segúlntes:

Proclamas de
'. +

ado, 'comerciante" na1)u
Ia! de� Jarag:uá. do Sul,
domícíhado e residente
na Rua Jose Bauer" L·193,·
nesta c-idade" fi'lho· de

Ida Karsten r+

Ela, .. "

P \0 r t -u g' ti e s-a,
divorciada, ,

.

do
-

: lar,
natural de' , certegéea
Ovar, Portugal. dlomíCii·'
líada e residente na Rua
José Bauer 1'.,1%'( -nesta

, '1

Cidad,e, filha - d� José,

Marques da Silva .e -' :Mla�
ria Odete de Sá Pereira ""7'

Edital 17.1-U de 15.03.90:
Hélc10 Chlodlnl e El1sianE�

de Souza
SIe, brà�lêir<?, solteiro,
,empresáriO, natural de

Jaraguá do Sul, dom-i"
ciliada e" residente' :ha,

Rua·
.

Garlos' Hafefmann(

66; nesta cidade,· filho

de Hiladio Chiod.ilü . �

Maria Gonçalves Chiodí.-

�ltal·l'1.108 deo 14.03.90
"�Ií s.cbJr e' Célta-
Deluca ,

lHe" . bl'as11eäro, solteíro,
@.�r.á:&iQf nat'l:l;ral' �
SichI"o�er, ne$t)e Estat.
dOi �. 'dQúlicilia:do' �.

'

.:
:: resí-:

dente ne Ru� MaiEiêhã.l
Castelo Branco, 5.037, em

Sdiroéder, neste' Estádo,
tnhd . de Victor' Sacht
.� d'e' Alzira ReckrSachi .._

El�- . brásí..l�ira, solteira,
dperâria,' 'natural

-

. de
José Boit'eúx,

..

neSte Es,.
tado, domíciliada e re

sidênte "na Rua· JOinvilIe,
nesta 'Cidade, filha de'
Vergmo Deluça,� Alvina
D-eluca _.

.

.

Editai' t'i:í09 - de 14;03.90
AdtIsoíi Bubl1tZ e �no'
veva I IDez Malochi
E!el braslletiro,' solteiro,
@;�trici_sta, Ilahitàl' _de
GttaJ.;amirißi, '. neste,'" Es�
tàdo, domiciliado e .

-

r,e

sidente
.

na Rúa Carlös
Oeschler; em TIha da
Figueira, neste distrito,
filho de Valdemar Bu,
blitz e. Ivone Stein BUe
blitz .....,_

Ela,
.

brasileira, solteira,
prófe$sói"a, natural' de
Massaranduha, neste, Es
tado, domiciliado e re'

�:denté .11a Rua José
Theodoro Ribeiro,' . em .

p� da Figueira, rieste
dist'rito, filha de João
Maiochf e Maria Maio-
'c'h"I' ,:._

.

.. "_
.1

Êdltal 17.i10 de 14.03.90
í»i!ulinó' Kàrstén e Lúda
:PéI:etta da SIIv'a'

.

me, ,.

-

prasiteir6, divorcí·

ni �

Ela, bl1astleira, solteira,
auxiliar finance�ra-, Iiaturat
die Jaraguá dö Sul;' do"
miciHada e residente
na Rua Sebastião Pereira,
80,

.

nesta cidade, filha

Igenasio Manoel de Souza
e FI1ancisca Bereirä de
Souza
Edital 11·112 de 16.03.90
Pedro OUvio Vieira. �
Helena Salete'Gorges _

,".

Ele, brasHedro, solteiro,
técnico agro�cuário, na-'
tUral de Concórdia, nest,e
Estado, d'omiciltado e

residente
.

na Rua Rei'
nOldo Rau, 400, liesta ci-
CÍiade, fil'hq de Nicolau
Borges Vieira � Aila. :Ma-

" O'__ • _-,_

Conclusão páglnä 07

. i

. :P:ara I'OS, seguro Iii é sá laraltia 'de'·· ti-scas· :�. '.,' ':.
-..'

.
'

.. '.'
- � . -

-

..•. .

.:--�

..

Seg·ura ... 6

Preslação d·e
Consulte -' lOS

$egurts A.
.

. Garcia

Serviços

:. �

r
", -�

I .� r.

Rua Expedi�lOn:'dô GumerCindo' da -

Silva- n9 90, .1.9 andar, sala 2
,

" ,'� !ôlÍ�-� "?���7a8-' ":"". Jaiàgu-f�'çt9�. Sul.- sc -

PXGlNA--'�2r
.

�.-�:-..
.<... .

'. ,

�, 1

.f_,: ...

. ", '�.

l·"

_.

"

.

->:-JÄRAGUÁ DO: �UL, DE 24 A 30 DE MÀRÇÖ DE 1990 .
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CÂSAS A VENDA'
- 2 casas e' 1 terreno com 800m2 na Rua

João Manoel Lopes próximo aO ACARAt.
- 1 casa de alvo com 11:l'm2, terreno com 900m2

próximo � comercial Krüger.

IITERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis" LIda.

R. Jeio P1<:<:011, 10-4.,. fon. il2-211'l- Jaraiuii go Sul
CRECI 0914-J.

TERRENOS
,_ .1 terreno com 895m2 na Vila Lenzí-

1 terreno com 2.000m2 ria Rua Venâncio
Siilva Porto.

li Ch'alé11 �I"'" IMOBWAlUA E
B.r:::F'V"'\-. REPRESENTAÇOES LTDA.

Rua Reínoldo Rau 61 :._ Fones 72-1390 e 7:2-1500

TERRENOS
TERRENO - Com área de 364m2 sito a Rua Mar

celo Barbí prox, a Escolá Gíardíní Lenzi:
TERRENO - Com, área de 589m2 sito a Rua

Luiz Gonzaga Ayroso próx, Juventus:
TERRENO - Com área de 350m2 sito a Rua

,108-Loteamento Huruska próx, Cerealísta urbano;
TERRENO __;-Com área de 1.200m2 sito a Rua

Rio Molha próximo Molha;

ApARTAMENTO - Com ár,�a de 180m2 sito a

Rua Reinodo Rau Edífício -Mendonça (DISAPEL);
CASA - Com área de 102m2 edificada ein ter

reno de 450m2 sito a Rua do Escoteiros, prox.
Sed.e dos ES'coteirQs;

IMÓVEL COMERCIAL - Casa de Madeira/Sala
Comercial sito· a Rua João' Januárío Ayroso n?
1884, próx, MÓveis Chiodini;

.

Empreendimentos Imobiliários
Mareatto ·Ltda. CRECI 093

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136 Jaragué
do Sul - SC.

TERRENOS
Ana Paula II., - Lotes no Loteamento Julio'

Rodrigues., -- Lote na Enseada 12x25 (Esqllina)
Rua Alagoas., Lote em Nereu Ramos 1.075,00m2

.

-na Rua Campo Estrella., - Loto estrada nOva.

C A S AS

Casa com 300,00m2 na RUa Donal Gerent (Cen
tro),., Casa Mista 120,00m2, Jaraguá esquerdo-,
Casa de Alvenaria com 96,00m2 (Jguá Iesquerda).,
Casa de Alvenaria 200,00m2 R. Nei Franco

(Vila Baependi) Terreno Rua Leopoldo Jansen
'

12x46

TERRENOS COMERCIAIS
Terreno com 5.189,00m2 Sito a RUa Joinville.,
Terreno com 900,00m2 e galpão de 233,00m2

: ---.Rl!a. Bernardo Dornbusch.
.

'

.
_.� .'--� ,..--=-

" ,-

_._._,. '--
-

� -

PÁGINA 03

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

PRAIA DO FLAMBOYANT
Lotes COrri, luz, água Ie Rua calçada. Financiados
até 5 meses, a partir de NCz$ 165.000,000
PRAIA DE ITAJUBA .

Área 1200m2, frente pj o mar NCz$ 98·000 B'iINs
BEIRA MAR PRAIA FLAMBOYANT

.

10.000,00 m2, entre Avenida e a prata. visao

panorâmica rua calçada ab
.

r,edor, iluminação
especial (poste de 15 metros) 680.000,00 BTNs.·
CENTRO ' ..

Próximo' do mar - Lotes no valor de NCz$ ....

200.000,0'0 e 340.000,00 ..
CASA NA REGIÄO CENTRÂL
Por NCz$ 500.000,00.

.

AV. NEREU RAMOS
Região ce�t��l - 800 mz. ideal para construção
de um edífícío de 10 andares. 150.000 BTNs
(aceita incorporar)

.

EDIFICIO MARIZA
Apartamento lateral, mobiliado - 2 dormitó
rios NCz$ 39·290 BTNF.

PLANTÃO
Sábados, Domingos e Perledes.

Á
ENGETEC
V

Imobiliária Enuetee
.

CRECI-934-J - FONE 72-0373
R. Exp. Antonio C. Ferreira, nl} 68

TERRENOS
TERRENO com 3.600,00m2 - RUa Bpit- Pessoa
- Centro., TERRENO com 1.480;00m2 - Rua
João Picolli - Centro. - LOTES: com 304,00m2
Lot. D\l Olinda - Ilta Figueira.

.

Sítio com 26,200,00m2 - Schroeder
Sítio com 153.000,OOm2 - Rio Molha
C O B E R T U R A - N O V A com :l'20,00m2
- Ecüf. Schiochet - Centro.,

,

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

C A S A S
CASA em Alv. com 311,00m2 Rua João Januário
Ayrasó.

ALUGA
Sala Comercial - Rua José Emmendoerfer
SilJa Comercial - Rua, - Joinville. _

Casa em Alvenaria - Ilha da Figueira.
Apartamento - Ilha da Figueira

Funilaria J araguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmldt, 279 . fone 12-0448

Celese adota
·C·alUio,hão

101nvllle - As Centraís
Elétricas de Santa Cata.
rina, através do . Centro
Regional de Joínvítle, es
tá colocando em -opera.'
cões um camínnão �·�\Spe.
cíalmente construido pa�
ra a Manutenção Pro·

gremada. t. E� �ez:á . .ínte
graco à trote do EscritÓ$;
rio de 'SãO Francisco do
Sul pára atuar principal�
mente nas operações �in:
balneários, no . verão,
A �vantagem quê

.

este
caminhão ºfer�ce sobre'
os caminhões conven
cionais é suá estrutura
em fibra de vidro com
cabine dupla ,que pode
transportar turmas de e
té oito pessoas. NQ aia �
dia as Turmas da Manu·
tenção Programada são
compostas de cinco pes
soas. Se não houvesse aí
cabine dupla, o serviço'
teria de ser feito com

um caminhão pera trans

portar OS postes e equí
pamentos e outro veícu
lo' de apoio para levar
o pessoal técnico.
Este projeto especial

é o pioneiro no Estado
em termos de concepção
e execução, apesar de
ter havido exper.êncías
semelhantes com adap
tação de carrocerias em

Blumeneu e Joinville.

.

Detalhes técnicos
Caminhão modelo M22

da Matra - íabrtcado
em Palhoça -- SC Chassi
- Mercedes Benz

.

Motor - Perkings com

5 marchas e duas reduzi
das, total de io marchas
Check-control - Adapta
do cOm sistema de alar- .

me que acusa defeitos
.

cQmQ superaquecímento,
lubrificação falha, vaza

mentos de ar, s'stema
elétrico etc.
Cabine � Dupla especial
para oito pessoas
Guindaste

.'

Adaptado
cOm guincho öpo Munck
para erguer 3.800 Kg Caro
roceria - Reforçada em'

madeíra para cinco postes
e equipamentos.

Para anunciar ou fazer
assinatura, basta ligar pa
ra o 72-6091. Estamos as

ordens .

JARAGUA DO SUL, .-.;\p. .. -

A "30 DE' MARÇO DE -1900.
;���"'c'A ,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, INFORMATIVO ROTÁRIO

'Om
.

D Qua!ra-Meia-
�. CIDCI' "

"Desfrute Rotary"
INTERCAMBISTA AGRADECE HOSPEDAGEM
A intercambiSta Fe1icity Babao, a "Ri.P,"f hos

ped� .dQ R. C. FlorianóWlis-Leste que retornou,
-ao seu país, em janeiro, p. p., envia de Brísbane"
Austtália;'- uma cartinha, agradecendo por �Oclas
as atenções' de 'q1lte fOi alvo quan<lQ em Floria.

. :·nópol�s.
.

Escrevendo em português como, todo
. O jovem brastlerro de sua gera,çãQ, mesmo troo
candc- - algumas . 'palavras ela QOnsegue chegar
.até nós e �ua, mensagem: "Oi, tudo bem? iEt,
est!ar ótima! Ch�gu€i sem problemas, mas con

trai uma- grippet ,Eu estou muito flelia por ehe-
,

- gar .em casa,' 'de novo. Atualmentje eu acho

que não. estive apenes por Um ano nO Brasil. Eu
sínto que falta alguma coísa dentro do meu

.

coração, Deixei! ,.parte do meu coração I em
,

Floripa. O, MO em que estíva com vocês �;e�
ve ótimo. Tinha coisas boas e as éoisas que'
não fQi muito bom, mas gostei -�udº!1!
Foi o melhor ano de minha vida!

.

;Muito obrigada pela acolhida, e todas as coíses
qu.e vocês fizeram por míml
Vou Ver vocês de nove no ano qu� vem. ass,

Flip' Babao-
'

R. C. CLUB FLORlANÓPOLIS·ESTREITO
,

Foi condignamente comemorado 9j 'J2'! ano de

existêncía do veterano clube rotário, o maís an

tigo dq lado centmental de, Florianópolis. Uma'

bonita placa foi afixada no hall da entrada -de
Casa· da Amizade, contendo Os nomes dos rota

rianos fundadores. Os clubes da Capital prestí
gil�Ham as solenidades e participaram de con-

.corrído jantar 'festivo, Parabéns ao veterano

clube, ao seu presidente Adolfo Hochleítner. ao

secretário Vílíam Oto Boehma (que continue
.

edstado mensalmente o ·'b�l�im do Clube) e

a todas os 29 in:�egranWs do valQrosq. clube
rotário�

(PA COMISSÃO OE RELAÇÖES Pú·
BLICAS DO DISTRITO 465, ANO 1989J90)i·

�V··A R I G �EB C R UZE I R O

Agência de Cargas e passagens.

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

-�.-........ gente nossa---_

'>: .......;

iiG1NÁ 04

-- ....__.... - - --

SAI.VlTA - Soc1�ade �lsten�lél,l 8º 'Lavrador c1ö V� do n.a�ocú
:Rua L�opºld.o Malh�lro, 15
Edlficl0 Gardênia' - Sala 11
CGC (MF) 84.434.943/0001-12
Jara�á dº Sul - SC

"

..

" ... !.

.�'$ --'

A', Fi��Ill convidad?s, � aSSQçia�o§ d�sta Soci�dade!. �ra· ume:
ss,emblel� Geral O�d��ana, a !e�hzar-se na sede social. à Rua Leopol•

co ;M-alheu::01 15, EchÍlCIO Gardema Sala 11, às 9 horas do dia 24 de
abril d� 1990, ii, fim d� deliberar sobre a s�guint.e,

_",

ORDEM ,00 DIA

Discussão e aprovação das C9ntas da Diretoria,
em :)'1 dei Dezêmbro de 1989 ..
Eleição da Diretori�'pera .o próximo Biênio.
EleiçãO do Novo Conselho Fiscal.
ASS'llntos de ínteresss Social,

encerrada

i"-.., .... _

I ,

I;"

Não havendo número 1egal, realízar-se-a uma Assembléia Geral
Ordinária, em ')J convocação, no mesmo local, às 9:30 horas do dla '

24 de abril de 1990.

Pelo comparecimento, desde já agradece

A DIRETORIA
Estephano Maler-Presidente

Metalúrgica Arteferro , ltda.
'I

Barão do Rio Btanco, sala 4
FONE: 72.2607

Portas - Janelas - Vitrines - Balcões . Portas
. Pantográfícae - Portas Rolo - Cercas - Grades
Churrasqueiras . Anéis Metálicos - Máquinas,
Etc...

.

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

Jaraguä do Sul SC-

,Clínica· Veterinária
SCHWElTZER

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

.

.
raio x, internamentos, boutíque-

Rua Jolnville, n9 1.118 (em frente ao Supermercado Breilhaupt)
.

Fone 72-3268 - laraguá do Sul - Santa Catarina
.

.

Suprimentos co",putadorespara

máquin�s escritóriomóveis parae

é FLO'RIANI 12-1492 -- 12-3868no

JARAGUA DO SUL, DE 24 A· 30" DE MARÇO DE 1990.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Indicador Pro fi s aional
. ,

,
"

EMERGINCIA
'

LAIOltATORIO DE MlCIlO8lOJ.OGIA SEGURO DI ,mA
" E ANALlSBS CLINICAS Faça"O para gél1an,tir algo

Pronto Socorro 12-1977

FleminCJ
que não tem preço:

Bombeiro 193
você e sue. fam1lla

.......

-
.

Drogada Cato 72-0636 Rua . Reinoldp RAu, 516 Informações: ,

Fone: 1.2,2'1'5'
..

,

Hosp. Mat. Jguá 72-1300 Jaraguá do Sul - SC - .
Rua CeI. Procópio Gomes, .

290
Fones 72-0091 e 72-2684

" Jaraguá do Sul SC
Polícia 190

,,_ -

..........

Rádio Jaraguã 72-0159

Oro. Conlábil
"I COlercial"

S/C Lida.
• Eacrltas flscals e

contábeis

• Registros de firmas

• Contratos

• Seg.urOs
.

• Xerox

) Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira,
nl} 290

• Fone: 72'0091

• Jaraguá do Sul· SC·

Farmácia'
do
Sesi

Agora em instalações
ampliadas e com La-

boratório de Análi-
ses Clínicas anexo,

para melhor' atendi-
mento-

Av- Mal. Deodoro
507

(defronte' o Colégio
São Luis)

Fone: 72-0561

pAGINA. 05

.

Walter Luiz Ribeiro
Alexandre Dellagiuslina IlrblSl':

A D V O'G A DOS
Rua João Marcatto n9 13, 29 andar - sala 206,

,

Edifício Domingos Chiodini. Informa seu novo '

teíetone aos clientes e amigos: '12-3956;

ADVOGADOS
FRIEDEL SCHACHT

MARIO CESAR FEL/PPI

CLÁVS/O BARATTa

ESCRITÓ�/O:
Rua Barão do Rio Branco. 227 ' Caixa Posta/12
Fone: '(0473) 72,0244, 89250, Jaraguá äo Bul> SC

Ortopedia e 'raumalologia
pR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências ... consultas _ ortopedia infaD.
.

til e adulto. Membro títular da soe. Brastleí,
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 .. Fone 72.1218

Clínica de

F.isioterapiCi �

Jaragu�
,

Drl,l Carla S. Porto
Psicóloga

Drl,l Valéria C. Togni
DfI.I Solange Castilho

Fisioterapeutas
Atendimento psicológico a partir das 17:30hs

Rua Jacob Buck, 120 (fundos Bradesco)
Fone: 12·3659

Mantemos convênio com: UNIMED e

BANCO DO BRASIL

,!...-l...J •. .__
' _

José Alberto 'Barbosa
- DEFESAS ClVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL � "

Rua João Marcatto n.? 1-3 - 2.9, andar
sala 204 - telefone: 12-1869

Jaraguá do S\:ll - SC

SAVIO MURILO. PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

ADVOGADOS
- Direito Clvli -- Criminal - Comercial -

- Trabalhista - Esportivo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala
Fone 72-0188 -, Jaraguä do Stil - SC

Aurilene M,
Leonel- P.

Buzzi; II

Floriani.

Advogados
.Rua R�inolQo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711.

ENCADERNADORA

.L1VROS • REVISTAS. NOTAS FISCAIS.
y. .TRABALHOS ESCOLARES· o'';,, •

't: i<' CARD.PIOS. E OUTROS ","",

RUA SÃO PAULO, 114 (Pr6x. a antiga eynrs)
a; JARAGUÁ DO SUL· se

I: '�CORREIO 0.0 POVO' 72-0091
JARAGUA DO SUL, DE 24 A 30 DE MARÇO DE 19_90.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ferro Velho Marechal
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.,

Comércio de veículos usados
Peças para veículos

Compramos automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 72-0874

Jaraguá do 'Sul - SC -

Posto .' de . Vendas MarcaUo
,Chapéus, bonés, víseíras, camisas, sh9rts,

bermedas e cordas.

Em frente à fábrica, - Amplo estacionamento.

mODELAtÃOJUHH
Fabricação de modelos p/fundição em geral,
madeíra, alumínlo, araldite,. etc.
Serviço de colocação de canais 'e modelos
em placa.

_.'

Rua Prof. Antonio Ayroso, 419 - Bairro Nova
Brasllía - Fone; 72'3991 - Jaraguá do Sul- SC.

Verdureira Raquel'
COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS,

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

Rua CeI. Procópio Gomes de
Jeraguä do

.

Sul
Oliveira, 1.160
SC

.

Nasclmenlos
6 de-Ma�o
Maícon, filho de ou

IIlPr . (Salete. ,Fi.�nz�l) .• Be
.

lann;
8 de Março "-' <,

Fernando, filho de Pe·
dro (Ivanlr Kremer) dos
Santos; Fábio, filho de
José (Corettí �

de Souza)
Mafra; Diego," filJio de

'. Renato (Tania) Walter;_ .

Robson, filho de Jaime
(Ana) Koch;
9 de Março
Douglas, Jilho de Elviro.

(Maria WitkoSki) Länder
mann: Bruno, filho . de
Josué (TâÍüa Abelíno)

.

Wroblewski:
'.

10 de Março
leison, filho de Her·

bert (Isaria·. Erdmann)
Kreis;
11 de Março
:Andressa, . filha de A·

loisio (Ihane Lange, A

tanazío: Rafaela,· filha de
JOSé (Lúcia Klug) Rabel.
IQ.

.

��.:··feM,···.'···..

VlOLtNCIA
.

Confecções Sueli Lida·
DE FABRICAÇÃO PROPRIA,ARTIGOS

A PREÇ<?S Df. CUSTO:

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 e' nl:'

�ua Reínolde Rau, 530 - laraguá do Sul - SC

pAGINA 06

. « Deulsche Ecke »

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

. '..' � �
, '), ,

,,-�, - - - DIE REDAKTION

Es verrollen Stund' auf Stunden
Es verklingelt Jahr auf Jahr;
Wa'f! . vergehn kann, sei entschwunden;
Keiner hat das GlÜck gefunden, .

A1;>et was das Herz empfunden,
Waht: empfunden, .

.'

Bloeibet ewing.""bleihet wahrl
-:

Peuchtersíeben

Spézia & eia. Lida .
SERRARIA E SERV!ÇOS DE TRATOR

Madeiras pera construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados. .

Rua JOão Januãrío Ayroso, 772 - Jaraguá Es,
querdo. - Fone 72-0300 -� Jeragué do Sul - SC.

.' ,VIAÇÃO CANA�INHO LTOA.

Programe bem as suas víagens de .Iérías e

recreação .. A "Cànarlnho" coloca à sua' dis
posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

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

AS MELHORES OPÇOES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA

Lanznaster
JóIas, seml-JÓIas e relógios com o carinho' da

L.A N Z N AS T E"R'
Marechal Deodoro, 391- Fone'-72'1267, em'Jara�uá

Tubos Santa. Helena Ltda.

:'UboS
'"

de PVQ [eletrodutos], Tubos de Concreto.
Tubos de Políettleno (mangueira preta).

Pábríca: Rua Joínvílle, 1016 _ Fone 72-1101.
Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99

F�-qe 72·0066 _ .Jareguä do Sul _ SC

JARAGUA DO SUL, 'DE' 24 A 30 DE MARÇO' DE. 1990.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�l1dUl,� da págtu 02

ilc.,'�' bräsn�ira" soltei",-,
ope_ráJiQ, natural ,de Ja.
t4g,uá dQ Sul,' ,domicili
ada. e. resídente em Rio
da Luz II, neste distrito, .

filha de Conrado Rohve-
4ér e Slfi PiS'ke

'. -

R·óhve.
dér.� J ,

EtllW: -1'1�U9 de 20.03.90
�ilo -HU.árl$ Stepbanl
ta Màtda Rosane Petrl,
:Uiei,: .� brasilerQj. drvorcí
j'fllq,', l11ecâ.nico· de manu.,
t$ção, natural de Jara.
i\lâ do Sul" domícílíado

. 'é. resídente ria RUa Max

t.,s.-g��lÍO Rob.er.to ZieiJ

mann,' ,38S,.. nesta éid<l!o
cei' filho de Hilário Ste

ph,ani.·,� Leontína Chíodi
iii \Stephani· ,.�.

.

nltl, :bnwileira" solteira,
ß:perária, natural de

J�ra�á do. Sul, ,domici
J\âda e residente na Rua
Antonio· Bernardo
Sthmitt,. 393,. em Ilha
da, Figueira, neste dís

tríto, filha de Bortolo
meu Petri e

. Reinilda
Sthmitt Petri ..-

E para que chegue ao
c,nheclmltllto de todos,
mandel pas!lar o 'presente
�Ilal, que será publica'
..o � ..,.tmpr,e�sa·.e ,'eQl
dartórJo, onde será, afi'
xadQ :duran� IS dias.

Aniversarialtes
�3 de Março

.

Sta. . Hertha R Mar·

quardt (Joinville); Sra.

Mady Hasse ". Gutofsbn
(Curitiba.); Sr: Wilson
;IR. SChaffet;, Sr. Mauri cê
tar Raduenz; Sra., Paula
'L. Steilein (Paraguai);
Sra, Maria Mueller Hol..

�r; ·Marcia Oizeski;
1.eonir 'Buzzi; Adriana
G,laudia dos Santos; Sr.
lbsé J. Pereira; Sandro
J. Krause:; Jerri Lo . Klar
'bun(!e:

'

�.. � MarçO .

.

,St. Alfredo lansen;
Franklin 'Fi$chel'; ·Sr. lU·
goberto: Behllng;

-

Srél.
k,isete'Veloso Rosa; Lee·

al!.ida K. Slisse; Maria Lu

é:ª Hörner; Osnildo Jo

�ê' Neitzel; MoacYr Sil

�ª (Cilo); Sr.. Elvio.: Souza
li3elderr-ain; Graziele Jac

�liThe Fugel
�s _ d� Março .

Sr. João Claudio Braga;
Sr. Irineu Bornhausen;
Norma Muller da _ Silva;

PÁGINA 01
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CONFIRA A I-IISl'ÓRIA.ee
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.

- "A H"t��
.. d� '11� ••te ilo !ott�t

Ilear s6 Da- saudade".
_....

.

. ,--; ...

,"

r
' JNSTRUMENTDÍ DE

,
, MEDiÇÃO ._,

'

, i,"·, -I::COMPQNENTES'
INDlJSTRIAIS _ "_ :. ,.� .. ::._

.....fI "
-

••••••••
,

.• MÔMF()RT�·-',
-

.

, - ,.

a. ....ado �6 é Importante se. 9 .seu

,� .Em 1980 os' Sindicatos patronais, diI:etores
lojistas e' ii Associação. Comercial e Industrial .. de:. I

.

Jàragúá do -Sul Cavam· um passo importg�tec..!ia i j
concretização de um ideal: possuir um prédio qu�

.

abrigasse todas -

as atividades' sob a denominaçã() oe' .i
,CENfROEMPRESARIAL DE JAR.4\GUA DO SUL.._',�·º.'
dia 11 de marÇo era recebido o dr. ßemarc.OL Wqlf.
gang W,erner, presidente da Federação das Indúc·
trias de Santa Catarina, o dr. Sau.lo Diniz Swerts,'

. diretor ger�ll 40 SEN�Iß o dr. Arivaldo Fontes, di-

_ Em 1960 enquanto a maioria dos es.tad6s êä.' retof gêtàl' do
�

Dep: <te
- Assistência à Média -re p-eqU€·"

União fechávam as contas com vultuoso déficit,' o' na. Indü:stria (DAMPI), para important� encontro •

gpvernq .

de Santa: catarina, so� .

a chefia' de >Heri.
.

COril os empresárioS" locais·
'

, ')",'
berto Hülse encerrava o exerCIClO de 1959, ; srem {,

cléfic.:t tend� ainda um saldo ,de 150 rililllões ',de =-- �- A municlpalidade liberava·1 milhão, e' 540�
cfu:DeifröS' em caixa. com todas as contas pagasi �s mil cruzeiros, cOmo ajuda finanoeira para clubes'

relaç�f's entre o ..governo do Esta�ó � a AsseII]?lela e .élltidades do município, ,pratica que o pref. VictOIU'

Legisla,tiva for&w- as melhores, possweíS- O gOVl�arna- Bauer havia adotado desde o início de sua lS�unda
dor Heri\lerto t;tii'lse que sucedeu a Jorge La�rda, administração,

(

T,';

-....---,---:-7"-------........-._....".�"J..A:-;R:-:A:-;G:;;-lJ;-jAt·";;00::::':-;'SUt, ,'l[J:)30 DE MARÇO DE iDlo.
." ---'_.--_._'-_.:.._

• •• HÁ ·50 .t\NOS
,. ,r"

- Em 1940, Arnon de Mello (avó de Fernando
Collor de Mello, futuro· Presídentet), conhecido jor.
nalísta viajava pelas colonlas africanaa de Pertu-

. gal, íntegrando a comitiva do 'presidente " Carmona,
como representanta da. AS90ChlÇão' 'ßra;í1éint . de
ImpreIl$a. Falando de sua víagem-excursão, ele
revelava à imprensa: "A vhlgenr_foi' de fato excep
cional. A África é um mundo' de"'curiosidades, e eu

já procurei "ver e ���ir" O máxiIno que
.'

me per
mitia a rapidez das visitas. 'Para o -Africano o in
glês é o "ínglês'', o al/em)ão é. o "alemão", o f-rancês
é o "írencêa" e o port\Uguês é 'o : "branco". Não é
curíosot

- - Auguste Tomelín e senhora, r-e$, em Vila
Chartres, pa� do menor Honorío, vem por meio
deste tomar público seu agradecimentQ ao ilustre
clinico dr. Lívío Feitel Moreiro, 'com casa d� saúde
em Bananal pelo' cuidado e d�dLcação com que tra
tou seu ülhínho, durante a enfermidade que ore·
teve ao leito pelo espaço de 4 meses- Hoje o me

nor
.

está, . graças à habilidade daquele médico, go
sendo d� boa saúd�.

• • •. HA 40 ANOS

� Em 1950,. � hora era de. reclamar com oS
'aéOIltecimentos na cidade· :Escreviam . para a

.

imprensa local, perguntando si algUém tinha inte•

, r�sse em defender ó povo cgntra ps abusos '. dO\§!

potentados. O registro .e emplacamento de, uma

bicicleta custava mais de 60 cr\lzeirOSI e pouco
mais de 100 para um automóv�l<_ 'IMaS tudQ isso

nãö, passa de uma r:epres:ália contra O§ operários de
JOinvi"ile. mum�au, laraguár 'e. tOutI"QS mun,iciPtiQs
de colonizaçião, contra Os quais a situação estadual
'quer desforrar-s�, oncie um funcionalismo situaciQ.
nista disse:

' "'A "aletnOada" que pague t". Um ope.
rário escrevia, reyóltrado, dizenc!Q qUe o .preço
do arroz em casca baixou de 90 para menos de 50

cruzeiros. "Si tal se dreu, eu pergunto, porque. o

an:oz pUadp ficou ainda custam!o Cr$ 4,50 e até

5,00 nO varejo? Onde está a comissão de preço_s.
que não se vê essas c.Oi�s ,e pfotetige o consUlllloi,

dqr. Ou será' que ela só ten" por fim olhar pa,ra O·

interesse de Uina class,�,",

•••• 'hA' 30 ÁNOS

,.

morto em' desastre .avíatõrío. n�S'h �r���Í:ooâes�"- '-�'!!� ;

, Curitiba, realizava 'UIP.a obra adminístrativa" mere--
cedera de consideração e dO. respeito de quase . todos
os , .. deputados, mesmo da maíoría daqueles que se
encontravam na oposição. Os pröpnos . adverséríoa.
'reconheciam méritos ao pulso firme. do governador..
cOroo era o caso do deputado Braz .Joaquim M.ves,..
Presidente da- Assembláía Legíslatíva filiado. ao PTB.
que, numa entrevísta nãio_ teve diJ:viqas em ,afirmar:

.. "Não é preciso dizer .maís. nada J?ara êon�g�ar, uma,
. adraíntstração". , .

.' ..

• •• HA 20 'ANOS

- Em '197<J, no 'vizihho mUnIcípio de Sehreeden
a Câmara Municipal elegia, a neva Mesa; Díretoría.'
Claudio Tpmaze1li-Presid'ente;' HiIbert(); Píleger-Vtce
Presidente; Engelbert Jurck-t? S�é.rétátíº e Alvinq
F. G.. Strincker-29 secretäríc..

� '7'" A Câmará de GuaramiI'im também elegia
.

a'
mesa dos traba;lhâ.or.es des sentores vereadores,

-'

.: a

saber: Presidente"';_ Cantalício -Flores; Vke - síro
Jurandír Maioéhii 19 Secretérío -- '·Pedr.o Iríneu Vei

ga 'e 29 SecretáI:i'o -' Leonardo - Olinger. A � Câmara
.

dava poss� ao Prefeito Paulino João - de Bem.

� -
_
A Câmara de Jaraguá. elegia, as- C�nú'sSÕé$-:,

Permanentes, sendo presi<ientes:· Com· Finanças ...
Haroido Ri9tow; Com. Leg. Justiça, Eugênio strebe; r

Com. Educação,!· .. 'Eugênio Strebe; Com. Viaç:ã,o ...
José' Carlos NeVies e Com. Redação, BIllno Henn,

, Dessas' comissões participavam: . Belarmino Garcia, "

fidelis Carlo� HruS'chka,. Affonso Franzn�l",. _�Ui,z 'i
Fer{€ira. da Silva, Albino Wehrmei�1Ier e . M.ar�o·
Marinho Rúbini. ,i

'

'_

- .1:
•
I

l• • • HÁ 1'0 ANO-S
"
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"NÃO FAÇÁMds',DE NOSSOS RIOS :

1',":. ê,' LIxEIRAS IMUNDAS.: ," ,

.

SA�VEMOS'OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA

Utilidade

ôbUcaexército: esta' ,'.erecendo
�: ExércitQ

.

está oferecer» anos e menos. de' 24 ,ahQs
,(ao uma' oportunidade' e qu�' :tê�ham concluído,

, �queies. qu.e. desejam a ou estejem. . çonclufncló 9,
carreira militar - ser lI? Grau<

'.

$argento . a,Pós' um curso

de .1Q J,Ileses..
. ' , ..

Às -

" ínscrícões p�ra o

Concurso de, Admissão
i�liciam:se em 20 de mar

ço e vão <a:té 30 de
, �!?ril.

pode.�ão.' '. ca!l-did"tW�si�'
Jovens .

com máís ge, 17

além de . uma. 'pequena,
remuneraçã� mensef.' ,,','

.

Ao concluir" o ÇUi'SO sera
"

prÖi;i9vidO á S'9'·Sar�eIl:t?,.
passando à reé�b�r

.

os
:

Nas. Eseqlas e, Quartéis vencimentos [salário] cor-

onde' funcionarão" OSi' respendentes
'

,-

cursos, o aluno. te�! mO�.: .. " ,.
"

'. ';, ',.

radia e alírnentação, Quäisquer' outras Info�ll1a.-,:,
praticará esportes," .:r�- ções podérão' 'Sér pbl���ceberä assistência" II).�91�:' -em um- QuaFtel do ���f
ca, dentáriä e psicolôgíca." cito.

. J�rãgiiá "do' Súl ganhe uma nOVa opção em:

.consertos de máquinas, de: escrever; somar,.

calcular, caix-a regístretíoras, -mímíôgrefos,'
relógio-ponto �, .computadores;·. »Ó,

',.
Pr�êtiie:n()s e· veja ... nossas vantagens e' bons,
i>felÇos:

c- • > '.'

"_ "
••

•
,

Rua DOna . AntÔl1io�
-

33', - Fone: 72·0308;,
'___: Jaraguá do' Sul � Santa" Catadna

.
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A Top Modellrma'
Marquardt rece_beu no .

dia 18 seus amIgos maIs
intimos para
comemoração de seu

-aniversário, Foi uma
festa animadissima, com
muita gente bonita.
Parabéns'lrma.

primeira vez em sua história
município de Corupá serä
ntado no concursoMiss Santa

ína, que a!=ont�e neste final de

a, em Blumenau. E participa
a a força e a beleza de

lineSimoneia de Souza, cabelos
castanhos,-I,12m de altura,

86, cintura 67, quadril92 e
-

uim 38/40. AMiss Corupá terá
a�oio da PrefeituraMunicipal,
providenciou um ônibus

para Os fanáticos torcedores
ita Jaqueline. -

Falando
em Ckat '

Produções
Artísticas ,
os eventos
são muitos
para este
ano.A
começar
para o

Curso
Profissio«
nalizante
para
Manequim
e Modeló
Fotográfi
co, em

conjunto
como I

Rariah
Privé Club,
em

Joinville.
Na foto,
uma das
alunaspara
o turma 90
do Curso
para
Manequim
eModelo
C!cat,
Iussara
Schmitz.

- ,

ESTAURANTE M,OKWA
Comida caseira

.'

Atendemos pedidos âe reserva '

Róta das Cachoeiras - Rio Novo Alto
,

Corupá-SC.

Aliane Karsten
foi eleita no dia
17 (sábado) a
Garota
Marisol/90,
concorrendo
contra 14
candidatas.
Aliane ê

funcionária da
Comercial
Catarinense de
Malhas e

venceu o

concurso

realizado na

SER Marisol,
onde estiveram
centenas de

pessoas. A
comissão
julgadora
também elegeu
Simone
Guesser como
primeira
princesa, e

Vileni Kaiser,
segunda
Princesa.
Iacira da
Costa ficou
com a faixa de
garota
Simpatia, no
eoncurso,
Aliane Karsten
sucede a bonita
Marciana
Patsch, eleita
no ano

passado.

ThamUe de Campos Schmöckel
Para o feliz casai Edilson

e Maria de Fátima Schmöckel .

nasceu em Curiti6a-PR, no

Hospital Santa Cruz a primo
gênita Thamile de Campos Sch
möckeí, que veio ao mundo às
4h40min de 17 do. corrente,
com seus 3 quilos e 650 gramas
de peso' e 50 centímetros de al
tura.

,.

São avós matemos Ru-
.

bens (Maria Hygino) de Cam
pos e paternos Ewaldo Bernar
do (in memoriam) e Edil Guer
ra Schmöckel.

Quem está feliz da vida é
a 'bisavó paterna Ida Zettel
Schmöckel, do alto de seus 94
anos e quase 5 meses de exis
tência. Corujando a bonita

-

menina de olhos azuis, reve-
zam-se nos agrados e embalas
os tios, tias e demais parentes,
num verdadeiro campeonato
de benquerença.

. "Correio do Povo" os pais
. e a pequena mais jovem inte
grante da família Schmöckel
do ramo páranaense. Bilú, bilú
pra.Thamile!

Loja
.Mamãe Coruja
A melhor opção em artigos irifanto..juvenis-.::

-

. bebê e gestante.
Rua Barão do Rio Branco, 168 .

Fone 72-1788 - Jaraguâ dó Sul-SC.

II

II

( -

Q'el Fabrica
�VeÍlde laI

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

"

Urna
._, .

JOla
'. _,

'l.,nguern . II

esque��

Jóias, relógios, óculos
de sol e presentes.
Rua Marechal
Floriano, n� 29 - Foné
72-1911

Jóias, relógios, 'puÍseiras,
anéis, alianças, prataria,

.

'artigos em ouro e tudo o

mais para presentes na

Relojoaria
Avenida -

Màrechal Deodoro 443 e

Getúlio Vargas n� 9

,-

lIaIwee lalhaS ltda. .... lIertIIa Weege,200 ••258 darailá do Sul· S.O. fone- 0473/72·�

Jaraguá do Sul, de 24 a 30/03/90
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura e 'empresariado
:: buscam saída paraHabitaçâo '

·ANOTAÇÕES
o prefeito de

.

Massaranduba, Davio Leu,
concedeu aos 150 servidores do
município um aumento de

.

70%, em março. O projeto de
Leifoi encaminhado à Câmara
âe Vereadores; nesta semana.
Ao mesmo tempo, informa que .

adquiriu um caminhão
coletorlcámpactador de lixo

.

domiciliar, ao pn:ço de Cr$I,8
milhão. O caminhão"deve ser

. entregue ao município em J5
dias. .

,_

O representante do .

ProconiSunab, em Jaraguá do
Sul, Rubens Manoel dá Silva,
recebeu uma série de denuncias
de consumidores indignados
com os aumentos abusivos de
preços, ,adotados -Mlos

. supermercados Breithaupt e do
Sesi. Nos dois dias que
antecederam a posse do
presidente Fernando Collor,
alguns produtos. chegaram-a ser
reajustados em mais de 300%,
conforme as denúncias. Mas
Rubens adianta que épreciso
apresentar-provas, através da
nota fiscal. Em Guaramirim,
foram muitas as denúncias

/

contra aumentos de preços pelo
Supermercado Breithaupt.

A P_refeitur� de Jaraguâ 'do
Sul'adverte. que apenas 30.%
dos Alvarás de Licença para
Localização já foram retirados
e que Q prazo final do .

vencimento.da 1� parcela é. no
.dia 31 deste mês. Até agora,
o montante retirado equivale a

Cr$5.00 mil. Mas são mais de
quatro mil alvarás que pesarão'
'em torno de 4% no orçamento
- se foram todos quitados. A
segunda parcela vence em 30
de setembro..

.

.

o presidente'da ACiJS,
GilmarMoretti, vai se manter
como mediador no; questão
polêmica sobre a venda de
malhas 'em Iaraguâ do Sul,
durante a madrugada. Nesta
semana foi indieooo um novo

representante parä negociar
com a Prefeitura Municipal, no
lugar de Altevir Fogaça (PFL),
com quem o Prefeito Ivo Konell
se nega-a dialogar. Valdir
Pacheco é o novo representante
do« lojistas. Entre os

.

empresários as opiniões .

divergem. Aifiuns entendem que .

pode haver consenso entre as

panes, querem o cumprimento
do Código de Posturas..

,

\, ,

E II nível sindical as medidas
adotadas pelo Governo
Collor, na área econômica,
nãoagradaram. O presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos,
Luiz Callos Busana acha que
"o salário do trabalhador foi
novamente penalizado". O
sindicato [ez o seu;
levantamento mensal sobre o

reajuste dos produtos que
compõem a'Cesta Básica e

constatou aumento de 51,47%
.nos preços, nos primeiros 15
dias de março. "Nosso poder,
de compra;está defasado em .

79% ". arrematou Busana.

Iaraguâ do Sul - Empresá
rios e Prefeitura Municipal de Ja
raguá do Sul devem registrar ofi
cialmente, nesta semana,' uma
Companhia de economia mista,
que pretende resolver de vez OS
constantes e crescentes problemas
de falta de moradia no município.
O vice-presidente para Assuntos
Industriais da Associação Comer
cial e Industrial, Vicerite Donini,
relatou aos empresärios os deta
lhes dóprojeto, durante a reunião
da ACUS, segunda-feira (19). E
obteve apoio por parte da classe.

O objetivo maior é fazer com
que o. muni-cípio adquira meios

Busana éleito
para compor
chapa da CUT.

Jaragud doSul;- Luiz Carlos Bu
sana foi eleito para encabeçar a chapa
da Central Unica dos Trabalhadores,
que concorre às eleições do Sindicato'
dos Metalúrgicos, nos dias 9 e 10 de
abril. À escolha aconteceu após o 1�
Seminário dos Trabalhadores Meta
lúrgicos, com a realização da Conven
ção Aberta, domingo, dia-11. "Os
companheiros da chapa cutista enfren- ._
ta�ão"os ajudantes de ordem dos pa
troes , destacou Busana, que preside
o Sindicato há três anos.

Durante o seminário, os metalúr
gicos - eerca de 50, todos filiados à

..' CUT - aprovaram uma tese de com
bate, que destaca pontos como "luta

sem, trégua contra o governo ilegítimo
que se mstalou no País dia 15 de mar
ço; pagamento semanal betenizado,
4O.horas semanais, corri o fim do traba
lho aos .sãbados; estabilidade no em

prego, reforma agrária e não paga
mento da dívida externa". /'

frõI?riq� para solucionar o déficit
.

. Nesta semana os empresários
._�JlbltaclOnal, substltumd? o. que' r devem conseguir junto ao Gover
�tu�lmente vem sendo. feito pelos no Federal uma linha de crédito
orgaos como Inocoop e Cohab, As para a inclusão na chamada Cesta
tarefas serão. divididas. A prefei- Básica deMaterial de Construção
t,!ra arca com 51% do cap!taUni- que faz parte deum programa ha:
cial da C:0mpanhla - previsto pa- bitacional com recursos alocados
ra 80 �il. BTNs -, enquanto os para a construção de 200mil casas
empresanos, on grupos de empre- .�opulares, a�nda em 1990, no Bra
sas, ass_umem o.s restantes �9%. sil - um milhão, a partir de 91.
A doação do terreno. -:.Ja eXlst�m .f\ princípio as residências - pro
dOIS loteamen;!os, em Tifa Mart�ns jetadas para uma área de 37 me
e no Itapocuzinho - e toda am- tros quadrados - serão destina
fraest�ut�ra de água, luz e e�goto .

das afuncíonãrios que estejam tra

�,a�b�m fica a cargo daPr,�felt,!ra. balhando nas empresas há 3 anos,
Ja QlISP0I!l0S de 310 lotes , adian- sejam casados e recebam até cinco
ta o prefeito Konell. salários mínimos.

Petrobrás.quer investir.
em novas bases no vale

Guarámirim - Dentro de
dois anos omunicípie deve contar

.

com uma base pata recebimento.
de combustíveis derivados de pe
'tröleo, segundo .informou o chefe
administrative da Regional da Pe
trobrás, em Santa Catarina, Heinz
Gérhard Maul, durante .palestra
proferida 'aos diplomados da Esco.�
Ia Superior de Guerra, no Hotel
Itajara, Jaraguá do Sul, dia 15. O
projeto é; da própria Petrobrás,
que pretende construir um Poli
duto (oleuduto para transpürte de
vários combustíveis), Iigando
Guaramirim ao município. de
Araucária além de outra báse, em
São José, Grande Floriarröpolis.

O projeto definitive para a

construção do poliduto e das duas
bases para recebimento de com
bustíveis devem ficar-prontos nos

próximos dias, conforme avalia
ção do chefe de operações da Pe
trobrás, em Curitiba, Mitsutoshi
Dói. Ele informou que a base de

. Guaramirim deve ser suficiente
para atender o sistema de distri
buição de combustível em 'toda a

região norte, especialmente' nos
municípiosdo Vale. Atualmente
60% da distribuiçâo do petróleo
em Santa Catarina é feita através
da Refinaria Presidente Getúlio.
Vargas, em Araucária (PR), que
está. ligada por oleoduto ao Porto.

.

de Paranaguá, onde embarca e é
trazido até Itaja!.. .

VIAÇÃO,
CANARINHO

HÁ. 20'ANOS TRANSPORTANDO'
OS ARTíFICES DE NOSSO PROGRESSO
AV. MAL. DEODORO DA FONSE�A, 987 - FONE 72-1422

.,....,.-....,
�

CHEVROLET/l'EM
TUDO, E FAZ O'
MELHOR.

\
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""Manga" éo novo treinador do Voleibol
o chefe da Divisão de Es

portes, Jean CarloLeutprecht,
conseguiu acertar commais um

grande reforço para dirigir a
equipe de Voleibol Masculino
do município, neste ano. O co

nhecido Jogador e treinador
bem sucedido; Luiz Padilha, o
"Manga" , já começou a treinar
a e9uipe na terça-feira à noite,
e deve prosseguir os treina
mentos tambémtodas as, quar
tas e sábados, das 19 às 21 ho
ras, no ginásio-de Esportes Ar-
tur.Müller.

'

O objetivo maior de Man
ga é chegar ao menos entre ós
seis primeiros, colocados dos
Jogos Abertos de .Santa Cata-

,
'

rina, neste ano. "É fundamen
tal trabalharmos com a Prata
da Casa, juventude que quer
participar pelo amor à, cami
sa", prega o novo treinador,
"vamos fazer um trabalho de

. base para descobrirmos novos
valores", Manga pretende
"massificar" o voleibol.em .Ja
raguá do Sul, para colher fru-

'

tos futuros. Elê fez questão de
, salientar o importante apoio.
do prefeito Ivo Konell, e apro
veitou para fazer um chama
mento às empresas: "Precisa
mos de patrocínio, para adqui
rir material e condições para
treinamentos"'.

'

, Manga iniciou sua carreira

no Voleibol, em 1972, em Ca
çador. Três anos após foi para
Brasília, onde, disputou pela
seleção, até 76. Voltou a Santa
Catarina, para defender o v.ôlei
.daSadia, em Concórdia, quan
do foi campeão dos JASe. A
partir de 79� foi para Joinville,
onde começou a tarefa de trei
nar atletas. Foi campeão brasi
Ieiro pelaÀABB, trabalhoii no
esporte sesiano, e treinou o vo

leibol masculino e feminino da
cidade. Ern 89, acertou centra
to pela AABB de Jaraguä do
Sul, desde agos�o '. para treinar
o voleibol feminino, quando

,

sagrou-se campeão da Copa
Ârmalwee e do torneio da Se
cet/DME.

.

Q�atro equipes dividem
liderança no Campeonato

II" -,
.,

Botafogo, Amizade, Cruz
de Malta e Paraná dividem'
a primeira colocação do

disp:.fttado Campeonato de
Primeira Divisão de
Amadores, promovido pela
Liga Jaraguaense de

. Futebol. (Js quatro clubes �

somam quatro pontos
ganhos, tendo o Alvorada,
logo em seguida, com três
pontos, Juventuse
Garibaldi, com dois, .

Malviee com um ponto. O
Pinheiro ainda não marcou

pontos 'no certame.

. RUA JOINVILLE;, 1839
JARÀGUÁ DO SUL - SC

A terceira etapa da primeira
fase, realizada no domingo
(18) trouxe os seguintes
resultados, nos dois.
campeonatos (1� divisão e

juniores): Alvoráda 1 x l
Malvice, (2xl pelos
juniores); Botafogo 6 x O
Pinheiro (2x2); Amizade
OxJ Cruz de Malta (3 x 2),
Juventus 1 x 2 Paraná (2 x
1 pelos juniores). Q atacante
do Botafogo, Luizinho, até
agora como artilheiro da 1�
Divisão de Amadores, com
sete gols. convertidos. '

representada, se 'todas as
modalidades forem, •

é/assificadas nqs jogos '

microrregionais -:- 19 a 22 de
abril, em São Francisco do Sul,
e region�is - 27 de junhô a 12
de. julho, em São Bento do Sul
+, pell! Atleti�mo Bolão, Judô,
Nataçao, VOleIbol, Basquete, '

Ciclismo, Futebol de salão, _

Tênis de Oampo, Tiro Carabina,
Xadrez e Ginástica Olfmpica.
Muitas dessas modalidades são
no masculino e feminino. Para
os JOgos Micr.orregionais, Jean
pretende levar as equiPes da
Bocha; Futebol'de SalãQ e ,

Voleibol Masculino.

,DME registra QS atletas
A representação de Jaraguá do'
Sul nos 3CJ2 Jogos Abertos de -

Santa Catarina (JASC), em
Blumenau, promete atrasar. O
chefe da Divisãq Municipal de
Esportes, Jean CarIo .

Leutprecht, confirmou nesta
,

semana a participação de 220
atletas - 60 no feminino e mais
160 no masculino - para os

JASC, comum total de 18
.

modalidades. "Enfrentaremos
os JASC com a prata da casa,
inclusive com um grande
númerQ de'atletas que
'participaram dos Joguinhos
Abertos", afirma Jean.

._

Jaraguá do Sul estar� -

,

Waldir Tecilla, da' SOCIe- bina.fnas também houve com
dade Recreativa Barg (Salão' petições nas modalidades de
Barg) foi o grande vencedor e

.
chumbinho (2.000tiros) e Fle

melhor .âtirador da Competi- xinha (800 tiros)'.
.

ção de Tiro promovida pela'
Associação. das Sociedades e

Clubes de Caça e Tiro do Vale
doItapocu, realizada nos dias
17 e 18 deste mês. Coma arma

nacional, venceu.Rolando Jan
sen,: do Clube de Tiro, Caça
e Pesca Marechal Ronden ..Fo
ram 1.500 tiros de arma cara-

A promoção foi um suces-
so, até mesmo pela participa-

. ção das 11 sociedades. Na mo-

dalidade Flexinha o título ficou
com a. Sociedade João Pessoa,

-

ficando a Sociedade Amizade
em segundo lugar; Na catego-

.

SalãoBarg vence 'competiçõe$ de Tiro
_' - .'

I

--

Trinta e oito equipesestão
participandodo 1� Festival de
Futebol de Salão, promovido
pelo Setor de Esportes do SE-

.'" SI, e iniciado \ na quinta-feira
(22) ..Os jogos estão sendo dis
putados no Centro Esportivo

ria Chumbinho ---:-Arma nacio
nal, venceu a Amizade, e na

arma importada, a vitória ficou
com a Sociedade Barg. Mare
chal Rondon ficou com o título
-da carabina (arma nacional).
ficando a Sociedade Ribeirão

.

Grande da Luz com o segundo
lugar. Na ca-tegoria arma im-_
portada, o título ficou a cargo
da João Pessoa; Salão Barg em
segundo, e Alvorada, em ter-
ceIra colocação, '

II

'SESIpromove Festival de salonismo

FONE: 72-3097

I,

do SESI, sob a-coordenação do .gica Henipe; Moreti, Jordan x
professor Hercílio da Rosa. Conet, Agha; Metalúrgica
. A tabela de jogos, para CSM xWeg 4; Weg 5 x Celesc
hoje (sábado, f4) é a segumte: (vet); Jaraguã Fabril 1 x Weg
Compal 2 x Metalim; Estofa- .. 6; Weg 7 x Jaraguã Fabril 2;
dos Mennes x Indústria Reu- Metalúrgica Leitzke x Met.
nidas 2; Indumak x Metalür- Trap�.

O:melhor preço e as melhores condições de pagqmento você encontre aquí!
SUPERMERCADOS· ELETRODOMÉSTICOS - MOTOCICLETAS (YAMAHA)· PEÇAS E ACESSÓRIOS· PNEUS· FERRAGENS

_

MATERIAL PARA CON�TRUÇÃO, ELÉTRICO E MOTC)RES • TECIDOS E CONFECÇOES • MÓV�IS • ATACADO
.
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LOJAS BREITHAUPT
Jaraguá do Sul, Fone (0473) 72-3800 - Joinville, Föne (0474) 25-3233 -

Guaramirim, Fone (0473)73-0499 - São Bento do Sul, Fone (0476) 33-1 �55 - Mafra, Fone (0476) 42-2511

·rät[PERFLEX]
PERSIANAS - BOX P/BANHEIROS
JANELAS - PORTAS - CERCAS

RUA JOINVlLLE, ·1839 - FONES: 72-0995 e 72-3320 .

.
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ANOTAÇÖES
Collor vai gover- tranqüilo de terdeixado

nar com um "bouquet" grande parte das brasi
de partidos. Iãnio, em leiras e dos brasileiros
60, desprezava os parti- literalmente a pé. Para
dos - mas governou: quem não conhece esse

atado a compromissos estranho fenômeno, tra
assumidos com a UDN. ta-se da legião dos de
Mas o novo presidente sesperados proprietâ
não vai ter nem isso. Até ,rios de carros à álcool.
aqui a popularidade Neste época de tan
abre caminhos. Depois tos. discursos e louva-a
vai ter maioria pela lei deus houve quem pen
da gravidade. Coragem sasse em S. Catarina. O
pelo menos não lhe fal- dep. Antonio Carlos
ta. O parlatório confir- Konder Reis (PDS) la
mau sua determinação. vrou veemente protesto

Conta-se pela im- contra as crises de álcool
prensa que o ex-deputa- em todos 'os municípios
do Murilo Canto sairá 'caiarinenses. Exigiu da
como Secretário de Co- tribuna.medidas urgen- .

municação Social.' Ior- ',tes e enérticas ao CNP
nal da Capital diz que o para amenizar a grave
referido no contato eom situação que atinge toda
a imprensa é a truculên- economia estadual.
cia que de vez em quando Foi "duríssima" a reu

costuma exibir, agredin- niäo entre ogovernador
do verbalmente os pro- Casildo Maldaner e as

. fissionals sérios, procu- lideranças do PMDB
rando humilhá-los, em do sul, na Laguna. O
público, com acusações PMDB exige mudanças
e epítetos de baixo calão. 'profundas no governo

V, presidente Sar- do Estado." A entrada
ney se diz realizado do Sr: FauziMiguel, ho
com a implantação da mem da mais estrita
democracia, Esvazian- tonfiança do extinto
do as suas gavetas (que gov. Pedro Ivo, foi os
já [ez) e despedindo-se tensivamente vetada na

(também) deve estar encontro.
'
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CAFisASSE
A ESSÊNCIA DA PUREZA
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teve de contar com doações dos pró
prios médicos, A Folha de Pagamen
tos de fevereiro só foi efetuada me
diante doação de NCz$ 350 mil, por .

parte da Prefeitura Municipal. "Se
não fosse isso, não teríamos dinhei
ro", confessa Dalmann.

. Os 100 funcionários do Hospital
Jaraguá também auxiliam na venda de

. rifas e nas campanhas desencadeadas
pela direção. A primeira grande cam

panha aconteceu em 88; com a doação
de um Voyage, pela WEG, além de
outros prêmios em uma rifa: moto, bi
cicleta, fogão, máquina de costura, vi
deocassete. A Malwee Malhas doou,
em agosto de ano passado, um cheque
no valor de NCz$ 100 mil. Neste ano,
as doações forammuitas, mas não sufi
cientes: Breithaupt doou NCz$ 200
mil em material de construção, WEG
(NCz$ 100 mil, Menegotti Motos
(Çr$ 10 mil), Veículos (Cr$ 40 mil),
enquanto a Prefeitura arcou com

areia. ·brita e acompanhamento do
projeto (doado porWerner.Schuster).
Atémesmo todos os tijolos foram doa
dos por Agostinho. Bianchi, suficien
tes para toda a construção.

tidos 115 mil BTNs - ou NCz$ 625
mil.nas obras. A direção dó Hospital
ainda aguarda recursos da Fundação
Banco do Brasil que, se confirmados,
absorverão 40% do que ainda resta.

,

Mas, acabadas as obras �.�que
ainda não tem prazo definido -, ini
ciam as preocupações para a compra
de material e equipamentos ao Hospi
tal. Hilário Dalmann avalia que até
ja"neiro deste ano seriam necessários
mais NCz$ 12 milhões para adquirir

. aos equipamentos. São -me�as cirúr
gicas, Auto-clave (cerca de Ncz$ 4.5
milhões), Estufa, Camas, Carros de

.

anestesia.Desde a semana passada es
.

tá instalado no Hospital um aparelho
de Raio X, no/valor de
NCz$ ·506.610,00, doado exclusiva
mente pela direção da·Marisol, Indús-
tria do Vestuäríe.

.

Campanhas
. ,

Apesar disso, é cada diamais ur

gente a necessidade de mais campa
nhas para arrecadação de recursos. As
dificuldades são grandes. Para realizar
o pagamentQ do 13? salário aos funcio
narios do Hospital, Hilário Dalmann

Corupá-« O turismo ecoló
gico. foi definitivamente implan
tado, no município, no sábado
(17), com a inauguração solene

,

do Parque Mumcipal "Emílio
Batistela" , a bela e famosa "Ro
ta das Cachoeiras". O próprio
prefeito Ernesto Felipe Blunk
dirigiu a solenidade, que teve
ainda as presenças de Emílio Ba
tistela, de vereadores e do pre
feito de Joinville, Luiz Gomes:
Na ocasião, for realizada a assi
natura de Comodato - são 41;5
hectares de terra - da área, fi
cando a Prefeitura com arespon
sabilidade de zelar pelo local.

Para os próximos meses,
Ernesto Blunk pretende imple- Cachoeiras vãõ ser preservadas

Doações dirnirruern e' obra .no

EIospital J.araguâ po-de-parar:

Prefeitura inaug�ra Parque Ecológico

O Hospital 'e Maternidade Jara

guá pede socorro. Após um ano e três
meses de obras para a construção do
novo prédio - que terá quatro pavi
mentos e uma área construída total
de 358 metros quadrados -,-0 dinhei
ro arrecadado exclusivamente através

. de doações acabou. "São necessárias ,

novas doações, ou paramos. tudo",
apelou o diretor administrativo do
Hospital, Hilario Dalmann. Até a se

mana passada - quando ainda havia
recursos - ele comandava pessoal
mente o andamento dos trabalhos de
construção, que estão sendo feitos por
12 funcionários do próprio Hospital.

·Com base nesse esforço expon
tãneo e fundamental, o Hospital Jara
guá vem 'tentando se aperfeiçoar. Afi
nai de contas, o futuro prédio terá
Pronto Socorro, Centro Cirúrgico e

Obstétrico - "um dos mais modernos
em termos dé segurança contra infec
ções", garante o mestre de obras Ado
lar Dalmann -, além de duas alas pa
ra internação, com 26 apartamentos,'
e a ampliação para mais 26 -leitos
(atualmente são 70 rio total). Até o

dia 28 de fevereiro haviam sido inves-

mentar uma série de novidades
no Parque Municipal, como a

construção de um Portal e acria
ção de um regulamento. "Preci- '

samos retemperar o turismo eco
lógico, fazer com que todos
aprendam a prote�er a água, a

árvore, a: natureza' , disse ô pre
feito do Corupá. Ernesto Blunk
também inaugurou, no mesmo

dia o galpão, com 200 metros

quadrados, banheiros com chu
veiros e toda a infra-estruturade '

churrasqueiras aos visitantes. A
partir da estruturação completa
do Parque, a Prefeitura deseja
construir uma guarita, onde será
cobrada um pequena taxa de
manutenção.

PISCINAS' JARAG'UÁ
LTDA.
"V'TÍa nova geração em piscinas"• Pb ,"',as em diversostamanhos.
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• Sauna.\

PIS C INAS JA R AG UA' • Produto. para .tratamente de sua piscina .

\ • FDtros e acessórios •
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Rua J�inville, 2.473 - Fone 72-2840.
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Jar:aguá do sul-se'

. escapamentos
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