
A primeira vítima do
.

Plano Brasil Novoli
li·

Página 3
....

��------------------------------------------_.
,..
CD
,..

Vendas a prazo voltam.
ao·comércio da Região'
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Companhia de
Habuação é

quase, realidade
Na última reunião da As

sociação Comercial e Indus
trial de Jaraguã do Sul (dia 26),
treze diretores de empresas do _

município asseguraram.particí- '

pação nas cotas iniciais para a .' .

criação da Companhia Mista
de Habitação, a grande alter
nativa para construção de mo

radias. A Prefeitura também
reafirmou a concessão de um

terreno para que os loteamen
tos sejam realizados, além de
garantir toda a infra-estrutura
ao local. Página 6

.
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SECET fica
sem -titular.
Sai Balduino

_ o' ,PMDB de Jaraguä do
Sul passou mais uma semana
de turbulências. Na segunda
feira (26), o prefeito Ivo Ko
nell- reconduzido à presidên
cia do Partido, durante con

venção - praticamente obri
gou o assessor de Cultura, Es
porte e Turismo, Balduino
Raulino, a optar entre a presi
dência do Législativo ou assu
mir definitivamente o éargo de
secretário da SECET. Konell
também critica a forma como
os vereadores deixaram o par
tido. Página 3
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Realização da III FECARROZ é
sucesso garantido, neste ano

Após algumas semanas de
indefinições, o prefeito Dávio
Leu finalmente anunciou a reali
zação da m Festa Catarinense
do Arroz, no Centro Esportivo
Municipal, em Massaranduba,

o anúncio foi feito após reunião
da Comissão Central Organiza
dora, que analisou a retenção do
dinheiro com a decretação do
Plano Collor e a escassez de ál
cool no mercado catarinense. A

FECARROZ inicia dia 27 de
abril e se prolonga até o dia 12

. de maio e deve movimentar
mais de Um milhão de BlNs,
segundo previsão do prefeito
Dávio Leu. Página 6

Coritiba faz'a
festa com o

Iuvemus, dia 11
Os jaraguaenses poderão .

-,

prestigiar a excelente equipe do
Coritiba, do -Paraná, no próxi
mo dia 11. Nesta semana, a dire
ção dö=Grêmio Esportivo Ju
ventus confirmou a realização
da: partida amistosa, válida pela
reinauguração do Estádio João
Marcatto, completamente re

formado e ampliado. O técnico
Dito Cola esta otimista quanto
ao desempenho do Clube nó
Campeonato da I! Divisão, que
inicia dia 15. Página 7

"Uniãó" ainda
•

negocia nomes

para Deputado

As especulações sobre os

nomes de candidatos a candi
dato pela chamada "União pe
la Microrregião" pross�guem.
Nesta semana, os presidentes
do PDS e PL indicaram o ve
reador Heins Edgar Raeder -
atualmente sem partido � pa
ra disputar uma vaga à Assem
bléia Legislativa. Mas, no

PFL, terceiro. partido da.
União, existem outros nomes,
como Humberto Pradi, Davio
Leu, AdemirIzidoroe Altevir
Fogaça. Página 3

.

Feirantes pedem transferência
Os vendedores de

produtos agrícolas, atual
mente localizados no

'Agropecuário: estão co

brando da Prefeitura a

promessa de retorno ao

antigo ponto - fundos da
Igreja São Sebastião-, de
onde foram retirados em

1987. Os feirantes afir
mam que o movimento re

duziu drasticamente após
a transferência de local e
até mesmo os habituais
freguezes se queixam da
distância para se chegar à
Feira Livre. O secretário
Álvaro Rosá garante que
a solução está próxima.
(Página 8) o movimento da Feira Livre caiu bastante, no Agropecúário.

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-

"

,

. Editorial

As decisões eleítoreíras
As definições políticas co

meçam a tomarmaior volume
de espaços nas páginas dos
jornais. Afinal de contas, as
eleições de outubro deste ano

vão simplesmente delimitar
,apoios e confrontos no Con-

gresso Nacional e nas Assem
bléias Legislativas, que inci
dem diretamente na atuação
do novo Governo Federal ins
talado .no País. A nível esta
dual, a sucessão do governa-
dor Caslldo Maldaner preme
te ser acirrada no confronto
ideológico.

Nesta semana, a chama
da "União pôr Santa Catari
na" acertou a importante
composição de chapa, incluin
do o nome do ex-governador
Antônio Carlos Konder Reis,
como vice, ao lado do prefeito
de Blumenau, Vilson Kleinü
bíng. Em contrapartida, a cú
pula peemedebísta ainda arti
cula a provável indicação do
nome do deputado Luiz Hen
rique da Silveira, como candi
dato ao governo, ao mesmo

tempo em que as frentes de
oposição à esquerda relutam
em aceitar o nome de Nelson

,

Wedekin ao Governo.

Na semana de decisões
despontou a indicação do de
putado Paulo Bauer (PDS) co
mo candidato a Deputado Fe
deral pela microrregião,' en- ,

quanto se ventilava o nome do
veréador Heins Raeder para
a Assembléia Leg�slativa, cer
tamente lia tentativa de esva-:
ziar ainda mais o PMDB, que
acaba de perder três repre
sentantes, na Câmara de Ve
readores, A política começa a,
realçar no cenário catarinen
se. Tempos de eleições ...

.

,

Assaltantes, seqüestradores, terrorístas

José Castilho Pinto

Bestas Feras Travestidas de Seres Humanos

Esses dias conclui a crônica
intitulada "Jaraguá 'do Sul �
1949", ano que assinala a minha

_

chegada nesta cidade, e que. dividi
em 3 partes sendo que a pnmerra
será publicada em 14 de abril pelo
"Correio do Povo", e as duas res

tantes-nas edições seguintes do re-

ferido jornal. <$
,

No último parágrafo dessa
crônica euafirmo, entre outras coi
sas; 'que "a cidade em 1949 era

�uito diferente de ago�aJ pois não
tinha ruas calçadas, edifícios altos
,nem movimento palpitante, não

erll: grande nem tão, bonita como

hoje, mas em compensação pos
suia um maior espírito, comunitá
rio, visto que sua' pequena popu
lação parecia ser uma só família".
E com efeito assim era, tanto que
as brigas-espancamenros, roubos
e outros atos de violência eram ra

ros, eos assaltos, seqüestros, ações
terroristas, invasões de proprieda
de eram conhecidos somente de

nome. cia , cabe às autoridades civis e rni-
Hoje já não é assim, pois ain- _ litares de segurança partirem no

da na quarta-feira, dia 21/03, as pesado, a tiros centra-esses margi-
19,30 horas, assaltantes fortemen- nais, procurando eliminã-los de
te armados invadiram uma resi- vez e dessa forma colocar a socie

dêncí",p� rua João Planischek, dad� a salvo dessas bestas feras tr�
bem proximo ao centro, renderam vestidas de seres humanos. A eh
os residentese roubaram videocas- minação pUTa e simples, pois-essa '

sete, televisores, jóias, outros per- mania de encaroerã-los com o fim
tences e de quebra o automóvel de recuperação é errada não só de
Monza branco JZ-0050 em o qual vida as despesas que acarretam ao

colocaram os objetos .roubados e governo com -älimentação, cama,
fugiram. higiene, assistência médica e a se-

gurança para que não fujam mas,
ainda, Rorque uma vez postos em

,liberdaâe voltam .a cometer atos
criminosos piores do que antes do
encarceramento, exemplos disso
existem de sobra por esse Brasil
e mundo afora. .Alíäs, com respei
to à essa classe de bandidos, eu

,

já externei este mesmo pensamen
to em setembro do anopassado,
em artigo intitulado "GrandesMa
les-Grandes Remédios", publica
do no JOFRal do Vale.

, Os assaltantes, seqüestrado
res e terroristas, meus leitores, são
elementos coin os quais não se po
de ter nenhuma condescendência
porque eles, no seu intento crimi
noso, não respeitam nada e além
dos roubos e assassinatos vão a

perversidade, ao barbarismo do
estupro de mulheres de todas as
idades na presença dos familiares
delas, tudo com o prdpósito certo
de humilhar, traumatizar para
sempre suas pobres vítimas,

E como violência gera violên- José Castilho Pinto

'VOCÊACREDITA NISSO?
1 - Um homem seconhe-

,
e a correção monetária

,

ce pelo seu passado. continuam:
2 -' Promessas do presi- -disse que faria os bancos
dente Collor: 'pa�aTem pela situação do
-' disse que não iria mexer pais -' so que o dinheiro
na poupança e 'no .over - dos bancos não foi conge- .

mexeu: lado, ao contrário do -di-
,

-, disse que o salário dos nheiro das outras pessoas
trabalhadores seria preser- - disse que o congelamen
vado - o Plano Cofiar co- to de preços era 'a partir
meu a inflação de março do dia 12.03.90 - na reali
e mais 15 dias da segunda dade, 0 congelamento é só
quinzena de março, ou se- a partir de 16.03.�0, pre-
.jà, o salário dos trabalha- servando aquele festival de.
dores ficará reduzido à me- remarcações .nos super
tade. Além disso] pela .!e.- mercados, nos últimos días
gra antiga, Q salano num- do Governo Sarney;'
mo rendia 3% ao mês de - disse que iria respeitar
aumento real. Agora ren- a Constituição - mas al
de 5% ao trimestre; guns itens do plano, como
,- disse que não iria fazer congelamento de bens, são,
congelamento de preços - inconstitucionais (CF, art.:
fez: 5�, LIV).

.,
,

- 'criticou o' Sarney por 3 -'Agora o presidente
editar medidas provisórias Collor está prometendo
- de uma só tàcada, edi- devolver o dinheiro conge- .

tou 23;
.

lado.idepois de 18 meses.
- disse.que iria desindexar

.

I
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BalduinoRaulinoperde cargo
� de assessor, na 'Prefeitura
Desentendimentos políticos

entre o prefeito Ivo Konen e o

vereador Balduino Ráulino acaba
ram solucionando, nesta semana,
um problema que já vinha se ar- I

rastando hámuíto tempo na admi-
.

nistração municipal: o acúmulo de
cargos. Através da Portaria 21/90,
Konen nomeou o então-assessor
da Cultura, Esporte e Turismo -

que respondia pelo cargo de titular
da SECET como secretário da
pasta. Um verdadeiro "convite"

para que Balduino Raulino optas
se entre a presidência do Legis
lativo Municipal e a direção da Se
cretaria.

Sem vacilos, o vereador Bal=
duino apenas enviou novo ofício

, ao prefeito Ivo Konell, informa
do: "Declino da nomeação, em
virtude do impedimento, constitu
cional, visto ser incompatível o
acúmulo de, cargos. Desta forma,
devo exercer tão somente minhas
funções de servidor público muni
cil?aL Desde. a tarde de segunda
feira, Balduino passou a ser Téc
nico em Educação, embotá o pre- .

feito já tenha adiantado que "ele
não receberá salário algum". O
cargo de secretärio deve ficar va
go, segundo Konen ..

Crise
E.« crise dentro do PMDB

jaraguaense continua acirrada. In
dignado com as declarações da ve
readora Marilze Marquardt, que
abandonou o partido no dia 22 -

"pelo menos assim, Konell não fa
la mal sobre minha pessoa" , disse
-, o prefeito afirmou: "Ela saiu
do PMDB após ter entrado no

o prefeito Ivo Konell reassumiu presidêneia do PMDB, dia 25

meu gabinete e me acusado injus
tamente pela demissão de seu ma

rido da Prefeitura, em março de
86". Olavo Marquardt era Oficial
de Gabinete. Konen comentou

que "os 'vereadores usaram o ca

minho inverso para abandonar o
Partido, entregando a carta de
desfiliação ao Juiz, antes de entre
garem à direção do PMDl;J local".

Alheio a todas estas gues
tões, o prefeito Ivo Konen fOI elei
to no domingo (25) para ocupar
o cargo de presidente do PMDB
jaraguaense, pelo terceiromanda
to consecutivo de dois anos. A

eleição aconteceu durante a con

venção municipal, onde estiveram
194 convencionais. O secretário
agropecuário, Alvaro Rasá ficou
como vice na chapa, enquanto

'. <'
Pilote sempre equrpado

�HONDAI Menegotti Motos 1.f/íIlf

-

,"União" cogita
nomes a eleição

deste ano
O deputado Paulo Bauer está

confirmado para se lançar ao car

go de deputado Federal, nas elei
ções de outubro deste ano. Q
anúncie foi feito após a definição
da chapa majoritária ao Governo
do Estado, pela "União por Santa
Catarina", encabeçada pelo pre
feito de Blumenau, Vilson Kleinü
bing, tendo ao lado o ex-gover
nador e presidente do PDS catari
nense, Antônio Carlos Konder
Reis. Após todas estas definições,
a tônica da semana foram as espe
culações e negociações em torno
do nome do candidato a deputado
Estadual,

Pela lista dos candidatos a

candidato desfilaram o prefeito de
Massaranduba, Davio Leu, o pre
sidente do PFL de Guaramirim,
Ademir Izidoro e o advogado Al
tevir Fogaça Junior, nomes cogita
dos, durante reunião do Partido,
dia 21 de março, em Guaramírim.
Pelo lado do PDS e PL, em Jara
guá do Sul, o nome do vereador
Heins Edgar Raeder (ex-PMDB
e atualmente sem partido) começa
a ganhar prestígio. OsmarMartins
(PL) e Aldo Maul (PDS) fizeram
um "convite público" para que o

vereador sé Integre à chamada
"União pela Microrregião".

CORREIO__
K> C>. �C> """ <>

A primeira vítima do
Plano Brasil ·novo

gando, naturalmente, as dores
morais quenão têm preço. As
sim mesmo não foi pouco para
os cofres debilitados do Estado.
E ninguém foi responsabilizado
por essa incompetência execu

tiva, a mando do governador.
Uma nova diretoria insta

lou-se, neste intermédio.
Após exatos 30 dias de re

torno ao trabalho; submetido a

todas as humilhações a que um

funcionário perseguido tem di
reito, aos 45 minutos depois das
8 ho r a s da manhã d e

16-03-1990, com uma diretoria
em disparada fuga, consumava
se a demissão sumária pelos es

calões inferiores, obedecendo
ordens, naturalmente, mas sob
a revolta generalizada de seus

colegas, ,

está mais uma vez desem
pregado, depois de quase 15
anos de atividades que só en

grandeceram a BESCOR.
Se a anunciada medida

provisória presiderr�ial de proi
bír demissões depois de 12 de
março de 1990 se consumar, pa
ra reparar vinganças mesqui
nhas de mesquinhos diretores
e assessores que só defendem
o seu contra-cheque , nosso di
retor pode-se preparar- para
mais um-recorde: o de ser o fun-'
cionário estadual quemais vezes
foi reintegrado no seu tão cobi-
çado cargo.

.

.'
.'

Mas, não há de ser nada,
esta trincheira que ele domina
bem deve recompensá-lo larga-
mente.

,

A toda ação segue-se uma

reação. E esperar para ver. E
o diretor não brinca em serviço.
Vai firme, Amigo!

.

ATURMADA
TRINCHEIRA

MiIfli. •
• I' ,

. .
.

Kua RelnoldoRau, 632

72-1599

Moretti, Jordan � Cía. Ltda.

, "
.. �

Nosso diretor I! detentor
de vários recordes: de dedica
ção, de seriedade, de perseve
rança e, entre outros muitos,
de amor ao trabalho.

A essas proezas sorna-se
mais um: o recorde estadual de
ter sido posto no olho da rua

"

o maior número de vezes, em
menor espaço de tempo. Lite
ralmente despedido por abso
luta falta de diálogo com a tru
culenta direç-ão que se instalou
naquela empresa.

.

Sim, senhores, no espaço
menor de 3 anos acaba de ser
demitido pela terceira vez, des
ta feita como razão maior a im
plantação doPlano Econômico
do Presidente Collor de Mello.

Das outras vezes, uma per
Antenor Galvan assumiu o cargo . seguiçãozinha política, logo no
de seçretãrio e o vereadorAdernar começo destemalfadado gover
Winter, o de Tesoureiro do Par"

no, obrigou- os ex-diretores de
tido. triste memória a rever o ato

praticado e. reintegrá-lo, nova
mente. Esses diretores (ou me

lhor, ex-diretores que não em

placaram 2 anos, de mandato),
nas pessoas muito distintas do
ex-deputado Jair Girardi, hoje
filiado ao PRN (?), resolveu en
cher os bolsos e de Flávio Pinho
de Oliveira, ex-funcionário fe�c
deral da SUSEP, que dias antes
tinha jurado acabar com a BES
COR e acabou aceitando o car

go de diretor de produção, con
ceberam pelo espírito santo
uma idéia fantástica - fantasia
de debilöides - de demitir nos
so diretor "porJ'usta causá",
fantasia que a J STIÇA acla
rou aos meninos afoitos. (que
já não estavam mais na direçao,
porque cassados pelo finado
Gov .. Pedro Ivo), mandando
reintegrá-lo quase 27meses de
pois, com o pagamento integral
do que lhe era devido, não pa-

_"

E hora de "apertar o cinto" e
-

continuar sonhando com Ford
Verona

Marechal Deodoro,
. ·158

Fone: 72-1777

Jaraguá do Sul, de �1 /03 a 0«;/04/90
.>

"\".
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Destaque'
para o

encontro
descontraído
dasjovens
jaraguaen-

. ses Ntvea,
Rosilea,

Adriane e

Andréa,
todas

funcionárias
da Caixa

Econômica
Federal'

I

iA sua elegância
começa por
fora.
Vista

Quel·Fallrl.·
. ;Vende·lals '

..

1)(
.

Cena da importante inauguração do Parque Ecológico '''Emílio Batiste
Ia", no sábado (16). O prefeito Ernesto Felipe Blunk e o prôprio Emílio
descerram a placa solene. Agora, a Rota das Cachoeiras de Corupá já
faz parte do roteiro turístico do norte do Estado.

/

Curso de Culinária - A
Rede Feminina de

Combate ao Câncer de
Jaraguá do Sul realiza nos

dias 17 a 18 de abril o Curso
de Comida Chinesa, no .

horário das 14h às 17h e das
19h às 22h. Patrocinado pelo
Supermercados Breithaupt,
o curso será ministrado pelo
professor de culinária
Francis Schich Riang, de
Uberaba. As inscrições
podem ser feitas na rua

Epitácio Pessoa 651. As
vagas são limitadas.

ao professor Jean Carlo
Leutprecht, chefe da
Divisão Munícipal de .

Esportes, que assumiu nesta
semana que passou o cargo
de presidente da Liga
Regional de Voleibol e
Basquetebol. O cara "tá com
a bola toda".

promoção de Oscar Silva e

Moacir Gonçalves. .

Wolney Charles Weillet e'
Sílvia Kienen casam hoje (31
de março), na Igreja
Evangélica Luterana
Centro, às 20 horas. Após
a cerimônia os convidados
serão recépcionados na

Sociedade Vieirense.

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

A pequena Graziele Jackeline
elcomemorou seus três aninhos
.

24 deste mês. Graziele éJilha
uro (Marlene) Fugel. Os sin-

s parabéns por mais essa veti- .

acesa na sua vida.ModaSempre
Getúlio Vargas, SS

Os economiários festejaram a

passagem da Páscoa, no
sábado passado, (24 de
março), no Restaurante
ltajara. Aliás, a Caixa

,

Econômica Federal vive
momentos de mudanças
implementadas pelo novo

gerente, Edio Gianesini.

Destaque para o

charme especial de
.

Girlane Rubini Pradi,
- filha do a4vogado
Humberto Pradi - um

dos nomes mais cotados
para ingressar na
poucia catarinense - e
Evanira Pradi. Girlane
é uma das jovens
belezas da sociedade
jaraguaense.

Urna"
jóia

_'_ .."

nlngu_em
esquece

IIJosé Ricardo, Tavares (Zeca)
aniversaria no próximo dia 4
de abril (quarta-feira).
Parabéns e muitas felicidades
Zeca.

'

Parabéns e muitos sucessos

sadissima a Choperia da
oateMarrakech. Foi firmado
ato com cinco bandas, que
o music country ao samba
B. Na quarta passada foi a
e Jurandir e Sua Banda,
nto na quinta (29) o
ndo do espetáculo ficou por
�e "Núcleo'Sul". Sexta-feira
�unto Néctar, de Mafra
IU_o Controle da/esta.
ha (01/04) o som ao v.ivo
gue. No interior da Boate,
ceu a "Noite da 99" .

nâada pelos comuni;adores
IS nova FM do Vale.

ÓTICA
HERTEL·-

Movimentadíssimo O Baile
Country ocorrido no

Clube Atlético Baependí, na
sexta-feira (23). Comandado
pelo Texas Show, de São
Paulo, o baile foi uma

. Piscinas J�raguá,
Ltda

A beleza atraente da bonitaMiss Corupâ, Iackeline Simonéia de Souza,
que en�antou o público durante o Concurso Miss Santa Catarina. Na foto,
Iackeline aparece ao lado do prefeito Ernesto Blunk, seu vice Norberto
Müller, e de Emílio Batistela, durante cerimônia de inauguração do Parque
Ecológico, emCorupá.· ,

Jóias, relógios, óculos
de sol e presentes.

.

Rua Marechal
. Floriano, n� 29 ..... Fone
72-1911"Uma nova geração em piscinas"

• Laboratório ótico
especializado.
• Há mals de 50 anos atendendo
voctf.

.

• Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889 Mallön\

[®�cormóV�i�l
,

Loja
Mamãe Coruja
A melhor opção em artigos infanto-juvenis,

bebê e gestante. .
. '.

.

.

Rua Barão dõRio Branco, 168
Fone 72-1788 - Jaraguá do Sul-Se.

* Piscinas em diversos
tamanhos.
* Artigos de praia.
* Hidromassagem.
* Móveis para jardim.
* Sauna.
* Produtos para
tratamento de sua

piscina HTH.
Filtros e acessórios .

,CASA DOS RETALHOS Jóias, relógios, pulseiras,
anéis,

.

alianças, prataria,
artigos em ouro e tudo o

mais para presentes na
-

Relojoaria
Avenida

Marechal Deodoro 443 e -

Getúlio Vargas n: 9

I'

.1'
I'Onde você en�ontra o melhor preço da praça .e os

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

Vá e confira.
.

II
I'

KADRI
� ...

;;;;:
R'IlaJoinville,2.473 .....

Fone 72-2840-
Jaraguá do Sul - SC

o REQUINTE QUE VOCÊ MEREÇ�,
. COM A QUALIDADE QUE VOCE EXIGE. R. Reinóldo Rau, 585

L- ......,;,. ---.......""""'''''''''''''''''''-.....u__ ...11111!111 .... �

A ROUPA INFANTIL: 18250 ...... 110 SIll- S.C� hne· 0471/72-181.........lhuLbla.
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Atacado e varejo:

nDrefeito Davio Leu está
Vtemendo uma profunda
-queda na arrecadação domu
nicípio, em conseqüência das
medidas econômicas do Go
verno Collor. Crítico do Pla
no, "pela forma drástica co

mo foi implantado", Davio
Leu prevê séria recessão. In
dependente disso, a prefeitu
ra local concedeu um reajuste
de 70% aos servidores - são
330% de reajustes, em três
meses -, elevando a folha
de pagamentos pára Cr$ 1,8
milhão. A prefeitura também
acaba de adquirir um coletor
compactador de lixo domici
liar,' ao preço de Cr$ 1,5 mi
lhão.

AWeg continua partici
• pando , até domingo

(01/04) da Feira de Mecâni
ca Nacional, no Parque
Anhembi, em São Paulo,
apresentando lançamentos
importantes como o conver

sor microprocessado digital,
para controle de motores de
corrente contínua, além de
uma série de produtos volta
dos à automação industrial
- como os controladores
programáveis A-OBO e o

A-SOO.
.

pio, estão sobrecarregadas .

Como senão bastasse, opré
dio atual da Central não ofe
rece segurança, as garagens
estão em estado precário e

a maioria dos veículos está
sé deteriorando. Os empre
sários formularam uma cor

respondência e enviaram à
direção da Celesc, em Flo

rianópolis, além dos depu
tados Paulo Bauer eAdernar
Duwe, solicitando soluções
urgentes.

-

Eo consumo de energia em
. Jaraguá do Sul, no mês
de fevereiro chegou a

549,017 kwh, obtendo um

acréscimo de 4,54% em rela
ção a fevereirodo ano passa
do. Nos últimos 12 meses, o
acréscimo ao consumo foi de
7,75%, nas residências, o que
representa 20,77% do consu

mo total. As indústrias conso
mem 54,11%, enquanto _a
consumo comercial e rural
chega a 6,97%.

Todos os gerentes de ban-
,

cos serão convidados a

participar da próxima reu

nião da Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá
do sa, segunda-feira (02).

Os empresários querem es

clarecimentos quanto ao

Plano Collor, em função das
linhas de créditos para facili
tar e possibilitdr o pagamen
to da folha aosfuncionários.

-Economia CORREIO�-�
a:> C> - -=- C> "" C>

Prefeito Davio Leu confirmou
a realização da IIIFECARROZ

o prefeito Dávio Leu confir
mou nesta semana a realização defi
nitiva da III Festa Catarinense do
.Arroz, em Massaranduba, entre os

dias 27 de abril e 1· de maio, que
deverá ter um investimento aproxi
mado de um milhão de BTNs, con
forme previsão do prefeito. O Cen
tro Esportivo Municipal continua
sofrendo uma série de reformas,
com a construção de dois novos pa
vilhões - devem estar concluídos
até o dia da abertura da' Fecarroz
-, com uma áréa construída total
de 1.700 metros quadrados.

A realização da maior festa da
produção do Arroz em Santa Cata
rina chegou à estar ameaçada nos
últimos dias, em função da decre
tação do chamado Plano Brasil No-

Davio confirma a III Fecarroz

vo, que retirou muito dinheiro de
. circulação, em todo o País. Como

Empresas já se mobilizam
.pela Companhia de Habitação

HÁ 20 ANOS TRANSP.ORTANDO
OS ARTíFICES' DE NOSSO PROGRESSO
AV� MAL. DEODORO DA FONSECA, 987.- FONE 72-1422

.Treze empresas de Jara
guá do Sul já-confirmaram
apoio irrestrito à criação da
Companhia Mista

-

de Habita
ção, uma idéia que deve ser co

locada definitivamente na prá
tica dentro de 30 dias. Na reu

nião desta semana, na ACIJS,
dia 26, os empresários discu
tiram intensivamente a ques
tão. Surgida como principal al
ternativa para minimizar os

problemas de falta de moradias
domunicípio, a Companhia te
rá a participação também da

.

Prefeitura Municipal, através
da doação de terrenos para lo
teamentos, além de toda a in
fra-estrutura de água, luz e es

goto ao local.

O grupo We�, Lojas e Su
permercados Breithaupt, Jara-'

VIAÇÃO
CANARINHO

guä Fabril, Artelaje, Indús
trias Reunidas, Bretzke, Imo
biliária Menegotti, Moretti
Jordan, Carinhoso, Marisol,
Indústria do Vestuário, Meta-

.- lúrgica CSM, Carroçarias Argi
já - confirmaram participação
na composição do capital ini
cial da futura Companhia. A
princípio.os empresários acer
taram a participação propor
cional de cada empresa, pelo
número de funcionários, valer
que deve chegar a pelo menos

49% do capital inicial de 80 mil
BTNs - os outros 51% fica
riam a cargo da Prefeitura.
Nesta semana a direção da
ACIJS devem procurar empre
sas como a Malwee Malhas e

Kohlbach, além de outras, pa
ra reforçarem as cotas empre-
sariais.

-

'Constatação dos empre-
sários, apôs conversa

ções com o gerente da Celesc
em Iaraguá do Sul. Nada
menos do que 70% .das 100
linhas existentes no munici-

...�
- Ter um Chevrolêt é ter o mais
realista conCeito de economia

Págl'na 06i
, s-

se não bastasse, o Estado continua
sofrendo com a' falta generalizada
de álcool. Mas o prefeito Dávio Leu
assegurou que ospostos de abaste
cimento "terão álcool, ao menos os

que. estão localizados próximo ao

município".
'

.

Dávio garantiu que a maioria
dos 140 estandes já estão comercia
lizados e promete que a Exposição
Agroindustrial será uma das melho
res. Durante os cinco dias da Fecar
roz, a comissão organizadora plane
ja a realização de bailes, animados
por bandas típicas da região. No pa
vilhão princ�al, serão servidos ape
nas pratos típicos, à base de arroz.

Comércio volta
çom as vendas
a longo prazo

. As vendas a prazo voltaram com

força total no comércio do País, após
uma semana de decretação das medi
das econômicas do Governo Collor de
Mello. Em Jaraguä do Sul, 'as lojas
buscam atrair os consumidores com
ofertas e ·promoções tentadoras, que
não chegam a reduzir o preço dasmer
cadorias, mas ao menos, oferecem a

·chance do pagamento a longo prazo.
Nas lojas MP, as compras podem ser
feitas com uma entrada e mais duas
prestações, com 20% de desconto.

"Não tinha visto movimento as

sim na loja desde que Sarney assu
miu", disse a secretária da Loja, Rosá
lia Rosane Neves Freiberger, lem
brando que o movimento "está óti
mo.". As Lojas Breithaupt também es

tão vendendo com 3 pagamentos, co
locando sobre- as compras uni acrés
cimo de 18,68%, enquanto a Prosdö
cimo S/A vende em até 12 vezes, com
acréscimos proporcionais. Nas aquisi
ções de m6veis, tapetes e cozinha, são.
dadas condições especiais com uma "

entrada e mais duas prestações, sem
juros. "Crediário voltou", avisa o ear-

taz. na loia.
_

( .
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xl Juventus (4 x 1 pelos Juniores):
e Pinheiros 1 x 2 Garibaldi (4 x

2). A equipe do Alvor�da folgou.
Luizinho, do Botafogo e o artilhei
ro, com 8 gols. A quinta rodada
(dia 01/04) terá; Botafogo x Juven
tus, Garibaldi x Cruz de Malta,
Alvorada x Paraná, Pinheiros x

Malvice , folgando o Amizade.

Pelo 2� Campeonato de Fute
bol Sênior jogaram neste final de
semana pela Chave "A": Inter 4
x 6 Estrela, Botafogo 4 x 1 Pinhei
ros, Vidraçaria Barão 1 x 1 Vete
ranos. Pela Chave "B": João Pes
soa :3 x 1 Floresta, Alvorada2 x

4 Paraná, e Guarani O x O Arweg.
Estrela e João pessoa lideram o

certame, com 4 pontos conquis
tados.

�

_......_ � ,E�,spo�··.....rte �ºItItEJº-
Coritiba oe Juventus jogam dia ·11

A direção do Grêmio Es
portivo, Juventus confirmou
um super-amistoso.com o Cori-

.

tiba (PR), no próximo dia 11
de abril, apenas quatro dias an
tes da estréia do clube no Cam
peonato da 2! Divisão de Pro
fissionais. A vinda da equipe
paranaense marca a reinaugu
ração festiva do Estádio João
Marcatto, que teve toda a sua

estrutura ampliada para o cer

tame estadual. Gramado foi
.

'elevado alguns centímetros e a'

arquibancada recebeu cober-
.

tura com armação metálica, in
vestimentos que custaram ao

clube mais de Cr$ 2 milhões.
A direção do Coritiba solicitou
uma cota de Cr$ 80 mil para
vir a Jaraguá do Sul.

Enquanto isso, a equipe
treinada..pelo técnico Dito Co
la vai adquirindo 'confiança.
No domingo (25) o time apli
cou uma goleada sobre o Atlé-

o técnico Dito éola está otimista

tico de São Francisco do Sul:
4 x O. A partida valeu como

pagamento definitivo do passe
do centroavante Paulino .. Ger-

son, Mareio, Maurício, Renato
e Simonal; Romeríto, Moacir
e Toto; Rossetti, Petróleo e

Luizinho foi a equipe ql:le ini
CIOU O Jogo, mas Adilson,
Amarildo, Edmilson. e o prö-:
prio Paulino também atuaram.

.

O meio-campista Ado,
vindo do Criciúma, foi a última

. contratação do técnico Dito
Cola para esta temporada. Ele
avalia que "o nível da equipe
melhorou consideravelmente
nos últimos jogos" e se con

fessa "bastante otimista para o

Campeonato da 2! Divisão".
"A gente vai incomodar",
adianta, "porque o certame é
de força, garra". O Juventus
estréia em casa no dia 15, con
tra o Laguna, folgando dia 18.
Dia 22, pega o Imbituba, fora
do Estádio João Marcatto, pa
ra onde retorna no dia 25, con
tra o Próspera. Para fechar a'

fase, enfrenta o Tiradentes, em
Tijucas, no dia 29.

Botafogo eAmizade estão
na liderança do Futebol
Com a realização da quarta

rodada da primeira fase dos cam

peonatos promovidos pela Liga
Jaraguaense de Futebol- catego
rias Juniores e 1� Divisão de Ama
dores - começ0U praticamente a

se definir a superioridade das

equipes do Botafogo e do Amiza
de, que lideram os dois certames.
Domingo (25) o Amizade venceu

ao Paraná por 2 x O, enquanto o

Botafogo aplicou o mesmo escore

sobre o.Cruz de Malta, ambos

conseguin.dö somar seis pontos na

PrimeiraDivisão. Na categoria Ju
niores, as equipes lideram com se-

te pontos ganhos.. .

Os demais resultados foram
.

os seguintes': Cruz de Malta D x
3 Botafogo e Paraná O x 1 Ami
zade (pelos Juniores), Malvice 2

Jean Carlopreside a LigaRegional. �

O professor Jean Carlo

Leutprecht, atual chefe da Di
visão Municipal de Esportes
foi empossado coíno presiden
te da Liga Regional de Volei
bol e Basquetebol (LRVB). A
diretoria assume para o biênio
90/91 e tem diversas programa-.

ções definidas em seu calendá
rio, como otorneio de Duplas,
em abril, o Campeonato Adul-

to de Basquetebol, em maio,
.

Copa 'Maíwee de Voleibol
Adulto, em junho/julho, e

campeonatos das categorias in
feriores, de vôlei e basquete,
em agosto.

Para setembro está previs
ta a realização do Campeonato
de Vôlei Adulto - para atletas
com idade acima de 18 anos,
não federados -�, em novem-

bro, acontece o Torneio SE�
CETIDME de Vôlei Adulto.
O professor Adernar Saganski
foi empossado como vice-pre
feito da Liga, professora Mara
Bini (secretária), Ismar Lom
bardi (diretoria de Voleibol),
Professor Airton Schiochet
(diretoria de Basquete) e pro
fessor Orlando Matheusi (dire
toria arbitral).

Plano Collor provoca
.

férias aos empregados
Vase) consegue apoio

do PMDB de Pomerode
_ Algums empresas

de malha de Jaraguá do
Sul já começaram a con

ceder férias coletivas
emergenciais à seus fun
cionários, em conse

qüência do chamado Pla
no Brasil Novo, que re
duziu grande volume das
vendas. Como mantém
'nada menos de 100 mil
pt:ças em e_sto9ue, o dire
tor da Textil Pontes,
Humberto Ferreira Pon
tes, liberou 60 funcioná
rios para férias, até o dia
9 de abril. Ele assegura,

entretanto, que "não vai':
demitir ninguém".

Em situação difícil
também se encontra a

LaelMalhas, não faltade
vendas, mas pela: dificul
dade em encontrar pro
dutos indispensáveis ao

andamento normal da
produção. Resultado: 60
empregados foram' dis
pensados para férias, no
setor de Tinturaria. "O
estoque de corantes caiu
a zero" , contou o geren
te de produção, João
Simberg.

O ex-prefeito Dur
val Vasel continua "sedi
mentando sua candida-.
tura na microrregião".
Nesta semana, ele asse

gurou o apoio público do
PMDB de Pomerode, e

. já está cogitando o muni
cípio de Barra Velha.
Vasel garante que tem o

prestígio político do Par
tido, em Piçarras, Luiz
Alves e do prefeito Lou
rençe Schreiner, de São
Bento ,do Sul, todos
"empenhados" na sua

candidatura a deputado

Estadual.
Vasel pretende con-

.

seguir "votos supra-par
tidários", até porque as

pessoas estão mais incli
nadas a votar na pessoa,
não no partido, segundo
ele. Vinte mil votos se

riam suficientes para as

.segurar uma vaga à As
sembléia Legislativa,
mas Vasel quer muito
mais: "Tendo uma vota

ção expressiva me cre
dencia a me candidatar
à presidência da Assem
bléia", planeja.

Alvorada (Joinville) ficou com
o segundo lugar, com 1.437
palitos; Clube de Bolão 81
ficou com o terceiro;

Sociédade Esportiva e

Recreativa Tigre, com o

quarto; Sociedade Caça e Tiro
1� de Julho, de Lages, obteve
a quinta colocação, com 1.398
palitos. Dez sociedades,
inclusive de Agro/ândia e
Indaial prestigIaram o evento,
que teve um total de 6.600
bolas arremessadas e nada
menQS do que 30.206 palitos
derrubados. .

Vasto Verde vence Torneio

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

A Sociedade Vasto Verde, de
B/umenau conquistou o.
primeiro lugar no "II Torneio
de Duplas Troféu Transitório
Darpe Malhas Uda",
realizado rios dias 24 e 25 de
março, na Sociedade

.

EspOrtiva e Recreativa
Vieirense. os maiores
deslaques da competição
foram Gilson/Güths, que
derrubaram 548palitos. O'
Torneio é orgamzado pelo
Clube de Bolão 81, que foi o
vencedor em sua primeira
.edição.
A Sociedade Recreativa

es AUTO
PEÇAS LTDA

Rua J0ão Picolli, 139 -- Fone: (0473)
72-0325

[it[PERFLEX]Relação veículos novos e usados .

Belina L 1.8 Prata, O km : : 90
Voyage Plus

_

1.8 vermelho perolizado, O
km,............................................•..................90·
Monza Classic � 87
Moto XLX 250 branca � ........•.•..88

�onza SLE verde � � 89
aravan Verde 87

FONE: 72-3097

PERSIANAS - BOX P/BANHEIROS
JANELAS - PORTAS - CERCAS

TUDO EM ALUMíNIO

�aragli� do Sul, de 31103 a 06/04/90

RUA JOINVllLE, 1839 - FONES: 72-0995 e 72-3320
JARAGUÁ DO SUL· SC
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Feirantefcobrampromessa J
e exigem mudança de local

'i
avançada iam a pé até a igreja para
comprar produtos, mas agora es

, tão impossibilitadas de se desloca
rem", Ela também afirma que
"muita gente deixou de vir à Feira
porque é muito longe", e confessa
sua pretensão: "Tornara que volte
ao centro", Já a fregueza Berna
dete Bertoldi cita a falta de álcool
como o principal obstáculo para
visitar a Feira Livre, semanalmen-
te.

.

ANOTAÇOES
Dejandir Dqlpas- tendo prestado reais servi

qualle que ressuscitou o çss na baixada santista,
BNCC (Banco Nacional hoje totalmente recupera-
de Crédito Cooperativo) e da.

.

que-Collor extinguiu.ago-, Outro destaque pata
ra, é o secretário da Casa SãoBemo do Suléo confe
Civil do governador Ca- rimento do título de "Em
si/do Maldaner, anun- presârio doAno" de1989,
dando uma porção de pela Associação Comercial
medidaspara armar a im- e./ndustrial dá cidade ser

plodido PMDB, com vis- rana, juntamente com- o
tas às próximas eleições, matutino A Notícia, ao ci

que anda muito mal das dadão Otair Becker, com
pernas. _,

\ petente empresário e líder
.

_ Ele, Dejandir Dalpas- .:na economia e na política.
qualle, pretende ressusci- Ex-prefeito, ex-preso da

_

tar o partido em agonia' e FIDESC, ex-senador e ex- .

promete um "governopo- o. deputado estadual, mar
pular", anunciando o en- cam sua passagem na vida
xugamento da máquina pública. Aplausos a este lí

que o ex-deputado Mar- der empresarial! -

condes Marchetti quer es-
cancarado. Deve enxugar, A prefeitura prorro
também, um ex-prefeito de gou o prazo para paga
Curitibanos, um ex-prefei- mento do IPTU - com

to de Baln. Camboriü, u'!J- desconto de 20% - para
corretor de seguros e um o .dia 30 de março, mas

malvado assessor, para a procura não foi das
completar o serviço.

.

. maiores. Ainda ficaram
,Werner Zulauf, filho pendentes a -rétirada de

.

de São Bento do SU;I, foi' 25% dos carnês do Im
'o único catarinense apro- posto" são 16mil camês
veitado.no alio escalão da .no total, - confecciona
República de Collor de dos pelo CPD da prefei-
"Mello. Homem de reco- tura. Os carnês pesarão
nhecida capacidade, sério -. em torno de 4% no orça
e realizador já é o Secre- mento global do munici
târio do IBAMA, o antigo pio de Jaraguá do Sul, se
IBDF para cuidar dos gundo informações do se

problemas ecológicos, já cretário Antenor Galvan.

"Se continuar o descaso com
o setor agrícola, os jaraguaenses
vão acabar comendo malhas". O

'

desabafo exagerado é do feirante
Raul Eskelsen, um dos seis casais
que frequentam "religiosamente"
os estandes do Agropecuärío, to
das.as-quintas-feiras, para vende-
-rem ao consumidor fiel os seus

produtos agrícolas de primeira
qualidade: Até agosto dê lCiJ87, a
Feira Livre funcionava normal
mente nos fundös da Igreja São
Sebastião, centro da cidade, mas
a partir daquela data, os feirantes
foram removidos e começaram a

"gastar a sola dos sapatos, de um

lado a outro", critica Ivone Ra
dünz Eskelsen. A Prefeitura pro
mete solução para os próximos
dias.

Os feirantes fazem questão
de salientar que não estão solici
tando a troca de locais somente

para eles usufruírem, mas, princi
palmente, "para os jaraguaenses
que estavam acostumados ao local

� acessível". A "via crucis" dos fei
rantes iludidos começou com a vi=
sita a gr!ln<les feiras, em Blume-

: nau, juntamene com o secretário
agropecuário, Alvaro Rosá, para
verificar a, melhor construção dos
estandes para Jaraguä do Sul.
"Rosá disse que nossa feira faria
sombra para outros municípios,
mas ficou nas promessas dos comí
cios", lembra Ivone.

Em outubro do ano passado,
os feirantes até ficaram entusias
mados com a realização da I!
Schützenfest, no Agropecuário.
�o se aproximar a data da festa
"veio a decepção". Foram nova-

-

mente transferidos para a frente
do INPS. "Outro engano", recor
da Vandelin Geithold. "Corre
mos; corremos e nada", lamenta
Beatriz Geithold. os feirantes afir
mam que Álvaro Rosá havia pro
metido, então, uma solução até o

dia 15 de fevereiro deste ano, com
a construção das bancas atrás da
Igreja católica. "Tá certo, mas

quando isso vai acontecer?",
questionam.

Alheios à confusão, os fre
gueses habituais fazem o possível
para seguir o rumo tomado pelos
feirantes. Madalena Kretzme lem
bra .que "as vizinhas de idade

Agropecuário
O secretário Álvaro Rosä in

formou esta semana que o terreno
localizado atrás da Igreja São -Se
bastião' "já está terraplanado".
Ele diz que a intenção da Prefei
tura é de construir um grande gal
pão de madeira - de 270 metros

quadrados -:-, com capacidade pa
ra 20 boxes. Mas os custos sãoal
tfssimos: "só a madeira custa
Cr$ 200 mil, segundo- ele. Após
a aquisição das madeiras, Rosä
calcula que a construção do galpão.
deva demorar até 20 dias. Os pró
prios feirantes se dispuseralI)a for
necer parte das madeiras neces-
sárias. '

Obra prossegue
"
no Hospital
Jaraguâ

As obras de construção do Hos
pital e Maternidade Jaraguã - um no
vo prédio de quatro pavimentos, com
uma área total de 358 metros quadra
dos - vão prosseguir, graças à doação
de 100. sacos de cimento e 500 quilos
de ferre, feitas, pela Prefeitura Muni
cipal de Jaraguá do Sul, na semana

passada. O anúncio foi dado pelo dire
tor administrativo do hospital, Hilário
Dalmann, que destaca ainda a decisão
das empresas de voltarem a realizar
doações, conforme. reunião mantida
poucos dias antes do Plano Collor.

"E provável que as obras não pa
rem mais", é o que deseja o diretor
Hilário. Ele recebeu a informação do
prefeito Ivo Konen de que é bastante
provável que o governador Casildo-

Maldauer visite as obras no dia 20 des
'-te mês de .abril, quando estará em Ja
raguä do Sill, -para a reunião de prefei
tos do PMDB, em Santa Catarina.

.

Mas Hilário afirma que ainda é neces
sária a liberação dos recursos da Fun
dação Banco do Brasil - 40% do res-

.

tante das' obras, em dinheiro. Se as

obras continuarem normalmente, Hi
lário acredita que "até a metade de
91 o novo prédio estará concluído".

li
I'

,

CAI'*SASSE
A ESSÊNCIA DA PUREZA

-

Dentro de 50 dias, aproximadamente".segundq previsões dos
técnicos do Samae-ServlçoAntônomoMunicipal deAguas e E�gotos
- de Jaraguá do Sul, estará concluido o novo sistema de abasteci";.
mento de água no loteamento Schmidt, na Ilba da Figueira . .E
uni sistema 'isolado, que' utiliza o manancial do próprio morro, e

que vai servir cerca de 600 jamaias. O reservatório terá capacidade'
para 100 mil Iitros de água.,

em silincio·
\
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