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Obras fiaSC416 são
retomadas 'sem prazos
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Prefeitos se reúnem e

traçam futuro do PMDB
I:
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Instalação do lML ra Região,
,

se torna questão- de- respeito
.. '�, ," ,'-�

apös 15 horas, O C9rp'0 de Dircefoi liberado pelomedico1egista
Francisco Rodrigues, que se

negou a fazer a autopsia {havia
suspeita de morte por .envené
namento), alegando falta de
equipamentos e sala apropria
da. Mais de 20 pessoas aguar-

,

1\ indignação entre- os
amigos e parentes da servente

DirceBley Gomes, 33 anos, fa
lecida na noite dé segunda-fei
ra, em sua casa, na ilha da Fi-

- gueira, era generalizada, na
manhã de terça (03). -Somente

_
,DME confirma

'- participação
em São Francisco

Página 7

Ti�bé dó Sul
sedia II Etapa
do Vôo Livre
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daram até às 11 horas, na fren-
'te do Necrotério do Hospital
São José.jrazendo novamente
à tona a 'urgente necessidade
da instalação de um Instituto
Médico Legal, em Jaraguä do
Sul. Página 3-

,

Coritiba visita
Jaragua e joga

com G. E. Iuvemús
" Página 7

Adiantadas
obras da
segunda. ponte
AS obras de construção da segunda I

ponte, ligando os bairros de Jaraguá
Esquerdo e Vila Nova,já estão bastante
adianttUlas. Os'operários daEmpreiteira
Mama praticamente fixaram todos os

pilares de.sustentação. Nesta semana,
o prefeito Ivo Konell acertou a

-desapropriação de, um terreno
pertencente à famíliàMarcatto, onde
deve passar o novo desenho do: pista de
acesso àfutura Pônte,

COISA ANTIGA PAflA VOCÊ
PODE SER VALIOSA NO MUSEU

Instituto Educacional Jangada em "bras de �mpliaçã�

"Jangadinha", comemora os

seis anos de sua fundação
Salas ambientes de
Informática (com três'
terminais de vídeo);
Educação Física, Artes
Cênicas e Artes Plásticas,
Biblioteca e Laboratório
são algumas das

'

importantes inovações do

Instituto Educacional
Jangada, implantadas desde
sua fundação, em.lf de
março de 1984. As obras de
ampliação continuam no

, Instituto.iespecializado no
'

Método Piaget. '

'

, Pág�lJa 8

Setor da Construção Civil
já demite seus, empregados.

Página 6 ,

ARTAMA
Closet Metal-Epo\.i
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o município de Jaraguä da comunidade na apresenta
do Sul conta coma sua primei- ção .de emendas - é um gran
ra Lei Orgânica desde a noite de avanço na organização mu
de quinta-feira' (S),Idata de nícípal.

.

sua promulgação. A'solenída- Os demaísmunícípíos da �

.de aconteceu no 'Sindicato do região vão fazendo o mesmo

Vestuário, com a presença de "gesto, respondendo a uma

'dtversas autoridades muníei- obrigação 'e, fundamental-
pais, além dos IS vereadores, • mente, a um direito da popu
estrelas maiores na elabora- laçäo. Todos os vereadores da

.

çäo da 'Carta Constitucional. microrregião do Vale do Ita
Embora limitada, a Lei Orgâ- pocu, não deixam se destacar,
nica aprovada, .discutída e. fundamentalmente os pontos
amplamenta questionada" relacionados ao Meio Am
apesar da pouca partictpaçâo .bíente, que foram contempla-

Editorial,
.

A lei do, Vale

/

dos nas Constituições Muni
cipais; Em se tratando de uma
região rodeada pela impres
cindível Serra doMar, este fa
to é um grande alento à comu-
nidades. -

\ Resta-nos apenas a espe
rança de que oque foi promul
gado seja realmente cumpri
do. 'E fiscalizado pelo povo,
que ainda pouco conhece, Dias
sabe que possui direitos.
Queira ou não; toda a Consti
tuiçãodeve partir do povo, ser
fei� pelo povo e para ele.

Saneamento e
-

qualidade de vida
Francisco Gurgel Rodrigues * .'

SAO PAU!',.O, (Ag, Planalto)
A fim de dotar a população brasileira
de condições sanitárias, foi lançada;
em São Paulo, a proposta: de valori
zação do saneamento básico, um es

forço de empresas privadas que ope
ram na área de saneamento, em con-.

junto com secretáriosestaduais e com

panhias do saneamento básico.
O Planalto de Valorização do Sá

neamento fOi.apresentado no auditö
tio da Sabesp Companhia de Sanea
mento Básico do Estado de São Paulo
- e reúne oito entidades,Jigadas dire
tamente aos serviços de distribuição
de água, cóleta de es�o.tos e fabricação
de equipamentos, alem de associações '

que representam as empresas esta

duais.. profissionais e autônomas de

engenharia sanitária no Brasil.
O Brasil; apesar de ser a oitava

economia do mundo ocidental, é um

País que apresenta taxas de mortali
dade infantil comparáveis às dospaí-

ses mais pobres da África tê da Asia.
Segundo dados da Associação Brasi
leira de Engenharia Sanitária e Am-

o

biental, em nosso País, de cada 1.000
crianças nascidas vivas., 74morrem an

tes de completar um ano, enquanto
na França, esse número cai para sete

crianças em 1.000. Por isso, é neces

sário vontade política e não apenas re
cursos para reverter este quadro" já
que grande parte da população brasi
leira não"atingiu níveis mínimos dignosde sobrevivênciahumana. Dos 140 mi
lhões de brasileiros,' 108 milhões não
têm acesso ao sisteina de esgoto sani-,
tärio ,e do total da população brasi
leira, 54 milhões não contam com

abastecimento de água. Isto significa
que apenas 80% dos brasileiros são.
servidos por água potável e só 34%
tem esgotos, em suas moradias. :

No momento, a Subcomissão de
Desenvolvimento Interior, Urbano e

Índio, da Câma�a dos Deputados, que

abrange o setor do saneamento, tem
como tarefa regulamentar a nova

Constituição brasileira nas suas áreas
de atuação.. J; o �omento, portanto,
da união de prefeitos, vereadores, de
putados e empresários para uma ação
conjunta que p.ermita reunir propostas
até o dia 10 de outubro, data em que
será decidido o próximo Orçamento
da União. É necessária a participação'
de todos', ou não teremos assegurados
osprojetos da área urbana, saneamen
to, habitação e transportes na propos
ta orçamentária do ano que vem. Te
mos de assegurar uma política de de
senvolvimento urbano seja qual for o

. candidato que venha a assumir a Presi
dência da República. Não podemos fe
char os olhos para as necessidades
rnais essenciais para a população. E

preciso' promovera valorizaçãoper
manente do homem, melhorando a

sua qualidade de vida. .'
* Francisco Gurgel Rodrigues é

. empresário e advogado,

, CORREIO--------
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Escreve o Ieitor
Rio, março/90 .

Estimado .Eugênio. Por fa-
,

vor, não considere esses escritos
como uma carta, Trata-se de uma
simples mensagem, que por abso
luta falta de tempo não foi redi-

,

gida anteriormente.
Parabéns pelo NOVO Cor

reio do Povo. E o resultado de
muitos anos de esforço e traba
lho, sem esquecer a. abnegação
que sempre existiu dentro de vo

cê. Sei o quanto é difícil trabalhar
pela imprensa interiorana, pois
também já colaborei com o CP.
Parabéns também, à todos os seus'
colaboradores.

creve com clareza e muita fran-
queza.

-

Em outubro, minha esposa
_e eu, estaremos na festa do Tiro:
de Rei. E preciso depois de mui
tos.anos, matar as saudades com
festas dessa alta qualidade, o que
não existe no Rio, tão bonito
quanto perigoso.

Um afetuoso abraço, exten
sivo à Bunhilde. ass. Egon Ehmke
N.R.: Egon Ehmke é filho de tra
dicionàl família jaraguaense que
durante muitos anos,colaborou no

"Correio do Povo", especialníen
te a página esportiva onde teve um
destaque especial pelos seus ajui
zados éomentários. O destino lhe
deu outra incumbência, abrindo
caminho por esses brasís, Hoje (e
faz muitos anos) é o Chefe do De
partamento de Exportação da
Mannesmann Comercial S. A._

. (TRADING COMPANY), no Rio
'de Janeiro. Apesar da distância
não perde contatos com as suas

raízes. O que é muito bom. Obri

ga�o pelo material ele imprensa,

Estou tomando a liberdade
de enviar diversos assuntos publi
cados pela imprensa do Rio de
Janeiro. Acredito que alguma no
tícia possa ser aproveitada. Os
editores são sempre interessan
tes.

Gostaria de cumprimentar,
embora não o conheça, o redator

I Piske, de Cobras e Lagartos. Es-

CORREIO
II:> C> ' IF=-C> "" C>
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SUPE�����DOS BREITHAUPT
, '

O melhor preço e asmelhores condiçõesde pagamento você encontra aqui!
SUPERMERCADOS· ELETRODOMÉSTICOS· MOTOCICLETAS (YAMAHA) � PEÇAS E ACESSÓRIOS· PNEUS· FERRAGENS

MATERIAl PARA CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E MOTORES· TECIDOS E CONFECÇOES - MÓVEIS • ATA�ADO .

LOJAS BREITHAUPT
_ Jaraguá do Sul, Fone (0473) 72-3800 - Joínvnte. Fone (0474) 25-3233
Guaramirim, Fone (0473) 73-0499 - São Bento do Sul, Fone (0476) 33-1155 - Mafra, Fone (0476) 42-251 i

. RUA JQINVILL�, 1839
'JARAGUÁ DO'SUL - SC

lIIr-
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.
Relação veículos'novos e usados

VBeiina L 1.8 Prata; O km ...•........... �......•......90
oyage Plus 1.8 vermelho perolizado, O

�m �: ,

,., 90

Monza Classlc.. · �;�87

Moto XLX 250 branca ;•.. � � �88
C
onza $LE verde····�······.·· 89
aravan Verde

s ••: ••••••87

FON.E: 72-3097

r�[PERFLEX]
PERSIANAS - BOX P/BANHEIROS

-

.

JANELAS - PORTAS - CERCAS

TUDO EM ALUMíNIO
-

I
RUA JOINVILLE, 1839 - FONES: 72-0995 e 72-3320

. JARAGUÃDO SUL - SC

J'araguá do Sul, de 7 a 13/04/90
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Cadáverfica 15 horas sobre
..mesa, para ser.necropsiado .

.

Às 20h45min do dia 2,' o
corpo da servente Dirce Bley
Gomes, 33 anos, 'deu entrada
no necrotério do Hospital e
-Maternidade São Jose, para
ser necropsiado. A causa-da
morte era desconhecida. Mas
de 14 horas depois - às 11 ho
ras da manhã seguinte -:- o de
funto permanecia na mesma

sala, ja no início do estado de
.

putrefação, enquanto parentes
e amigos de Dirce aguardavam
indignados a presença do mé
dico-legista Francisco Rodri
gues, que se negou a realizar
a autópsia necessária, "por fal
ta de e�uipamentos e sala ade
quada' . Um problema que
tem se tomado rotina em Jara- .

guá do Sul e que a cada dia
denuncia mais forte ó descaso
com a pessoa humana.

.

A principal causa do pro
blema se encontra na falta de
um Instituto Médico Legal,
que atenda à 21 Re-gião Poli
cial, no Vale do Itapocu, "Só

.

queríamos o atestado de óbito
para liberar o corpo, meu
Deus", criticam as professeras
Zenaide Sabel, Odete e Tânia,
do Colégio Holando Gonçal
ves, que sentiram na pele o

dramà vivido pela servente
Dirce, antes de sua morte há
20 dias, ela perdera o filho de

.

dois anos, vítima de asfixia;
"Que se tome providência. E

Os prefeitos peemedebis- certa' à Convenção", planeja
tas de Santa Catarina devem Ivo Konell.

se reunir em Jaràguä do Sul no Paralelo a isso, o prefeito
próximo dia 20, -juntamente tenta solucionar os problemas
coin o governador Casildo político-partidãrios no municí
Maldaner, especialmente para 'pio. Nesta 'semana deve ser

-

definirem os nomes dos candí-
.

confirmado o nome-do irmão
Já o secretário de Saúde; datos ao Governo do Estado, Sadi Lenzi, para ocupar o carAmaro Ximenes, vai solicitar

ao delegado regional para que Senado, Câmara Federal e As- go de Secretário de Cultura e
.

se credencie outros quatro mé- sernbléia Legislativa. A reu- Turismo da Prefeitura, vaga
dicos legistas, enquanto não se nião acontecerá um dia antes deixada pelo ex-assessor e pre
in�tàl�r o I�I: municipat. .Ele . da Convenção Estadual do sidente da Câmara, Balduino
afirma que vanos contatos com Partido em Florianópolis que Raulino, por problemas políti- _o delegado Grubba e com a Se- "

.

",
,

cretana de Segurança Pública homologara ofiCIalme�te to- cos. Atualmente Sadi Lenzi

já foram feitos, mas o proble- dos os nomes dos candidatos. trabalha na Associação Çatari
ma "recai na falta de verbas". "Precisamos ir com proposta nense de Ensino, em Joinville.
O problema exige solução ur-
gente, masXimenes insiste que
pelo menos se adquira geladei
ras para se colocar os corpos,
principalmente"evitando
transtornos com os familiares.
Dirce Bley Gomes deixa os fi
lhos Ronei, n anos, Rudinei,
12, Rodrigo, 9 anos, Dime; 5,
e Ariane, quatro anos.

.

só o que queremos porque, se . o corpo I! serautopsiado". E
não fosse a intervenção da Po- compara: "E o mesmo que ter
lícia, o corpo dela teria apodre- lJ10s Um delegado e não dispor
cido sobre a mesa do necroté- -mos de delegacia".
rio", protestam. Credencial

Sindic.ocia
Revoltado com a falta de

respeito, o promotor de Justi
ça, Aristeu Lenzi, resolveu dar
a primeira cartada decisiva pa
ra que se pense na instalação
definitiva de um IML, em Jara
guá 40 Sul. Namanhã de quar
ta-feira, ele solicitou ao dele
gado regional, Adernar Grub
ba, a abertura de uma sindi
cância administrativa para
apurar a omissão domédico le
gisla Francisco Rodrigues, E
denunciou: "Ele agiu de má
vontade. Se o corpo fosse de
uma pessoa rica, teria atendido
no segundo seguinte àmorte".

O delegado Odilon Clau
dine dos Santos prefere anali
sar o fato sob outro ângulo:
"Na verdade, o corpo precisa
va ser aberto para que se anali
sasse a possível existência de
substância tóxica no cadáver,
mas isso é inviável, porque o

legista não tem local nem egui-'
pamento apropriados". Odi
lon afirma que precisa haver
um entendimento entre-a Polí
cia Técnica, em Florianópolis,
e a Delegacia Regional, para
que "se saiba a quem mandar

Pilote sempre equipado
'

/'

�HONDAI Menegotti Motos It(fJif

Prefeitura
.

.

Inaugura praça
esportiva

O prefeito de Massaran
duba, Davio Leu - anfitrião

.

da 'última reunião da Amvali,
reaiizada ontem (6), inaugurou
nesta semanamais uma cancha
de esportes ao municfpio ,

Construída em Guaram MI-
. 'rim, junto à Igreja da Paróquia
Católica, a nova ,quadra será
destinada especialmente para
uso dos alunes e da comuni
dade massarandubense.

A solenidade de inaugu
ração contou com a presença
do padre Antônio Deretti, e do
representante do Bispo Dom
Gregório, padre Hefmuth, a

quem Q pieteito Dävio reafir-
: mou ."a determinada intenção
de integrar cada vez mais a Es
cola, Igreja e Comunidade de
Massaranduba.

Reunião deprefeitos
do PMDB define nomes

,

Jornal da Prefeitura.
retoma as atividades
o "Municipalista" está de - França, o "Municipalista"
volta. Editado pela

'

.

traz, em sua ediçao de .J

Assessoria. de Imprensa número 46, matérias
da Prefeitura Municipal sobre a "ampliação das
de Jaraguá do Sul, o escolas municipais", a
jornal retoma a circulação preocupação da
mensal, Iniciada em _ Seçretarié1 de Educação
setembro de 87 e só ;

.

com o "crescimento do
interrompida no'ano analfabetismo no
passado, "poi' questões . município", em função da
técnicas". São 12 migra9ão desordenada, o
páginas, onde o leitor prfinelfO ano de.atlvidade
encontra as realizações da Junta de Conciliação

. da administração e Julgamento do Tribunal
municipal, "suas ações e Regional do Trabalho, em
projetos durante os três Jaraguá do Sul.l além de
primeiros meses do ano". uma matéria especial

sobre a preservação do
Patrim6nio Histórico do

. município.
Tendo à ,frente o
competente GiI�an

,..,., .
. ,. ,

• •

Kua RtinotdoRau, 6�2

72·1599

,"PACOTAÇO" DA COPA
, II

NÓS REVISAMOS.A ME.CÂNICA DO SElJFORO'EVOCÉPAGAATÉA'COPA_ -I�
,

I _ ;
_

O-O MUNDO, SEM JUROS, COM DE�CONTO E TUDO MAIS!

Jaraguá do Sul, -de 7 a 13/04/90 Página 03
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A sua elegância
começapor
fora. '

Vista

..
'

AAMISÃO. 5

Moda Sempre
Getúlio ,Vargas, 55

I • .

ÓTIC�>
HERtEL'

A conhecidamodeloCKATF.
biola Demarchi agitmulo em

-

Curi·
tiba! Além tk estudar, Fabíola em.

penha-se em batalhar sua carreÍ1tl
tkmotklo emanequim, Ela recebe.

" convite do empresário tk LucialUl
Ve.ndranini para ser lan.çada no

-

mercado carioc« e paulistll.

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

-, ,

Nilton Floriano foi o vencedor do Concurso tk Poesias da Arweg, com
o trabalho 'Fragmentos'. A segunda coloCClfãoficou para Maria Fátima

Schweitzer....,.. autora tk 'Voar' - e Carlos Marçal Demarchi, com 'Parei
para pensar', conseguiu o terceiro lugar. Conco"eram-31 poesias, sendo:
que a divulgação do resultado acotueeeu no dia 31 de março, no restllurante
da Associação Recreativa Weg, ctJm a presença dos.poetas catJzrinenses
LindolfBeU e Luiz Cláudio Gandin, ó Kau. Além da oportunidatk ã«.

-

conhecer pessoalmente estes escritores e adquirir seus livrQs com direito
'

a-aut6grafos, quem compareceu nafesta tk divulgação também pIJde ler
todas as poesias inscritas no concurso: elas estavam afixadas em painéis
expostos ao público;

Votos de muitas felicidades e

contínuo sucesso nos estudantes à
Danielle Schreiner Lucht, -19 anos,'
aprovada recentemente no Vestibu
lar da Univàli, em Itajai. Danielle
fará parle da primeira turma de ..

Odontologia da Univali, e suas au

las iniciaram 11.&1 dia 5 tkste mês.

Parabéns ao amigo
doutor Edson Carlos
Schutz, que aniversariou
nesta sexta-feira, dia 06
de abril.

Destaque para' a bonita sim·
páticaMaitl Chiodini, uma das be·
las representantes da sociedatk di
Guaramirim.

••IIDO·
-

-

[ <f)�eormOv�i&; 1
CASA ,DOS RETALHOS

Onde voc€ en.�ontra o melhor preço da praça .e os
melhores artigos de. cama, mesa e banho, brim,

popeline, tudo em quilo.
Vá e confira.

o REQUINTE QUE VOCÊMERECE,
COM A QUALIDADEQUE VOCÊ EXIGE. R. Remoido Rau, 585

A ROUPA INFANTIL

/'
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JARAGUA'DO SUL, DE'07 A 13 fiE AllUL DE 1990

..Falecimento -

" ,

.

� -
, . ,.

.'

,

", �

- CalDilll Ild'realla
.

. .A Barra' do RíQ. Cerro perdeu um de seus mais'
'. antigos moradores..' CâmHlo Andrearte morreu

,

no día 27 de março
.

de 1990, aos 89 anos' e o
,

seu' sepultamento 'deu-se nc dia 'seguínta (28/3)
»atä o Cemitério da Barra.

,FQi Q maís competente dos marceneiros do seu

tempo e era figura obrigatória em todos os

econtecímentos do. lugçt.r,
Foi contemporâneo de Clemente Pradí. colega

. da sscolmhe que a comunidade construiu para
instruir a sua mocídade, conforme DéStaque da
Semana - 11, da edição n? 11" de 28.0'3.90,

.

do
Mensageíro de Jaraguá - Jaraguá�Bote-.

..

,

,

Profundamiente religioso cumpriu sempre os seus

_ deveres com .a San.'fu Madre Igreja. Era o
o

síneí-
, � 'ró da Igreja 'Nossa Senhora das Graças,

.

Cable
a eLe anunciar os falecimentos da comunidade.
No dia 2'7 de março o' sino" não tocou na hora
aprezada. Ê qu� ele própria falecera e um outro
cristão cumpriu' á missão de anunciar o seu pas-
sarnento-

-

• . Em v-ida ,deu Q ::rrfÉllhQf de
.

suâlr áHvidildes . 'em'
benefício da. igreja católica. Ajudou na· eons;,
trução do Noviciado da Barra, 'da Igreja Nos
sa Senhora das Graças e da Igreja Màtriz . '(i,:;!,',
Jaragu:á do Stil. Foí um benfeitor que fazia
·tudo sem' espera'r recqmpensa.

'

Familiares, "pali=ntes e amigos fizêram pedido
para que tivesSe um sepultamenta à alturâ do
patri�rc;a qüe se extínguiu.

.

Estranham�nte
tal não ocomm para tristeZa de toda. a 'êomuni
dade· Poi quase esqueçido no mOm€nto derra
deiro,' não fosse o Noviciado e os noviços.

.

Nos�os s.entimentos aos 'enlutados.

Estranha forma de se proceder com uma pessoa
.

tão prestativa. Se os hómens. não souberam
&valiar Cl mer,ecimento deste extraordinário cds
tão, certamente Deus o terá' em bom lugar.
Descançe em paz!

--------�---------.---'_.----------------�

C ·1 i I i C a ,M ê d i c··a
R e u·m a I o log i a
Dr-. 'Wandêr L. ,-Watzkt
Consultório Médico

Rua José T. RibeirO, 'f85

(próximo ao ColégiO Holanda M. Gonçalves)
JARAGUA DO SUL - SC

Atendimento com Hora Marcada de 2;t 'á61,1f.

·Fone: (0473) 72·2%'8

�
., O vereadör' H�ins,' Edil
gar 'Raeder' serílíeu' nesta

'. Sim&nà." (di.á 2) aO Parti
. dQ ,Liberal; oE -;já- adían-

.

- ,,-,'IIII'lld'a :Lel·'.O.rg,aAnt·".a·
.;

·���tl�_�
..

���'��n���,f:�
" a Deputado Estadual, em-

� Lejs-Orgânicas dos
:

solenemente -na noite do bora veja 'com-
'

bons
'munidpi-os' , do - Vale-do 'dia 5, ru! Sindicato·do Vés- oltros a Sua' possível 'in-

,.

It,a�cu estãq pr.omula' tuärío, tendo ,avançés ttÍl.· dícação pela Uni� pela
gadas com exceção de pcrtantes naS áre'�s de

.

Ml,crorregião, àtualmente
Corupá, onds gs vere. Meio Ambiente, Saúde. e togita{la

'

pelos pres.iden
.

àCl,ore� não
.

êbégaram a no fortale�imento' do . Le- tes do ,'PDS, Aldo Maul,
acordo e 'realiZam �a se- gtslatívo.

"

e 09- PL, Osmàt Martins.
o

gunda votaçãO' na se- Em Massaranduba, . a Raeder atribuiu sua saí-
gunda (9). A· promulga- Lei foi promulgada ne da do' PMpB, ocorrida a

ção
.

dâ Ler, _

em' Schroe- .

noite doo dia ' 2, no oen- duas semanas a Ilpr,c;role-
-

de�
-

acontec-em. na ma- tro Cultural, -enquantQ, em mas ' admínístratíves".
Iíhª 'dó' día 5; na "Cêma- Guaramírim, a solenída- embora crítíque a �'cón
ra Muntéípal. . Em Jara- . de ocorreu -no día 5; nc centração de . l:ra,balh9S
guá' d9." Sul; ,

a
. Consti- auditório - do Centro Em· por parte .do 'prefeito

tuição foi' - promulgada presaria.! de . Guaramirim. Ivo � Konnell", Quan�o
, a.. sua entrada aqs·

.

qua·
drQs do PL ponderou:
É um

.

partido . pequeno.
que fez uma boa campa
nha à Presidência da
República .

,e realiza
uma pOlitica saudãvel".

, - .

-

�..D. � i . -á I I g D 'S
..

.

UTQdas as coísas contribuem jUntamente para, o
bem �aqu�l,es qu� amam a Deus." (RoIll.arr� 8:28).
-Muítas pessoas estão querendo Poder, Mas
como se obtém poder? Numa casa de máquinas,

. aparelhos são movídos por eletricidade. Como
é 'produzida: a energia? Pelo giro de rodas' e a

.: 'fricção "que produzem; a Irtcção cria a cor-
, t, c, :1'e'nt�,er,é�rlea-;:. &:ass'im. é: quando Deus quzr

trazer poder à -nOSSa vrda, atravé; de maís
, .pr��são: .

Ele .,está Iazendo gerar a· força espirí- .

tual, através de 'uma força de fricção. Para o

equilíbrió _

�de: forças; é necessâria a oposição;
uma impelindQ, a outra repelindo, de tal for'
íná 'agem' e' reagem. Assim 'Deus guia as

�õSsas vidas. 'Por meio de provações., dificul
dades,' tudö· par.éce que está. contra nós· . Estlis:
dificuldades, fàvorecem o avanço da nossa

-

çam�nhadã '. ,e firl!la o nos'so andar. Agradeça
mos a Déus por ls'to. Avançamos com fé, e pa·
ciência Jem no� soberana missão.

Primeira Igreja Batista -de Jaraguá dö Sul
- Rua EIriUiQ' SteÍn, 120·- -�' _

ADVOGADO.

Rubem 'folseca flexa

. Metalúrgicos �

escolhêm· entre'
� .,

r

Busana'e 'Letne·
,LuIZ. Càrlos Buzana e

'Leong ,Silvá·, disp,utam
nQS dias 9 .� 1.0' (segunda
e terç,a-C,e;iras)' a' Presi
aênciä do Sindicato dos
MetalúrgIcos' de ,·Jaraguá

. do Sul· O :v'enéedor
.

deve
rá 'assumir uma, e.ntida
de que conta atualmente
CO:tll 2.860 sóciQs, número
bastante irueri01: àOS

-

11.500, trabalhadoMs do
s�tor, -no mlUnicípio. Na

plataforma de .açÄö., am

bos defendem· a sindica.
lização da ., categQria co
rno ponto fundamental.
Leone trabalha . atualmer"·
te' na Afer, apóS' ter: sido
demitido da Weg. Busana
dirige o Sindicato; há
três anos e relaxiona suas

propostas de trabalhO di
retamente à CUT, reivindi.
cand9 "Pagamento sema-
'nal betenizado, redução
da jornada de trabalho p/
40 horas semanais, fim do
·trabalho aos sábados e

estabilidade nO emprego".

RUa Reinoldo Rau, 86 - Sala 6''':''' 1 ÇI .andár
Centro - EdifíciO Mário Tavares
Fone: '(0473) 7�-1920 - Jaràguá do·Suf - SC.

A Comissão Eleitoral ins
talará, três> urnas . na

. \o\!eg, Uma na' KQh.lbach
'e duaS' it�ner-a'ntes·

-

, . .

Metalúruica>.·:�Artele,r,:
-

tI4a�·
Portas - Janelas - Vitrines .- ßaléões - portas

. Pantográficas
'

- . Portas Rolo - Cercâs - Grades
Churrasqueir�s'- Anéis Metálicos - Máquinas,
Etc. .. ;" -" ',-

AGORA. � NOVAS INSTALAÇOES,
Rua Joilivil1e, 2.051 Fone; 72-0971,

Jara.�uá do Sul - SC -
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Etutal 11.129 de Z'tOJ:90 ' ". .'. ,.' " l3i:uehmw�l1êl' e Juracy

=. Franin�r e 1v(!D'l1(! Proclãmas - d,••.•·. e" 'lJasà,mentos �;;:e�m:;'�1� de 02-04.90
Er�, "braSileire, solteíro, Jnacío Verpagel e' Lori

, auxiliar de' lescritõrio, ,w'endorif
·

'n,a'tural de
- Jaram1á'--' do',' MARGOT ADEUA �UBBA ,LEHMAN�' Oflcl81"do Registro Civil EI I

.

tio� o C
'

I
' '.

d S I Es d ,e, bresí eíro, solteiro,
.

sur do'ml';cl'll"ado -e
-

-re''131'- do I, Distrito da omarca de aragua ,o u, tado e Santa Catarina,
f Carro xl ndo os representante comercial,

..

dente
..

íd;m'
..

Tífa' -Mar....·n'Sl>" Brull, az saber que compareceram em
.

11a- e bl o os documen-
Lt: IV ! '1;1 .. ..

'
,

'" ,
, " •

' "

. natural' de Marechal
"em'

,,'

'.

Jaraguáoo'C,squerdo. tos exigidos pela lei, 8; fim de se ,habllltar,eni para casar, Os seguintes: Cd'
_

� 'anc ido Ronden, Parenä,
.. rieste distrito,

.,'

filho
.

de raçãº, Paraná, domícílía- Sul, dOmiciliada e resí- distrito, filha de Francisco domiciliado" e " residente
Ireneu Franzner � Idãli,na da � residente em .

Três diente na ,Rua; --Brußque, Rech e. Iracema Rech - " na RUA José Theodcf.o Ri"
, T�cilla ,Franzner -. Rios do S�l neste distri- :,1�9, �:íf�st.a;.:_Ç_i(l�:gé; "f}lha Edital 17·139 de 30.09.90 beiro, 860, nesta cidade,

,Ela, brasíleíre, solteira, --to filha 'd� Ma-nÔleCJosé de FelIpe
.

da. Rosa Bue- Sergio Zapella e Simone filho' de Rubin Vorpa.gel
co:stur�i�a., 'natural �d� ",A�tUIi�,:, da Silva e Ms''l�l� ,: nn06-.",�

,

Si.íYia'.' �é�on. }�l,l,,'€. ,Magali ,�pézia ,

.

.e Eli VQrpagel - .

"J�i'agua =. Sul;.. domícv (�,Rosa Santos' da El�;" btasileirö, solteiro, Ela,' brasileira, solteira,
hada e residente na Rua

. va -
.

operador de' computa- telefonista, nÇltura,l: de
FiariciscQ Hruschka, 500, 'Edital 17.133 de 17.03.90 Edt�I ,17.136 ,d�

.

26,.o,�.QO dor, natural de Jara- Jaraguâ do' Sul, domícílí
ein'

'

Jaraguá"Esquerdo, Cóplã recebida do Ca,itó" 'DiógelÍe� ..
, Hentiq�e .

de guá. do Stil, domícilíado ada e residente em Rio
.neste distrito, filha ele no de Corupá, neste �

Miranda. � Romí Adrtani e residente na Rua João
.:

da Luz I, neste distrito, fl-
Mar�elino José Spézia e'� f!;st'ado" . Poffº

'

,Carlos Stein,' 611, em lha de Harry Wendorff
Ana,dir: Spézía _' MO�clr Wlszniewski e EI�, brasileiro, sôlt�iro, Jaraguá"E5'qwerdq; "néste e Elfrida Wendorff -

Edital 11.13,0 d� 27.03·90 Diva' Demathe eíetrotécníco, natural de distrito, filho de Daniel

Sérgio Roberto stähelin é , Ele, brasileiro, nQ_tural São Miguel dó. O,este, nes" Zapella e Lidevina Die"

Rosangela, Elchinger ,de Corupá, neste Estado, te Estado, domiciliado e mon Zap�lla -
' , ,

-;- Ele, . brasileiro, solteiro" domiciliado e residente residente na RUa Reínol- Ela, brasileira,' solteira,
relojoeiro;', natural de na Rua' 19 de Maio- 70, do Rau,

'

nesta cidade, fí- auxiliar de escntôrío, :na-
· Itajaí.. neste Bstado, do- . em Corupá, neste Estado, lho de -Henríque- Rodrí- tural de Jaraguá do Sul,
mícíuado e residente na ülho de Antonio Wisz- gues de Miranda e Ag1air domiciliada e residente'
Av,' Marechal Deodoro, niewski e Tereza, Barat- Sallete ProhlSt de Miran" na, Rua GUáramirim, em

507, neS'ta cidade, filho' to-,Wiszn(ewsk.j, --::- ""

(I. �
-_ ,

Vila Nova, nesta' cidade,
, de José Lino SUihelin. ,e Ela" brgtsileira,,' na,tur,ak Elá,

-

:brasileiia, �olteiréL filha de Antoni('> Spéziasecl'"ietarIa, 'natural ele.. Ja"
, Aglemir Day Stähelin, _ : de }a.ragull, do S,ul. .' d9mi: 'taguá' do S'll"l,

..
'

domicilia"
e 'terezinha Martim Spé"

Ela, . btasileira, :so�teira, . dlia-da e residente na zia ---'

d
'

D th da .e residente na Rua 25
programadora � compu· Rua Henrique ,ema' e,

de Julho,' 1.710,"
"

ein Vila
tador, natural de Jarz- 282, em Nereu RamoS,

guá do $ül" domiciliada neste distrito, filha d.2 NQva; nestà'ciaàde, filha

e residente na Rua ,25. Vitori{lo Demathe ej Dal. de Röqu� pQffg' e ,"Qladis
de Julho, '1.550, em VIla mida Voltolini' Dema'" Sc:hmidt pono. - 3

N()�a, .

nesta cid�de: fi;', the. -'-�

Edital 17.137 de 28�03.90
lha, de AlvárO Elch,m�er .

Edital 17.134' de 28�0.3.90 Norl1erto LÚÍs - FeÍstauer
é Cecilia Reiser' EIC!hm" EdilsoÍl Antunes ArallJo e

e Méri Lúcia 'Bucbmann
ger. -::- ' ,Adriane Fenner .

, ,Ele," brasileira, 'solteiro,
Edi,ta.l 11.131 de 27.03.90 Ele, brasileiro, solteuo, �ngenheiro eletricista,

, �lvinQ- Par_li9.ít� '�,'�lia. operáFio, natural de
natural de ConcÓrdia,

ne Marilene Cetuti .'. São José do Cerrito, nes"
neste Estado, domi€�iiado

,-:ç;:le,�" brasileirQ:. "s_01�EÚo, te Es'tado, domiciliado e
;e r�sidente na Rua CabO

comeréiarÜe. natúral dê residente na Rua Ardut:... Harry' Í-fadli:ch, 150, apto,
de Capa,neIIla,

-

Í'àraß:á, nO'· 'Pradi, em Jaraguá., 07 nesta cid.adeJ filho de
,domiciliado e reside;nte"na Esquerdo, neSt2 distrito, Dino José Feistauer e

Rua José Narloch,/ 1,1,41, filho de Casemire Fer"
Oraida Otília Scha'\ln

e�,,' _ Järáiuá..Esquerdo, reira de Ara�jo e 'Maria Feistaue( _
,

. neste' distrito, filho' de Antunes Araujo --'-'

Ela, brasiIeúa, solteiFa,
JQão Pé;l.ri7iotto. �'" .Jz���:ü Ela, brasile�ra, solteira, auxiliar admini�rativa,
Maria Gi:lioH, pa,rizo�t9'-:- comerciária,' natural de naturâ.l de Jaraguá do
,cEla, _ brasH.eil,'a, ,�soltEli.ra, NOVa Santa ROSa, Paraná,

.

Sul, domiciliada e resIden.
industriária ,natural de domiciliada Ie, res�dente t� na Rua Guilherme

,. Ja.ragqá d;,-SüÍ, � dOIpic1· na Rua Frieda Pisk� Krü" Weege, 511, nesta cida.,
lada e ; r�sideJ,llt� :na, R�� ger, em Barra do Ri? d�L filha. de �Iery Jos�
paul@ Nei1�el, 40, em"V,l. Cêrro, neste distrito, It- B?chmaml e' Erica EIert

· la Len�i, ne!;ta çidade, lha de E<lomar F�nner e Buchmann :-
filha de Walm()r ,Ceruti Dalila Fenner __;_' Edital 17.138 d� 2�.03.90
,e Olindina." Gonçalves Ed.tal 17.135 d� 28.'03.90 Nilson Ànlôgio' da Silva'
Ceruti _ Edelvito Pires de, Lima e Filho e Vilma Rech
Edital 17.132: "d� 27.03.9Ó ROSa Maria Bueno Ele,

'

brasÜ�iro,' soiteiro,
Gerson GQm� :r�:I:r.eli:a e Ele, brasileiro, solteiro, op�rário, natural, de, Pe"

, Noemi. Antunes dá. Silva
,.

pedreiro, :natural ç\� CU" nhà, neste Estado, do'mi.
E�e,' brasileiro" solteiro, ritibanos, nestle Estado, ciliado e residente, em

0'Perário na,tural de TeQ. domiciliado e reside�te Riq da, Luz I, neste. dis"
filo Otoni, _ Minas Gerai_s, na 'Rua Brusque, 159, 'Res� �rito, }ilho de,. :. NilS'Oll
domic!liado e l.IeS'idente em ta cidade, filho d� GrÇici" Antonio ria Sil�a @' T'heor·
Estrada Nova" . neste difii· liano Pires, de Lima 'e delinà da Silva _,_.

· trito, nlho de Tito Go" Dej,ànira Pereira de Li- Ela, brasileira,' solteira,
mes Ferreira e Maria ma �

,
do la'r, natural de Doutor

José Pessoa Fe�reira -

_ Ela, brasileira, solteira, Pedrinho, nest-e' Estado,
,:Sla, brasileira, solteirà, do lar, natural de Sanan", do;oiclliada "

e

-

residente
diätista;.: natural,de"YöcBar" duva, Rio Grande � do

À

e� 'Rio. chi.'LUi C n'este
pÁGINA : 02?it�lj�:}} �:,-, _ _

," ,�j�
" >

'4
"

Edital 17.140 de' 3-0.03.90
Sérgio Rubens dos San"
tos �'Adelta: �ruehmuel..
ler
Ele, brasileiro, solteiro,
do. ;€oÍ1tador, 'nntural de
Blumenau, neste' Estado,
domiciliado e residente na

Rua, Walter Marquardt,
1.425. fundos, 118, nestà
c:dade," tUho dé pédro
dos 'Sahtos 'e Eddà. dos
Santos -"

".

Ela, brasileira, solteira,'
lavradora, 'natural'

.

de
Blumenau, néste 'Estado,
domiciliada e residente
na Rua-Walter Marqu'ardt,
1.425, fundos, 118, 'nesta
cid'ade, filha de Baltazar

Edital 17·142 de 02.04.90'
Cópia recebida. do c.al'tó
río de Tímbé, nesta Esta·
do
Milton Comís e Matlete
Moretto
Ele, brasileiro,

'

..

s,olteiro,
pedreiro, natural de' Ttipa
rendi, Riö Grande do Sul,.
domiciliado 'e resltdente
na Rua Antoilio' dos' :San"
tos Junior, 461, nesta,

'.

ci"
dade. fHho de Vi'ctor An.
tonio Comis e Umbélina
Rosa Friedler Comis ,.�
Ela, bra-sileira, 'solteira,
:m.àrceneira, natural,' de
José' Bóiteux, 'Ibirama,
líl!este Estado, domiciliada

.. �. res'iden-te na RUa : Ri"
chardt Schubert, 63:)';· . em

Timbó, neste Estado, filha '

de Raulino Morettö .. e

Idalina Mopetto -

E para que chegue' ao
conhecimeuto de todos,
mandet pas�:ar o presente

-

Edital, que será publica'
do pela. imp,rensa e 'em

Cartório, ondt} 'será afio
xado durante 15 diàs.

..-

Passàgens-e cargas é com VARIG
Rua Cei. Froc. G. de Ollveir�, ,nC1 246, Fone: 12"0363

Se'Duro ,à
A maior earantia

aue '0-';1 Dode aar à sua
... tASA

Inform,acões: '

R. Cei. procélio GGlftes. 290 -
fones 72·0091 e 72·2684

JARAGUA DO SUL - SC' -

prova de fouo �

• ,I

JA,RAGUÁ DO SUL, ,DE 01 .A 13 DE ABRIL DE 1990
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Sentença,. de Juiz (.2 )
Dado Q :a.bSolutQ ,SU��ISO '�:�O�':.,JI��h',P���d�:�',<f���'dé pm '

latar sentençes, damos a ��uir meís. uma .sentenca do .dr, Luíz, ,FtU"r-ei.·
.re .Costa" �o _Juiz, de Direito da Comarca de Natívídade-Rl no Proc.
n9.3.115/84: '. '-" ,

-'

,,,', "SENTENÇA ,'''� _ .'" .. , .. , •. _ -,_ .. ,.', __

Cada p,roceSSQ tem uma' pecularídade. E' em algun�' �cularidade é'
'até mesIDQ humorística, como acontece . na presente ação �m que,
se apura o fUlto de Uma galinha. Apenas uma 2alinJ;la. ,

Veja, bem 'q\I:Q o- então cultQ representante do Ministério Pú�lico. Dr.
lOSe Antonio Leal Pereira,- -"deu uma de ga1q" e ofereceu denúncia'
cQntr'ét. JOSS ,ROBERTO MOREIRA, vulgo "Paíol", sob a a1egaç!Q- de"

c'. qU!' q mesmo subtraíra uma galinha de propri,edade
.

de Eraldo' Boni,,·
.. fkio.Gomes, avaliada em-quetro mil e dueentos cruzeiros.. , ,:,'� . - ...

, Rie�bida Il denúncía. foi, Q. acusado citadO e i�rtogqdo.\, em -:cuja.
,

, oportunidade ,o mesmo não :"ciscou íora" da imputação qu�·lhe era
· f�ita, __' ..

"

..'
. ',.

"
.. 'No "terreiro" da defesa prévía, o portentOSQ Defensor.:l'6blicQ" Re- ..

mualdo Mendes de Fr�ifas." -' "beteu �S'élS" e brigou pela absclvíção, _

OrPromotor de Justiça que a príncípío "botava prä quebrar", em ale.•.<: •

"ga�s filiais "piou fino" 'e .concordou com a .ímprocedêncía. da seu
S;a.Ç�1 embora. revelesse a convícção de que. o

J 'paío]" .. que, sre,mpr�
�. s�rvill pera guardar o, alímento da galinha, o mi:lho, dE$'.a, .. , vez

2\Wlr�a�,',� ,própria, '., . __ .. ' ._'. ',' �

,Nq. "ninho" das provas. sequer um "índex' iJQj ,�ij.coritr:ado no sentí-
, , I 40 d� descaracterizar a. subJração· llJ\putada. . , " �. ._·

Durante toda a instrução, o Juiz permaneceu ' "de , b�co. c�lado".. em
seu "poleíro' I, esperando o momento próprio" para se' manifest�r.

'

Fe!'\bs �es registros d�4().. "

' _ _, _,

Estp; ação penal me faz lembra� de uma' curiosa passagem que teve
Rui Barbosa. O famoso advogado baiano, doe certa .feíta.. foi até Uma
DelegaCia de Polícia se 'queixar do furto de uma 'galinha,-" O -Oelegä',;

-,

do. num ar de estranheza,' d� ao doutor: Mas o sEmhoi vem: aqúi
dar queixa do furto d� uma galinha?l. E 'então Rui respondeu: "Senhor
Delegado. n;ã,Q é tanto U>elo valor intrinsico �Q galináceo mas pela
audácia de. um meliarftie em tranSpôr os umhrais de., níinha, �)re:si'!

. dência para �urrupiar um . bépe,de que' seria abatido' nó dia, do, meu,

., natalício".. .,' .'. ,
'

E da lição de Rui Barbosa qU'� agora extraio, ..

' sul?sí4i_os para. pl_'oferir
o presente julgaínento.. ' ". .'

Em ,primeiro lugar, observ�e que. no fundo, o II).est.r�.,da Bahia não,
via na condu$ daquele _qu� 'lhe subtraira a 'galinha ú� ataque ao
se\! patrim��io, e sim. uma a1,1dácia dq mesmo em _ter V�nspos.to, OS
umbrais 00 sUa residênc,ia.,Ele não se queixava do valÇ>]" i�trin�c9
dQ galináceo. F:oi explicito a,__tespeito. Não e.e queixava,._ do ataque,
ao seu patrimônio. ,

-

....

Para'Ruí Ba,rbosa o bem juríd�co a,tacado er� 'Ä jIÍVi.pl�bilidadé
-

doe
'

sua casa. éQino sub-espéci� � sua liberdade' ilidÊvidüàf.
>

','Nã "verda'
de, o baiano não queria ia saber de gaÚnha. 'A1iás,'�galíIÜla� ärrarija:re .

outra· Mas' a inviolabilidade' do lar é algo maiS .v�llo�o,.· Não nasée'
,de um Simples ovo. O que' se cqnclui é 'qu�, para {) faStejado Rui
Barbosa o furto de uma galinha é' 'lima infraçijO. méIior' -do qUe

'

a

violação de domicílio.. E se estia. à luz de"iiossà\'legisI�çã<:> penal, e.,

apenada com tão somente d�tenção, de :um a. três: :Pleses, ,.QJ,f.. àperias,: ,

multa .. então"a, subtração". de uma"galinha forçQsam'énte �rá-,�,.: ,qW�"
ter uma pena ainda:. 'menQ.I. e- 'nunca ã· Ôlg, "i:�clusão .de um a quatro
anos. e multa. Logo, ine�i�e sanção correspondente para I q furt<)
de uma só galinha, Assipl .. �S'tamos 9'iante de um preCteitq. primár�.o

·

sem Q equivalente p!:,eoeitp s:ecundáIfo. _

.

.

Resta, poiS', para o "P�iol", ap�nas uma censura moral, se moralmen:
t� não tinha e uma justificadora para a sua conduta-. Mas cOmo a

�pl:cação de sannão moral não ciibe ao Juiz fica esta, ao livre alved·
ris> do própiro acusa�o, qué, em entendimento com

.

�
sua :ConSciêr��, .

cia,' pode ser perdoado. Ou, quem sabe, até mesmo a.bsolv�do. Isto
é problema pele e não meu. ,- .

i r, ','
.

.

'Por tais ra.zões, JULGO IMPRÓCBDENtrE . a "denúncia.�, em .
'conse'

quêIic�a, a�vo J.oSE ROBERTO MOREIRA, vulgo "PpÍol" <:ta impu
tação que ln,.�' é 'Coeita. Transitada em: julgado 'esta. comunique-se
ao' Instituto: de PGlicia Técnilca e anote'se - ,na diS:t:'ribuiç&,o· Sem
custas. P. RI e I. Natividade, 22 de ag�to de t 98S.

,

Luiz Ferreir-a Cósta

leoll;"'·'·111.··__1
".;

�::: �a�:� :tr��t;�� de ser luga� cºmilm di�r-se 'qUe s6.1ad�ãb d�
,

. ,"''''" ", galinhá vai pra cadeia. Os colarinhos �rancO$ . que' ,'� ,.Çuid2mJ
)---'-'�'.-."'�"""�""�""�����"'��� .�..-�--��--�-��.�--�����=����.�--=�������������

PÁGINA 03' '�'t. 'cc.' �1 _"_7.�:-:_�,;..�."��,.... '�<"�"':c' Ji,":'........, J�ltAG1)A 00 sUL, PE 07 A l3 DE AJJ�IL''bi i�90
;;

_i •
....

...� ,.XXXa.
'-TUBARÃQ

".i '- ,,'..
.

.; �� ..""
��", ..... -, ".

,

., :;;__,.. " _.' ..

INFORlfAnvo RO'I'AIIO

O: Qlatrl�Meil:� '"

_ .. 'Ciacl

, ."�,,,,,,LiôiiJll:;:li.i
por motivos superveníentss do 'P1éln9 ·Bfa�l No-
vo, a JOa. Conferência Distrital, � ser (ealizad&·

.

;; . - ,neste mês- 'em Tubarão, foi transíeríde, �ra
,,�'>'; '08 días . ':�-28 e' 29 ide abril próximos n9, mee:·
: 0,.' ; . mo local da anterior.
I,. ROTARY .. ICLUB,JARAGUA 1)0 SUL,· ..c":' ,. '

••

.,

'

>A reunij.cr ($e �tralbalhQ de 27{)3�O· lOi: .dDuitp..
..

.

. ccncorrída �oo.m a presença de vísítentes � 01ld..'e··
. 'Q rotariano Ar�()valcro Xavier dos Santos. se- .

. guíndo à',ode'iltaçãQ dQ Clube, apresentou, "Mi-
-nha Vida em<Cin,<:o Mínutos", de grand� agra- "

do dos presentes, A reuníão festiVa de �:,
.: coa Ilealizar·S€.d no pröxímo dta 10 d� abnl,
, de 1990;".:·· .

_.' ..

".: " A ARVORE -,,:GENEALÕGICA DOS DISTR,lTQS
, 465 e 474. \:

" ,

Egon Schulti, -, Gºv� do- 00465 191J.72, �jlba.
lha febrllmente na atualização. da árvor�
genealógicá 'do Distrito 465, voltende .. a es<:l'e�:.

. ver a todos os. clubes do P-465 e D-47.�, para
.

"i'
� 'obter íntormações qUe el� necessíta-

"

Uma vez completando '_ e. deverá ser ímpresso I'
"

ainda este ano r- s,erá seguramentie Õ. xnaif.. .

,

.'

completo repoSijt.óti'o hist6Jlico. da vida ro�ri'a
do nQsso distriU>. Daqui partem apelos para.
afend,�r' pron,tain'Emt� aC soliCitação d9 bravo

�ompanheiro ,Egon Schultz. '
.

, " ROTARY CLUBS NA URSS
,

O RQtary InternatiQnal que contil atualmente
com mais de 1 milhão de sÓ(:ios em 167 pai-·

_, 'ses cbegou à. União Soviética. Vinte e cin-
co moscovitas, entr.e �les dois advogadPs ,&

um diretor de teatro fundaram um clube ro-
,

tário nà capital sovietié�," depois de �rês, me
ses de negociações para assegurar o seu. regu·.·
lar funcionamentQ. O anúnci'o foi feitO. em '

." ': Evans.tone<pelo presidente Hugh Arclller, que
retomou :Iio dC)lningo de Uma vi.agem d� cincO

'",
.

\_dias à URSS e 'a'diantou que outros ,clubaa serão
'fund�dos, brevemente· e.rö. i.enhigraóó;, Kiev' e

Tallin,' �a' Estônia.'
.

(DA COMISSÄO
.

DE RELAÇOES P(J
BUCAS DO DISTRrrO 465, ANO 1989/90)

Posl� :' de Veldas MarclUI
cbapéus� boaés,. vlSel1'�, ,�I..., .1leI1I,

, bena-.cl-.. e c:cdM.
..

'Em frel.lte .·à"'fábrlca, -: A�plo estaeloueDto.

,

'-----......
'

---.....------

,i""

--�-

- i
!

,

: .
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� �
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-

CGC/MP N\l 84.430.636[0001-63 - JARAGUA, W SUL - sé I
.__---.-_-__........ --

- -.� "'_._-_--------- --_.�_ ... -_ ... ---_ .. _._- _._._--_ •...._ ... -. "-.,..... _ ... ,_ ..

,_,",U_�,_,n""" _J _
RELAT�RIp DA J)IRETORIA -_t!�1 7.:;�_:\ _ -"

S�nhQf� Acionifitas, . ,. -

_" '.-".. "" ,-' '_:;._ , , ,�'-',
.

_

Em .cumpriUlento às di�poªi_ç_ões, L�gals � �tatutári�S; ªuPOl�temos à eprecíaçêo de V. S's;,' Q BalêlJl�º Patrimº:rü<ll.� ',PeJn�ra:
,ç:Qe§. Finanoeuas, ,ref.§lrent:es- ,j;1º, -�-ercj,c,ig. 'sQ�ia�, ßIlQerrQ.do., t}JIl:,;31t' d.g:.., . .de.z�mQrQ de 1989!_ Permane��m�, ao 'inteirO cU.sPQr dQs :Se_nhºr�1 A·

ciQnist�s, para gua,iBquer �_çI_gIec_imen�os._ ne__çe�r�Qs. , ,
'-

- "

,

.

'

-

'.

r

_,'. ,-,,' ,

_ • Jaraguá d0 Sul- (sq, J14 de ma:(çº dg. 1990
'Edeltraut Bauer Gumz LIrlQ Ut�ch NelsOp" ,Eichst_a,edt Vuól1e AI@.I.i Lazzans Heioz Bartel
:DJr�to.ra Presia�nte Di,r-�tor Com�l":Çhll- r Diretor FinanoeirQ '- D!retor d'eV_.,;;;.�;_;nd...;'a.;...s_-_-____;.P...;i;_,re_t""or_.A_-_dm_iIU...;·�;;_ra_-t_iv_o

.

� .

- ..,. ;....
.. :BAlANÇ.O. PA'fRIMONJAt EN,.c,J.<.;RRÂbQ EM 31 DE DEZElWBRO .DE .1989 -

AlTIVO
� '�-'���'�==�.=:':�--

-

.'. __ ," 19ä91v�ior�� l-::�'-': �t=� DOyo�L ,"_ �--

DC�·l"!RCpoOUN·.'lAIB,Nl'T��A·D-'�S'�'- -. ���:-;.;��-=�_'-'
_;� -�. .':

:-16.758.Ä92. ,,1.{>32;8Si -CiRCULANTE.:' �:
_'

':'.",:�--
�

�
� o:'"

". _
.,5,J,Q.1.674, :'�"i�:Ô81. ,;iQr;g.��dor�

--

Bens ,Numerlj,r-ioSr
--'",

.. 145.872 ,�7_1 Salários � En�argos Q Pagar,
D�póSilt.� Baricáiios_ à. Vista ._,.,e ,� ...

�

_> ,54.�19,:. " 32.9.i3 .PrQV1sã�
..pl ImROSItQ dg Rlenda

Ap1ic�çpes.Me,rc�do..AQgl"t9 _ .�_, __�.� r: ,- ,'-_,$.IÔ:7.q8:)\ --

, fl41·591 ...C9ntribu�_çãº S®i"l "' .__

D.illeit.Qs_,Reali�ve� _

'

.
s ,-_i" .,:,-'-....... 11.459,,8�8;,- - 15-7,800_ o.brigaçõ�s T:ri!b�tárias

PUplic.ata�.a Receber 5.435.-751 230.664 Instítuíções Financ�iras
(---<) Provísäo pj Dey�4ºreª DuvidQS�s ' (11_9.6$3) - -:, - (1.191-)

.

Frétes. a ,pagar .

Chequ�.a R.êc_gber 643.,427 ,104.009 . .Drvídendos a Pag.ar I.

�toque.s ss«: ,,,
2.3:>9.085 '97.7gJi .Outras Obrigações

Adiantament,os,.a:�Forneçedores 565.11J :,', ,.3.1.05 ··EXIOtvEr. A LONGO PRAZO
Aplicações .Fínanceíras a- Prazo.

.
. ......1. . '.2.525A05 287.591 Diretores e ,Acionistas .

Outros .. Créditp�"
_ ,.J

'

.... l!�/' ....-:1,' " 91 ..472"" -88;837 PA�IMONIO LIQUIDO
Despesas Pagaª. Antecipadas 23.560 '_l �_

'

2.:;'00 ,-:Capital Social ;..
, RBALIZAVELA LONGO PRAZO ;_,.,l .i....i 51.268 10.371 Reservas .de Capital
Inc�ntivOs Fiscais-Opções .,

x.. ,c�._ � 20,347 '4.096 Reserva .de ,Correção MQn. .do Capital
Empréstimq Compulsório Eletrobrás ,30.921 6.275 Reserva de Incentivos Fiscais
PER;MANENTE '"

,.',',
__ '

" "21 . .581.152
'

--1..151.803 Reserva de Lucros
Investimentos , , ':;';7�.815 ' ", " 193.575 R-ê'S,érva Legal .,'-

Imobilízado
."�

'�I"-'l;�' 29�086.624 1'.559.886 Lúcios Acumuledos-
(-)Deptecia;ç�s- Acutnúladä:s '�';::(11;246.281)

,

,(595.660) 'IioTAL DO PASSIVO
'TOTAL"-DO ATIVO, -', 3Et390:912 2.201.055 ""

I)EMONSTRAÇAt), DO .R!lSULTADQ
'I.

"t. '_, , _._. DEMô�snAçÄQ' DE LUciios
", , .

'

.19.89 .1008 • ,,","..
"

-:
'

RECEIJA. OPERACIoNAL BRUTA' �-_,;_,� ;33.151.862. 2.375.051 ->Saldo no "início ,do __exercício." , ,

(-) Deduções-de Vendas � 'wJ",·--,:, :2,880.015
' : (160;579) .Parcela de Lucre Incorpcreda .ao Capitel

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA :>0.871.787 2.214.472 "Gtatificação à -Díretoría <
.

(-)'CuSto dos Produtos Vendidos 25.159;490 ,(1.781.407) Correção Monetária
'_

LUDRO
.

OPERACIONAL BRUTO
, ,.

5·712.297 . -433.065 ,', Lucro Liquido do Exercício
Receitas (Despesas) Operacionais , __ ,.: i,

�
1.779.928' 174.718 -, Imposto de Renda, sobre o Lucro Líquido

Despesas com Vendas _;,, __ .
·4.739.220

. (237.399)
.

Proposta da Admillistração para
Despesas AdministratiVas , '.;" 1.618'.688

_ '(126�042) Destinação de Lucros: ,

Despe�s FinaÍ'lcei,r�s ']à '�_ '- &..: �,
470�961' , i, (33:67:4)' Régerva' ''Legal " '. , " (71.602) '(8.604)

Receitas Pínanceíres
4'"_ L...J' 8.94t'.635 - :!;i:, 572:274 : Dividendos .. ,'- , ,. (61.711) (6"329)

Outras D�speSél&' Operacíoneís .. __ .Ji.;. 332.932
..

.

(381) Salgo no final do :Exercicio ,9.173.846
.

582.1'1·3
LUCRO O:PBRACIONAL LIQUIDO 7.492.225 607.843·' -'.

Ã'
. : i It'

.

E APLICAÇöFS DE RECURSOSReceitas IJíãP. Operaciqnais'
, -.... ,;:

"

;316.48'5. :30.593 o, DEMONST�AÇ. O DAS OR G NS
..

.'t989 1988Despesas, não Operecíoneís ii.
- (280.402) , ':_: (31;437) OR,l'G'"ENS DE REC-U'RC'AS'

'.�

,

. '7.789.614 623.989CorreçãQ Monetária do Balanço (5.313:118). (344.043)' 1
, •

'. '. ,'�, • '\�r; .

LUCRO'.AN1ES DO IMPOSTO DE RENDA -.' 2.215.190
.

'262:956 .Luero Líquido ,do ExerciClo "1.551:119 172.075

(- )Provisão pl Imposto de Rehda '
. -, 658.01'1 . (90881)':( Despesas que n�.? ,afetam o.

LUCRO IJQUlDO DO EXERCICIO' .i·' 1.557;119" '·11ti'07S· __ Circulante:

LUCRO,. LIQUIQO POR AÇÃO
'

' -

1.-41<�. "1:56' '.,cDé,preciações
,. .

,'-'i
'.'

.

-

.";.. .. ' .'., '. '. --:,. .

...Cô.tl\eçãq Monetaria do Balanç(') -,
'

.

. DEMONST'RAÇÄQ DO CAPITAL ,ClRCUtANTE .::" ".-Aumento do Exigível a Longo PrazO
. ATIVO CIRCULANTE '1-989, 1988· Bai:.Kas de Bens -, ir Dir'éitoS: '(lo

.

Permal1!J�nte
No Início -do Exercício '.,

'-

1.032.881 :110.388.:::Congtituição
.

de Reservas .é'de Capital
No Final do Exercício

� �
,,:_-';-, "16.758:492. - 1.032,881 APLICAÇOES DE .�ECURSOS

Variàção
.

..' i ,tSR·25;S1t . 922:493 Imposto de' Renda 'Sr -o i.ucro Líquido
PASSIVO CIRCULANTE �i

.'
� "�; Gratificações Distribuídas

NQ Iníéio do Ex�rctdoi ,-'.
ii.. ,T�}." __'�,:. 523.332 ;:. , 58.077 'Di�dendos ,Propostos.

No .Fi��, do Exercício,
.

I'
10.594;495

-,

523.332 Aqui:sição do Permanente
Vanaçaö

,

!l --'f; 10.011.163 -465.238 'Aumento elo Realizável a Longo Prazo
CAPITAL CIRCl!L�NTE 'PQUlDO '.5·654.448' ,', 457'.238 'Aumento do C�pital Circulante

"

,

. -.-- ---_---:,:.:...-.....- '.:.;:.{,-;;.....-----------------
,i.' J,,:ràguá :do Sul- (SC), .1.4: de marÇo :'de 1990

.. Edeltraut, lauer :Gumr
.

Ít.:;'i\, ",. Llrio" Utech,
.

,

.

Diret.oia'· President�- ': �il·iil, , Diret�L C(>lJlercial
'

'
." \, -.'

.. :"

CPP'066.570.959-53 :"';f:'� /' :: ;CPF 291.3'39.049-87
�" .

< ,Neb:on_ Eichstaedt !f' I;
;

� l ",,',' VitÓria Altalr �Lazzam .

'Diretot� Finanoêiro ':",1 _

'_

,

I, �<" "� .. Diretor :_de - Venda�
,

ç'l>F 1�Ji�5.6Z9·91 . i.. ..: _-: •

. �:CPF 310;A46.389�1:5
- �",{; ..

-

,

� -

....,--�-_.� . ....._..... ........._;_'-_ .. _ .....�---

:"'0::_- '".....:..:._:. . 1. '

.1989
.

, 10.594.495 . .

5.�.5.:)133
'

_.' ,lß44.11�
215.859
.145.354
.957.194
�876.359

'.
'

681·093
_,

61.711
-�197,.474
21.556
21.556

27.174.861
·1.102.500

16.49.3.557
16.337.002 .

1.55.155
'

,1:066.669
_._1.066.669

'. 9.112.195
_38·390.912

AC1)MULADOs
.

1989
.. 582.773

(73.129)
(15.714)

.7.$'19.473
L551 . .119
(125.014)

531.344
5·31:;'.�118

IS.880
352:,901

'

16·252
. ,7.789.614

. ,

125.074
15.714
61.711

1.891.770
40.897

5.654.4'48

. Hé�z Bartel
'Diretor Administrativo
CPF 103:9.41:509-10
Heluz Bartel
Téc. Conto CRC-SC 8181
CPF 103.941.509-10

1988
,

60·688
14.225

1968
,523.332
2790'223
66.531·
;38 ..261
21.037
46.599
1.628

·43.2:>13
6.329

20.474
. , 2·676

2.616
,1.675.047

110.250
919.120
899.703
19.417
62·904
62·904
582.'173

2.201.055

.

319.168
112.075

47·808
344.043
2.656
53.311
4.096

623.989

6.329
15:>'.498
6.924

457·238
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Ind icádo r , P ro f iss i onal I
EMERGItNCIA
Prontd Socorre n-tS11

Bombeiro ••••• ;. 193

Drogaria Cato 72·0636

H·o�. Ma�. Jguá 72-1300

Policia ••..•••••• 190 .

Rádio Jaraguá 12-0159

• Escritas f�� e

cont-6bels

• Registros de" -�flrmas

,. Contratos

., Seg.uros
,

• Xerox

• Rua Cel._ Procópio
Gomes de Oliveira,

. n9 ·290

• Fone: 72-0091

• Jaraguá do Sul· SC·

Far.lácia
·do
Sesi

Fone: 72-0561

'PAGINA
.

05"

-

SlGUlO DI YlDA0GlA ["

Faça.-o para garantir algO
Ir que não .tem 'preço:

você e SlMl famtlla

Informações:
I,

-

Rua CeI_ Procópio Gomes, . �290
Fones 72-0091 e 72-2084

, Jaraguá· do Sul - SC -

,

tAlORATORlO DE MICROBIOL
·E ANAuSES .ÇUNlCAS

,.' Flem�DQ
.

Rua Reinoldo; RaU';' 5'16
Fone: . 72-2755

Jâtag':l' do Sul
.

- sc -

SOMAQ:
Jaraguá do Sul ganha 'uma nOva opção em:

consertos de máquinas. eLe
'

escrever, somar,
calcular, caixa registradoras. mímíögraíos,
relógio-ponto � computadores.
Procure-nos ,e veja, nossas vantagens e bons

preços. '.
Rua Dona Antônio, 33, -, F�ne: 72-0308.
- Jaraguá do Sul - Santa 'Catarina -

Oro. Contábil·",
"I Comercial""

S/C Ltda�'

Agora em instalações
ampliadas -e com" ,'La- � .

"

boratôrío de Análi-
ses ·'Clinicas anexo,

'para melhor' atendi-
·mento·· .

Av. . �al.' Deodoro
" 507

(defronte o' COlégio
São Luís)

"

,

ferro . Vllhl Marecbal.

Comércio: de veículos usedcs
Peças pára veicrulos

CODJpramos automóveis acldenta(loe
. Rua Conrad Riegel, '162 - Fone 12�0814

Jaraguá do Sul - SC -

SÁVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURlLLO BARRETO DB 'AZEVEDO

" ADVOGADOS
FR,/EDEL SCHACHT

MARIO CESAR FEL/PPI

CLAl!S/O SARArro

L&J.2h _A�DVO_GI.....DO_S
- DIre1to QvU - 'Cr1Dilnal' - Comercial -

- Trabalhista .

__�portlvo .-

Av , Marechal Deodoro da' Fonseca. 91 - Sala 1
Fone 72-0188 - Jaraguã do Sul - SC

-Advogados

ESCRITÓPtIO:
Rua Sarao do Rio Branco. 227 - CaixaPosta/t2
Fone: '(047::1) 72-Q244 -89250 -Jaraguá doSu/-SC

OrtDJ.edil �e 'rl,ulalliluia
.

,

DR. MARCOS F. SUITIL
"

"

.

Urgências _ consultãi-::- 'õr1õpeaia mfao.'
til e aQ\J,lJo., Membro titular da Soe. Brasilei.
ra de Ortopedia e Traumatologia.

,
,Av: Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 12.2218

Aurilene M, '

- Buzzi > 11

Leonel ·P. Floriani
.Ór

;':

It

,

�··Clínlca de
Fisioterapia
Jaraguá _-

r'

ENCADERNADORA

Dr' Carla S. Porto
Psicóloga

Drl.' 'Valéria C. Tognl
Dr.' Solange Castilho

, ' Ftsio,tçtapeutas
Ätendtmentc psicológico a partir das 17:30hs
Rua Jacob Buck, 120 (fundos Bradesco]

. . '.
:,." Fone: 72·3659

MÁnteJrtos -

'

convênio com: UNIMED e
c ",:. BANCO DO BRASIL

--:�, �::: .;� �.

-LIVROS • REVISTAS. NOTAS FiSCAIS- .s:

� ....�, -TRABALHOS ESCOLARES· ci.� CARD4PIOS. E OU.,TROS �a�',,�.

,

RUA S�O PAULO, 114 (Pr6x•• antiga eyrul)
eil' JARAGUÁ DO SUL· SC

II

" ,

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

'C'DRREIO DO POVO" -12·0091
JARAGUA ))O SUL, DE 07 A 13 DE ABRIL DE 1990

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DE SANTA CATARINA. AlARDOMO PREFEITURA MUNICIPAL DE
A... ,( • <BB JARAGUA DO SUL

�,' ,iMPREGO .. __ILEÇRETO_. N9 2,013/90
.De .conformídade com . ..� , Dispõe' sobre ausênciãS' a reUniê3eª �

:0 art. 482, Letra I, da ,,;<;!Q., COMDEMA ....

"-

.

CLT, c;:'olwidá>· ":aôSelf ., 1

Aparecida í>tSDer;:'por� �.: '�I, ,'} .:

,', O él>refeito Municipal de Jaraguá do Sut.
tadora da carteira pro. no uso de Suas atríbulções,
fissíonal n? 66.034, 'sé-.' DECRETA:
',fie 0014-SC-, ao 'compa-

_ Art. 19 -'- O conselheiro do COMDEMA _.

recer na emJi)r�a�· �.A10
:C.9.llselhõ Municipal de Defesa do Mei'Q Ainbi�: .."prazo de 72 horas,> ",

" 'ente, que. faltar a três _ reuniões ordinárias con-
.: seCúÜv.as· sem j'!StifTcativa � por . escrito" julgadà. .:

.

-

p'�QP�den(e _ pelo. Pre9ide��e, Více-presídenta e
·

Secretário Execut-i'Vo.i do órgãQ, será sumarta-:
'mente desligado, sendo. subs�ituíd� por outro
nOme indicado pela entidáde' que representa;

;, �.arágraf() Üníco ...... �.,j.lj.stfficati:Va._déveiâ
sef entregue ao órgão; até o diil da reuníão

.
1mediàtamente . subseqüente à últ�ma .�m ql!e
o conselheíro sé ausentou.

'

.. "
�

.,' ,- _.
. .

•

•

o .Art: ,Z! - Este Decreto entrll e�' vígor na
· ,data doe sua,. publicação, . r�vº,gªda,s a� di&PQ$!iro ...
'çÓes em contrário. ':

Jaraguá do Sul, 27 de março d� 1990.
,

IVO KONELL
�.. -.' Pr�feito Municipal

. I

ANTENOR GALVA,� 1 .,:;
Séeretãrío de Admlnistraçã.·'

..

�
.

FlnançéS'
OSMAR GONTHER

Secretário de Planejamento .

�- ....,.:.... .

..

Tubos Santa Helena Ltdà�
\

TubOs de PVEl (eletrodutos), �ubos de Concreto,
Tubos de Pol1etlleno (mangueira p..eta).

Fábricõ:: Rua JolnvlUe, 1016 _ Fone 72·110t

Escrit6rio: Rua CeJ. Proc6plo Gom�, 99

F...e '72-0066. _ Jalaguá do Sül _ SC

.

"

.> �" ;.,:'::

RESTAURIllE ".�'M,OKWA '�.::
. � �'.'. . .

.

... ', �- ..

_. __... __ , _ -,Colida".caseira .• __ o ._'�'.
"c ,.

Atendemos' pedidos de reserva

Rota das Cachoeiras - RI() Novo Alto
Corupá-SC.

Spézia,:: ,& eia. Lida. '

-

'SERR.UlA E ,SERVIÇOS DE TRATOR
Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados;.,
Rua �oão Januãrío Ayroso, 772 - Jaragua Es

querdo . ..;._ Fone 72-0300 - Jaraguá do Sl1l - SC.

Verdureira' da Raquel<
CO�RClO-'ÖÊ FRUTAS E VERDl}RAS,

SEMPRE 'FRESCAS E vERDES,' PÃO CASEIRO
E ,CUCAS.. AMPLO ESTACIONAMENTO ...

Rua' 'Cel, --Procópio Gomes de
-- _. 'Jaragüá 'do

.

Sul
Oliveira, 1.160
SC

Confecções Sueli< Llcla '.<

li

. 0., :n;ãlo... compareci
-mento ,- ceracterízaré ' .. o,,'

': abandono die emprego.

.' Jaraguä: .do
.

Súl, ,07 de
abril de" 1990:

... .

.

:\,__'{j-;�' ";
.J./

HOSPITAL E MATER,
. I� NIDADE SÃo ': J05l'.

R. Dr. Waldemlro Ma
.. zurechen;' .

CORREIO DO' POVO
HA 10 ANOS ESCRE·

VENDO' "Ê�REGI�rn�ÁN' .
DO ,:Á _. H:tsTóRlÀ,�' DE .

JARAGUA DÖ 'SUL' E

DE SANTA CATARINA.
(FONE 12-0091)

. Barão'çl9!:1jOJJ���_ç�, ��I�.)011_
FONE: 72.2607

. .,..r.' ...•�: ...

. ARTIGOS DE
. FABRICAÇÃO

,.,

cusro.

Postos de Vêndas Oll Marêc'_al' Deodoro, 1.085 .e na

�ua Relnoldo Rau, 530 - J'araguá do Sul ......; SC

CARGA SECA, 1S00000cos,_ PRlGORlFlCOS
r, CARRETAS DE ",.a:e: 3"EtxOS

'

q.erdo Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 Fone 12-1011

pAGINA· "

....._ .__....-
......

:. .: ..-, �.,

PROPRIA, .

Dr

CO.l.\'lUNI€ADQ
Aos leítores e assinantes do "Correio do

Pove" .que ainda não quitaram suas assinaturas
poderão fazê..lo nas agêncías da Caixa Econômica
Federal de' sua' cidade' OU na reaação deste
semanário, até o. dia 12 de abril, sem júr05.

, �W/F
CANARINHO

VI�ÇÃO CANt\RIN�O J,.lpA. ". .

v,' i Ptoaraine- bem ai lual viaaenB de férial e
recreaçto':-

.

A "canarlnhô"'-:colöci':à' sua -dis: ,--

· posição OI modernes e confortáveis ônibus da lUG
,-' .

t.» fr.ota. Venha conversar conosco;'
Av. .Mal� Deodoro, 981 _ Fone 72-1422

,� I .-.<

","S MELHORES orcoss PARA PRESENTEAR
ESTÄO :NA

Lanznaster
I�

.-.:",..
, "

16188, Íleml·JÓJ.a.s e reI6g(0s ..�omi o cadaÍlo da;,
,

LANZNASTER
M�re'chal Deoãoro, 391· Fone 72-1267, em,Jara�á

Joã��M�ia_
Moda lnfanto-Juvenll para r�lçar a

elegancla de seus fllhoí. Um carlDho
.

eSpectai para o seu bom gosto.
Na Miirechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul s, SC.

I'

JARAGuA DO SUL DE' 07 A 13"bE ABRIL -DE 199()
. r

, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IITEIIMO'EIS
'Inleriediíril di.
Imóveis Lida.

(
J

R. Jelo Piccoli, 10" .. (on. il2-2111· Jaralu' �o Sul
- CRECI 0914·J.

TERRENOS
'_ 1. casa. de alvo cl 260m2: terreno c! 15x30

'na Rua Donald Gehring ,

-....;., 1 casa de alvo cl 190m2; terreno cl; 592m2
na

.

Rua AMUa Fischer
_. 1 terreno com 2.000m2 na Rua Venãncío da'

Silva Porto.
;
_ Apartamentos em Diversas pintas da cidade

(prédios em construeão).

TERRENOS
,

Terreno -.. Com área de 589m2. sito à Rua �04.
Luiz Gonzaga Ayiosö prox. Grêmio
Esportívo Juventus:

Terrena � Com área de 350m2, sito à Rua 408,
Lote n9 06, Loteamento Jardim Hu
ruska, prox. Cerealísta Urbano;'

Terreno _ Com área de 453',60m2. sito à 'Rua
687, Löte n? 08 proi. EstofadoS'
Jardim; ,

Terreno _ Com área' de 364m2. siiij)·· à Rua
Marcelo Barbí, prox. Escola' Giardi-

., ..

'

. ni Lenzf ....

.

Terreno .- Com área de 573,77m2. sito à Rua

470, Ilha' da F'Igueira, próx.. Má.

quinas. Kreis.
Casa _, Com área 102m2, .Imísta]. Edif.·,. em

terreno, de 450m2, R· Dos Escoteiros.

.

E'mpreendi�enf's· ImabiUarios �

Marcatto Lida. C�ECI 093

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fone ·12-11�'6 Jaraguá
do Sul, - SC. .

'

TERRENOS
Ana PauI� II., - Lot,es no Loteamento Julio

Rodrigues., �- Lote na Ensea.da 12x25 (Bsquina)
Rua Alagoas., Lote em Nereu Ramos 1.075,00J?12

.

na Rua Campo Estrella., - Lote estrada nove.

C A S A S

Casa com 300,OOm2 na RUa DanaI Gerent (Cen
tro},., CÇisa Mista, 120,OOm2, Jaraguá esquerdo.,
Casa de Alvenaria com 96,O,Om2 (Jguá ,esquerdo).;
Casa de Alvenaria 200,OOtn2 R., Nei Franco

(Vila Baependi) Terr·eno Rua Leopoldo Jansen

12x46
. .

TERRENOS COMERCIAIS
Terreno com 5.1H9,OOm2 Sito a' RUa Joinville.,
Terreno com 900,OOm2 e galpão de 2::"3,OOm2
Rua Bernardo Dornbusch.

PAGINA 07

ra;
'06 de' abril

Sra. Ana Bona; Sr.
Raul Carlos GeSS'�r (Cor.·
córdía): Dr. Edson Carlos:
Schulz (:Médico); Alan e

Jonas Gonzaga dos San-
tos; Sra. Ema Irene;
Francisco Pedrottí: Rod..

ney, Robert Dal Bello
07 de abril
Sra. Janice Baechhold

Correia; Sra. IIca Hens
chel Grambech (Joinville);
Sr.José Castilho Pinto;
Sra. ElVira Coelho; Sr.
Nelson Ehlert; Sr. Aldo
Blank; Sra. Lilli. Kamke

Tepassé (Guaramirim). Fa

biano Eduardo Kanzler:
Sidney T. Stein; Elizab�t
Harmel; Elvira Lickfeld;
Ivanir' Buzzi; Ana Schei

la Pereira; Sra· Eclair
Maria Martins Cardoso.
08 de abril
Sr. Miguel Schwartz;

EIfi· Seitlel(Corupá); Sr.
Guida Mundstock; Sr·
Hélio . Meyer (Curitiba);
Sra. Carmem R�eck Fa-

chini; Srà. Msike NeVles.
JARAGUA DO SUL, DE 07 A 13 DE ABRIL DE _1990

Llr . .lrAveis
_.. ...

.

Jara'Duá' Lida.
CRECI . 852 • J Fone: 72·2010
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 141
Jaraguá dp Sul Sante. CataI1na

"Aniversariaales
•• w. .,,-. �.� •• '

' ,

02 de abril'
.,

" ". .'�:'
.

.

.

. DF; . Haro-Idoj' ;Schulz..
. Denise Físchér M. Püttjer;
Sra. 'Marize R. ; BalíOCk
LescOWiCZ; Sra. ' Ivone,

. esposa', do sr,
. Raul, Dnes

sen: Sra. Wilma KraUSle;
Sra. Celestina" Borchers.
Sr. Ãlido ·Kru.tm�h; Sra..

. Luciana Schípmann Piz-
zolatti' (Jv�ll�).;·
03 de a.bril·
Srf .Waltrudes Toma-:

sellí: Aietina Maria 'To
masellí: 'Sra. Cristin,a
Zapella Klems: Sr. Aldp
Bartel ;. Balduíno Raulíno:
Sra. Asta Splitter; Sra.
Iracema Tomasellí Bassa
ni; Julio' RO'bert� Rodri•
gues; -Bdemar : Egg,ert;
Darcy Ehlert (São Pàulo);·
Olívía Ehlert -Fernandes
04 de abril
Hermínio.' Glowatzki;

sra. Tepezíl'lh� S, iHgaeri;
Sr. Claudio Winter; Sr.
Msnfredo .Hornburg'; Eu.'
gênio Trapp. -

05 de abrll .

s-a.: Irene Luz Dantas:
(Brasífí'à):'

.

Sr.
.

Loreneo i
Gressínger:

.

Dári,G G.:
Schutzen;' Sr. 'Gustavo i

Henschel; Srta. Anette
Dríéssen: Sra. Cleide T'3-
reza C. Pedri; Debbie;
Mara Souza Bona; Sra.
Geraldfna da Silva Per'�:·,

VENDE
4lSil em alv�Darlil com 120m2, R. José Emmen
doerfer, 191; Ca,sa em alvenaria com 140in2, R.
25 de Julho; Casa Mista de 90m2, R. Francisco
Hruschka, em Jguâ- Esquerdo; Casa de madeíra

:

com 115m2, Lot.' Jardim Centenário; Terreno 'com
duas casas em alvenaria com 100m2 e 50m2, res

pectivamente, R· 41'6 fundos do Grupo Gíardíní
Lenzí+Jardím Simone; Terreno com 450m2,' R.
Fritz Vogel; Terreno com 500m2, em Nereu
Ramos: Lotes (2) com 1.080m2, lateral da' R.
Bernardo Dornbusch, perto Ferro Velhö Spézia:
Terreno rural com 400.000m2, R. Francisco de
'Paula; Terreno rural Com 70.875m2, em Schros

.

der, �dificado. .
.

Loteamento Santo Antonio, Lotes a partir de um

salário mínímo de entrada e meio salário mini-
mo por mês.

'.

ALUGA
Sala comercial ria Ilha da Figueira, próximo ao

trevo; sala comercíel na lateral da R. Barão do
Rio Branco; Rampa para lavação de automóveis,
R..Erwíno Menegotti; Galpão induStrial, R.
Rodolfo Huffnusssler

-�._-.
- _-

SOCIEDADE ESpORTIVA E RECREATIVA
VmIRENSE

EDllAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente. dO Conselho Delíoeratívo da
Sociedade. Esportiva e Recreativa Víeírense,
no uso de suas atribuições que lhe confere o.

Estatuto, Convoca para a As�embleia .Geral Or
dinária, a realizar-se no día 28 de abril.de 1990
às 15 horas, em primeira convocação com a

maioria dos sÓCios cOm direito a voto e em se

gunda convocação às 16:00 horas, com qual
quer número de sócios. na sua sede social, Ie·
cahzado na RUa Dona Matilde, 1.271, para deli

berarem sobre a seguinte

ORDEM DlADO

1. Prestação de contas da atuai Díretóría,
2. Eleição do Novo Conselho- Delíberatívo:
3. Eleição do Novo Conseho Fiscal.
4. Assuntos Geràis.

. .

Jaraguá do Sul, 02 de abrU de i990.
.

Altevir'Antonio Pogaça Junior
Presidente

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Sc]1mldt, 279 • Fone 72-0448

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. ,�Q ,,..D,Ol,.r:rO�,,. lRlIi'ElJ ]3IANPHb").JPIZ D§� _;;:�>-..
/ -D.lRE1T.O "PA f).f VARA DA. roMARCA DE � R�ulta�ÓS;;�;',Qficiais
�JARAGUA oo SUL,.ESTADO DE 'SANrA ON':" sortei<fl dê aeórdo
iI:ARINA, N:� :����J DA LEI, :eTC... 'I. , ." ,a.:)�Lo.teria!. _F�êl�ral

,Bta�t '-_-::::'.��"�:
.FAZ SABER. a todos quantos -o,>'pr:�ntia",: • ,,-,. _ ';',\,""-"

'edital de 'Cítã�,. cQm. prezo de (30) triilta-âiä�,-- �QR;�J:O"»'
"

(.�
...vtiem; ÖÜ "dele conhecimento tiverem e iiltez:es-', '.

,.,',�r!possà, 'qti pol: parte de SEVERlNÖ KQSLOs! PREMÍÖ� c:> &i�bro
,<:Rl�e Eiua' mulher 'BARBARA KOSLOSKI, brasile:· 1� 48·693

',:,l:()�,<câsadQS� elitr�" sl,�ele agricultor, ela do lar, . ,29 .' _ -:
. 46�054

." :,r:eii((eiiú�s ,e donÚcihados à EStr�da Ga,ribald:.-iä,:,'.'· ":--�I?"', ':;.��
�

:::' ':.:,9"8;992
�.; ;i��hi���l�O;:�p.��ª çídade e COIIH1�C;a" atrav:�s: ,de, ';,' : ' ·41?

'

,�
•

fÖ:955
:: sua' p�?c1:1�a:d9:rat Açlyogada, Prl;l Maria d?; Gra- :;�: ,. ,5�; ,

'

::' ,�, ,}2:�35
ça M.. qÄ �:�, Jqt requerída ,a ,aç:ãQ, d� U§U- ".' ,... ;'... .

.

CAPIÁ01 E)Ç'T.RAORD��ARIO, n9. 3.8431 ' para' :fRn�IO' .... ·JaIiéf-ro

":Aquisição ,do 'seguinte, imóvel: UMA AREJA, 'DE " 1'9:
',":

:aO��55
·,'T�RR1\"cºm-,4:.812,.5Ó mS.2, com ä,s

.

seguirites"
.

·,,2�
.

13.ß.f4
,

conirontaçõêS:" LQcaJiZa."se no final da. Rua 646, �'9 57;684
" .fUndos do' terreno-de Alvíno . Butz��,' dístante 4Q 59.335

, 469,75 'met:ms
.

da esquina ,c<>m a' Rua $02 -
. 5'9

'. 65.447
Bertha ;��ege, (�z, Irente com terras de Severino

;;' ,J<osloskí. com
-

62.50 Iíls.2, travessão dos fundos

" '99JP. '5�,5g )�!)., co� tsrras de Waldomíro 'Ran
., thum: estrema-'pelo lado direito com. 77,00 m&'.,

. ,"C,��,' terras (J,e, Neison
-,

Ra�weiler ,e. pelo c..
lado

.esquerdo, ,c<?m,.,"77,OO .ms- com terras de Alfredo
Butzke. DESPAÇHQ: De fls. 32.: R. HOje· Nova

: ;�Cil�ta, para a, .audiência de Justificação: 12.06.90,
,
.. ���?l�:oo Horas. Citem-se e íntímem-se, tornando
:.:)se as demals providências legais. JSuL 22.02.
"90. 4ss; Ir'Ílleu Bíanchí .

- Juiz de Direito. - E,
para' que chegue ,ao' conhecímentc de todos' OS

ínteressados ausentes, .incertOs � desconhecidos,

fOLéxpedidQ o: 'presente edital, que ssr« pubU-
,

. 'cadô na fõtma', da Lei e afilado nO local de
:: costume;

.

no Átrio".do 'Fórum, correndo prazo de Para qU9-,isquer' ,.dúvidas
, 15:,dias para contestarem, querendo, 'a' ',cQlltar ,.' -ccloeaaie-nos- -'a 'disposi,;, ,

". da -íntímação da.isentença que jUSit�ficar a.' "ção atrávés
-

'do' fone

..posse;" sqb.i pena" de s�rem tidos como verda- '(0482) 23"7236, Obrigado.
, ,deiros os' fatos a:Jegados pelos autoI\<;s·' 'Dadb.
"ê ,passadô .nesta c:idade e Comarca de Jaraguá
do Sul; 'aos vintê dois dias

- do mês de Fe�,
vereir<> do ano de 1996" Eu, (Amadeus Mahfu.d).,·'
Escl'-ivão . JudiCial, o subscrevi. -

PR!Mlo .: E�verelro
91'.190

" '

.' 78.262
', '86·961

�54.9-50
.

50.031

PR.1!MIO· . ,Març-o
19 87.989
29" 61.820
'39, 56.094
4Ç'

" "

'; ':" -, -: lei.077
59 "

- 91.561

27-03'1990·
.

� .-'

.'Para anunciar-au f�zer
asslna'lurà,·basta :Ugar pa."
ra ö' n·0091. 'EstamOs as .

•
"

. 'ordens...
,

' .

,<' ",'
�. lRINEU. BrANCHI"

·JUlZ DE DIREITO
- .�.. _

",;_
-__..

'Clínica Velerinaria," � (:.;'"
,

"

'

SCHWEIrZER· '

..

-',
",

f' r. pr. WAWEMAR �HWEITZ.R ,.'

Clfníçä de pequenos e grandes ,animais, cirurgias, vacinações'
"

.' raio x. internamentos. boutique· " :: .'
. Rua Jolnville; nl! 1.178 (em frente ao Supermercado Breltlla:uj)t)

,

Fone 72-3268 - Jaraguá .do Sul -:' Santa Catarina ,

; .:..;..J ' ..� .

�

.

I

.- _-: (. � ;-,

,Suprimienlos", :para�" caIPula,dores,(: ,'", " ,,c,

,

'·�.�;Iállti_as "� móveis
,'"

para'

;�J<"dkQ R I A It
< 7��149t'� ":n..1868 .

t>��-:�-.l :�,�.- _;-��:�1. 'Í.f:h;, .. 0 ,"" .-
-

� _.-��._��'�':��.�. '\'
'�'��u-;.'" ,'"O -," <...�·.·"-r'":�·· ....;-:.".,..,.·�,��. :,' .... �... 'f>;:'.

- ,

escritõrio
-

ESTA� DE· SANTA CATARINA

. PREFEITURA MUNICiPAL DE

'-JARAGUÁ' oo'-SUL
,'-

, ..

r:«. � D,E. C R E T o � "��075/90
Declara-Poato Facultativo o dia 12 de ,abtU' de
1990. e;

'
.

'0
.. P!ef�ito Municipal de Jaraguá. do Sul,

no uso de suas atribuições,

DECRETA:

i'
, Art. 19 -:- "F�éa '(je�látaa-Q .ponto facult�li

vo nas repartições' p)1pli:ca'� muriicrpai,s, -ressalva
das as nec�ssida.des. de servíço .'de cada, Secreta
ria;'o dbi 12 ele abril d� .199.0, �Q�in;tä-Feira Santa:
:

: '

A;t; ...� _;. Este Décreto: ehtí'� em vigor na
da� de sua publicação, revogadas as dísposó
cões 'em contrário.

''1áraguá do Sul: Q3 de abril de 1990

IVO KONELL'
Prefeito MÚD1clpa1
ANTENÖR GALVAN

't
.

Sec,retárto de Admtnlstraçfto e Finanças

ESTADO DE S,ANTA CAT;ARINA
:P���A MUNlCIPt\.L DE

., ,,"JARAGuA 1)Ö SUL

. ,t>{>I{T;\.RIA , 22J.9ß -

Designa MARIO CEPLY,fi�cat'da SEPLAN'
o Prefeito Municipal de JaJ:aguá do Sul, J

, . � no uS.O de suas atribuições;
DESIGNA:

.

1 - ° servidOr público rÍl�Iii�ipal MARIO
QEFLy, lotado :na Divisão, de cadastro Técnico'

.

da SEFI�
_

Secretaria de Fi�anças, paia: cumula
tivamente, E;!xercer a função _de fiscal do Servi
çQc.de, Fiscalfzação .da Divllsão de Planejamento
Fisico'terri1orial da SEPLAN -, Secretaria de
Planejamento-

.

2 .;......; As at'iVidCi:des de' Sua competência 'a
cham-Se :relacionadas no art. 100 dO' Decreto Mu
nicipal 1.063/85, de 14-O1�85, em especial:

2._1 '_ efetuar medições e realizar vistO'ri�
as lern obras;,

.'

2;2��:fiscalizar � inspecionar a legalidade
e à regularidade de ,obras;· .

.

2.3 - informar e orientar a população dos
proced�mentos . para legalizaçãO' e regularizaçii9
de obras;' >o,'

2.4 ; �. desinc\,lmbir-se d� demais 'tarefas
que lhe for,em atribuídas - por seus ;próprios hi.'
erárqUicQs.

'

;3 -. Para o cumprimento do present<�
mandato, obs�rvada a legislação vigente Ie s.em

prejuízo das demais autoridades competentes, o

servidor ora designado poderá e deverá:
, "3.1 �. ,lavrar e assinar notificações ',�

autos ·de ,embargo e infração;
.

3.2 -- aplicar. :multas pecuniárias;
,.,

. 3·3·-,. prati,car todos os demais atqS qU'3
lhe são legalmente conferidos.

REGISTRE-SE, COMtJNIQUE-SE, CUM-
PRA-SE.

Jaraguá do Sul, 26 de marçó de 1990

"::oi

IVO I{ONF!LL"
,Pretelito Municipal
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ealízou�se no dia 24 de
em ato solene, no salão

'do SESI, a posse festiva
oritaAraci Pieper, -à fren
trabalhos do Pronaos Ro
z Jaraguá do Sul -

RC. Sempre em prol do.
do amor no próximo ..
engenheiro Aristides Pans
senhoraMarlene Panstein
am nada menos do que
de casamento, no último
março. Aliás, o mê« de
i de festas para a família.
Aristides aniversariou, en- w: I CL- s: UT t filh. o ney nanes we ter, o
eTafestejou seu aniversár,io de Oto (Helga) Weller, e Sflvia Kie-20. Os cumprimentos dos

men, fillíà de José' (Bmo) Kienen
do Correio do Povo, casaram no dia 31 de março, na

MÁGICO SYLKER" Igreja Evangélica Luterana (Cen-
tro). A cerim6nia aconteceu às 20

omove neste domingo a horas e, em seguida, os convidados
, 3:00 horas no auditório foram recepcionados na Sociedàde
ina Vila Nova, Show com Recreativa Yieirense, sobanimaçõo
ç palhaços, dubladores,> do Conjunto Cruzeiro, de Jaragua
atrações, brincadeiras' e do Sul. Daqui vai os 'parabéns ao

: balas, camisetas, discas, 'casal.
-

s. Todos estão convida- ,

omparecer.
e para Shows e Festas
72-0888 com José Carlos

. 73-0694 - com Eliane

CKAT prod_uçõ'es iniciou
{eira, 4jo 04, seu Curso

ionalizante para Mane
ModeloFotográfico noRa
'vê Club, em Ioinville. Por
,Rariah, nesta sexta-feira
acontece o concursoMusa
• Lindas' gatas participan-
sive 'algumas jaraguaen-

noite de sábado, 'dia 31

�o de 21 yessoas, todas
a CKATfizeram o maior

pistas do Rariah Privê
Mm da presença do pes
moda, muita gente bonita
guá e região está fazendo
IIIIte baile de Joinville seu

eencontro.

Sinceros votos de felicidades à se

nhora Ivone Driessen, esposa do se ____
. nhor.Raul Driessen, que aniversa
riou no dia 02 dé abril.

ISCIN·A$ JARAGUÁ
LTDA. nUma nova geração em piscinas"

* Piscinas em diversos tamanhos
* Atgiso de praia.
* Hidromassagem.

. * MóveiS para jardim.
* Sauna.-

_

* Produtos para tratamento de sua

piscina "HTH".. .

* Filtros e aeessõríos.

Rua Joinville, 2.473

Retorna a sua Terra Natal ó jovem DR. WANDÉR L. WATZKO,
que já estâdesenvolvendo as suas atividades profissionais. em

CLINICAMEl)ICA e como ESPECIALISTA EMREUMAT,OLOGIA.
O Dr. WANDER é filho do agricultor-e ex-Combatente JOSE (e ASTA)
WATZKO, exemplos vivos de Trabalho e Luta dura e perseverante.
Iniciando seus estudos no. Colégio Holando M. Gonçalves, concluiu o

2? Grau no Colégio Sã" Luís de nossa cidade.;
"

_ -Em 1984, graduou-se emo MEDICO pela PON_TIFICIA
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANA, em Curitiba,
Logo apôs, continua seu aperfeiçoamento, 'realizalildo RESIDENCIA EM
CLINICA MEDIC/}; durante três anos, na Santa Casa de Misericórdia
de Curitiba-PRo
A fase di] Especialização inicia em janeiro.de 1988, realizando
RÉSlDENCIA EM REUMATOLOGIA, no HOSPITAL DE
CLINICAS da Universidade'FEDERAL do Paraná. Obtém, então, o
título de ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA, conferido pela

.

Sociedade Brasileira de Reumatologia, após ter preenchido todas as

exigências estabeleçidas, inclusive pela ASSOCIAÇAO MÉDICA
BRASILEIRA.
Em janeiro de 89, inicia a Pós-Graduação emMEDÍCINA INTERNA
- a nível de MESTRADO -, com concentração em
REUMATOLOÇIA, devendo defender TESE no decorrer deste ano.
O conSultório do DR. WANDER L. WATZKO está localizado Ra Rua
José T. Ribeiro, 785 (próximo ao Colégio Holando M. Gonçalves).
O atendimento será com hora marcada, de 2� a 6� feira. O número
do telefone é (0473) 72-2938. -

ENLACE
WIELE -
MAUL

o amigo do canoagem e

funcionário do 2� Vara Cível do
Fórum'de Jaraguá do Sul, Júlio
Roberto Rodrigues, completou
23 anos no dia 3 de abril. Júlio
convidou 0$ amigos mais 'inti
mospara umafesta em sua resi
dência. 'Os parabéns desta colu
na.

Realiza-se logo mais, às
20h30min, na Capela
Nossa Senhora das

Graças, na Barra do Rio
Cerro, o enlace

matrimonial da jovem
Sara Regina, filha dileta
de Rainer Alfredo Wiele
-Edi Garcia Wiele com

o jovem Hermann
Massami, filho de Aldo
Adolar Maul - Izabel
Maul. Após a cerimônia
os noivos recepcionarão
os convidados no Clube
Atlético Baependi, à rua

Augusto Mielke, 466.
Aos nubentes as

felicitações desta folha,
extensiva aos respectivos

pais.

A menina Priscila Schulze
completa 10 anos no dia 9 deste
mês (segunda-feira). Na terça,
Priscila recebe os amigos para
uma festa, em .Joinville. Ela é
1ftlha do casal Nelson (Marize
Liane Marschall) Schulze. Sin-
ceros parabéns à Priscila.

- Já o colaborador do Cor
reio do Povo, senhorJosé Casti
lho Pinto, também aniversariou
no dia 7 (hoje). Os votos desta
coluna ê de muitas felicidades
Castilho e que o senhorcontinue
levando sufi. mensagem aos lei
tares habituais do nosso "mais
antigo" �

J'

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

artigos de ouro e tudo o mais para presentes na

RELOJOARIA AVENIDA
Mal, Deodoro; 443.e Getúlio Vargas n: 9

éfi/C
IND. DE MÓVEIS

�. 4, �

-f; '1

QUIIß Fabrl.
lemIela.

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

-Jõías, relógios, óculos
de sol e presentes.
RuaMarechal
Floriano, n� 29 - Fone
72-1911

,

Ulna
. _, .

JOta
.

. .",.

n,tnguelnI

esqueçe

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

maiS para presentes na

Relojoaria, _.

Avenida
Marechal Deodoro 443 e

Getúlio Vargas n� 9
I'

o algodã� knga-vida.

........lbultdL li250 ......_ de ... • s.c. ·Fe... , 0471/12·�·
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Atacado � varejo
Ea Companhia de

.

Habitaçãodo
Município de Jdraguá
do Sul já começa a

tomar força. 'Dezoito
empresas conffrmaram
nesta semana (reunião
da Acijs do dia 2) a
participação nocapital
inicial da futura
Companhia, somando
um total de 23 mil .

BTNs, bastante' .'

próximo â� 49 mil BTNs
necessárias ao
surgimento da grande ,

alternativa de habitação
nó município. O .

prefeito Ivo Konell já
. considera o projeto
praticamente iniciado -
a Prefeitura vai arcar

. com 51% do capital
inicial: .

Esperados com
.

expectativa, os
gerentes de bancos de
Iaraguâ do Sul não
compareceram à reunião
da Acijs, sob o

argumento de que os

empresários do ,

munictpio tinham pouco
a perguntar e eles, muito
menos, tinham quase
nada a dizer. Aliás, as
grandes dúvidas da

,

sociedade brasileira
permanecem a respeito.
,do chamado Plano Brasil
Novo.

O prefeito de
.

Massaranduba,
Dâvio Leu, pagou
ontem aos 150 ,

� servidores do
município, que tiveram
seus salários reajustados
em 70%, elevando a

. Folha de Pagamentos
para Cr$ 1,7 milhão.
Isto representa cerca de
35% do orçamento
municipal.
O preleito de.Iaraguã
" do Sul, Ivo KoneU,

adianta que o IÇMs -
recebido agorà
semanalmente pela
PrefeituraMunicipal-,
deverá sofrer uma queda
acentuada nos próximos
dias, em função das
férias coletivas que vêm
sendo concedidas por
várias empresas do

'

municipio. Em termos de
caixa, a administração
municipal vai bem,
segundo Konell. São'
Cr$ 68,5 milhões
depositados, que sofrerão
redução de Cr$ 20
milhões, com o

pagamento dos
servido_res: -

<'A in�a.. existem muitas '

dúvidas entre os

empresários 'quanto à
liberação do limite de
Cr$ 15 milhões, por
parte do Governo
Federal, especialmente
para que as indústrias
possam realizar o

'

pagamento dos
funcionárias. Nem'
mesmo l1s próprios
bancos conseguem
explicar as decisões
repentinas da equipe
econômica do novo

Governo.

-A Dalcelis está
investindo na

construção de mais 1.680
metros quadrados, com
as novas instalações da
sua unidade FabrillI,

, localizada em

Guaramirim. A nova

construção vai se somar
aos já existentes 1.800
metros quadrados. Aliás,
os empresários Célio e

Dàlva Cristovão
embarcaram no dia 1'4. de
abrilaosEstados Unidos,
em viagem"relaéionada a

negócios.

Industrias adotam medidas
. . �

emergencuus, com recessao
.

Féilas coletivas e, anteci
padas, demissões e pedidos de
redução na jornada de traba
lho. Estas são algumas das pri
meiras medidas adotadas pelas
Empresas de Jaraguá 'do Sul,

,

eomo conseqüência direta do
Plano Econômico adotado pe
IQ Governo Collor de Mello.
Nesta semana, a Metalúrgica
Rosil, solicitou à direção do
Sindicato dos Metalúrgicos a

análise da redução da.carga-ho
rária aos 90 operários da Em
presa, em pelo menos 30%, co
mo forma de economizar, ao

mesmo' tempo em que os ou

tros setores começam a adotar
atitudes semelhantes e até maís
drásticas.

Na Construção Civil, por
exemplo, começaram as de
missões. Ao menos esta foi a
denúncia partidada direção do

, .

Acaresc faz
Curso no 'Rio
Cerro II

,_

Sindicato da Construção e do
Mobiliário da Região. Emprei
teiras de mão-de-obra, como a

Metrópole estão demitindo ...,

somente nessasão 30 operários
dispensados. Todas as resci
sões contratuais têm uma justi
ficativa: "A interrupção nas

obras em função da recessão".
Em Jaraguä do Sul, cerca de
50 empregados da Construção
foram demitidos em cinco dias.

• O Sindicato está acatando as

, dispensas.
A paralisação nas vendas

e nas compras da Metalúrgica
Menegotti provocou a conces

são de féiras emergenciais a 55,
operários: "O pessoal que tem
direito a férias retorna somen
te no diä 20 de 'abrí]", relatou
o diretor Sigolf Schünke, "os
demais continuam fazendo

,

limpeza e pintura no prédio,

sem produzirem nada", com
pletou. Ele não descarta a ne
cessidade de conceder féria:
coletivas aos funcionários
"Estamos praticamente para
dos", disse.

.

�

A recessão levou a direçãc
da Marisol a reavaliar os inves
timentos previstos até junh
deste ano. Afinal, a queda nar
vendas já chegam a 60% em

conseqüência do Plano Brass
Novo, segundo o diretor admil
nistrativo financeiro, Devani
Danna. Ele já adianta que se
as dificuldades continuarem, a

Empresa adotará três opções]
l,'A primeira será as férias
'quem tem direito; a segunda
serã a antecipação; e a \Utima�se neccllaária. a reduç40 na [or
nada de trabalho". Mali Deva·
nir garante que "a Mari801 n40
pensa em demissões:

Reiniciadas as obras
na rodovia SC-416

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

Rua Joã() Picolli, 139 - Foné: (0473)
• 72-0325

repentino de buracos na pista:
após dois meses de pavimentação

, São 9,6 quilômetros com de'
feito, até a Serra do Britador. Técl
nicos do DER ainda estão analí
sando os pontos onde o terreno
cedeu e já comprovaram que o sai
bro da jazida não é apropriado -

especialmente em função das chu
vas ocorridas no início do ano

Cerca de Cr$ 6 milhões estão sen

do gastos, mensalmente, na rodo]
via. No total, serão 21,8 quilôme]
tros da rodovia pavimentada.

,
es AUTO

PEÇAS LTDA

�

, Finalmente foram reiniciadas
as obras de construção e asfalta
mento da rodovia SC-416, que liga

Dezesseteparticipantes do ' Jaraguá do-Sul e Pomerode, e vai
Curso de Laticínios, promovído desafogar o tráfego de veículos pe

, pelas extensionistas em econo- -sados, no centro do município de

mia doméstica da Associação Jaraguá. Os operários da constru
de Crédito e Assistência Rural

tora paranaense Malachias reto-
, maram as obras a partir do Brita-do Estado (Acaresc) aprende- dor, até o município de Pomero

ram a preparar o Queijo Minas de, até que estejam definidas as

-Cura, Muzzarela, Prato, Minas responsabilidades sobre os erros

Frescal, Quark? R�cota e iogur- na utilização do material de jazi
tes, durante dois dias de ensina- da, que, provocaram o surgimento '

mentos. O curso foi realizado
nos dias 26 e 27 de março, sob

.

a coordenação de Salete Duar
te, na Comunidade Evangélica
Luterana de Rio Cerro II.

A abertura do Curso acon

teceu com a palestra sobre Hi
giene e Controle Sanitário do
Leite. Uma lanche marcou o

encerramento das atividades,
que contou com a presença do
prefeito Ivo Konell, "Sempre
darei o apoio a este tipo de Ini
ciativa, que engrandece a popu
lação jaraguaense, em especial
a área rural", disse. Konell .

_
II
II

"

.� ASUAMEUIOR MARCA.90, A_DÉCADACHEVROLET'

TER UM CHEVROLET É TER

O MAIS 'SOFISTICADO,
ÇONCE'ITO DE CONFORTO

,I �

Página 06 .
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EMIEIDÖßIEB VEicUIDS
Jaragué' do Sul, de 7 a 13/04/�
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Grandê ,amist�so reinaugura

\ •
. #

. novo Estádio João Marcatto-
Botafogo ainda líder

mesmo sendo derrotado
,

Botafogo perdeu para o Juventus,
pelo escore de 2 x l , no Campeonato
da 1: Divisão de Amadores, durante
a quinta rodada, e agora. está amea

çado de cair para a vice-liderança d?
certame. O Amizade, que divide o pn
meiro lugar, folgou e retorna a jogar
neste domingo (08), 'quando enfrenta
o Alvorada - atualmente com CIßCO

pontos ganhos. Após a realizaçâo das
cincos primeiras rodadas, a classifica

ção é a seguinte: Bota e Amizade em

'primeiro, com 6 pontos; Cruz de Malta
e Alvorada, com 'cinco; Paraná e Ju-_
ventus, com dois p.ontos conquistados.

No- campeonato de Juniores, o

Botafogo está na liderança is�lada,

após ter vencido ao Juventus por 3
xL.'

,

,

A equipe soma nove pontos ga
nhos, seguida do Amizade, com sete;
Juventus, com seis pontos; Malvice e

Alvorada, com cinco; Pinheiros com

quatro; Cruz de Malta, com dois pon
tos; Paraná com apenas um ponto con-
,quistàdo. A equipe do Garibaldi ainda

.

não-venceu, nem empatou partidas,
estando com zero pontos: A sexta ro
dada terá os seguintes jogos: Cruz de
Malta x Pinheiros, Malvice xBotafo-

.

go, Amizade x Alvorada, Paraná x

Garibaldi (todos válidos para 'os ju
.

nioes e 1: Divisão), folgando a equipe
do Grêmio Esportivo Juventus. .'

Zé Carlos, Paulino, Simo
nal, Petróleo, Maurício, Rena
to, Adilson, Gerson, Rossetti,
Moacir, Romerito, Edemil
son, Luizinho, Márcio, Ado e

Amarildo. Comandados pelo
experiente Dito Cola este gru
po de jogadores iniciam 1,10
próximo dia 15, no Estádio
João Marcatto�devidamente

.

reformado - uma nova traje
tório do futeb<?1 jaraguaense,
em Santa Catanna: o Campeo
nato da 2! Divisão dê Profissio
nais. E o primeiro teste defini
tivo do "selecionado" Juven
tino, acontece no próximo dia
11 (quarta-feira), diante da ex
celente equipe do Coritiba.

A partida amistosa é váli
da pela reinauguração festiva
do Estádio JoãoMarcatto, que
teve sua arquibancada princi- ,

pai coberta, o gramado refor
mulado, e deve lotar, sem dú
vida. A' expectativa entre os

torcedores' é grande. Afinal,
desfilarão pelo campo atletas
de nível como Tostão, Chicão,
Ditinho e Moreno, todos trei-

Vôo Livre é

.destaque em

Timbé do Sul

IV Competição
de Canoagem
terá 2S'kmDetalhe das obras de cobertura nas arquibancadas do Estádio

nados pelo competente técnico
Paulo Cesar Carpeggiani e pre
parados por Gilberto Tim, que
também dispe_nsa considera
ções.

O presidente' do Coritiba
solicitou uma cota dé Cr$ 80
mil para vir a Jaraguá do Sul.
Os ingressos populares estão

sendo vendidos ao preço. de
Cr$ 150,00 (arquibancada) e

Cr$ 50,00 (geral). A diretoria
"do Grêmio 'Esportivo Juventus ,

estima a participação de, no
mínimo, 2.800 torcedores. São
oito anos de jejum futebolís
tico de nível, em Jaraguä do
Sul.

A Divisão Municipal de Es
portes mantém abertas até o dia
20 deste mês as inscrições à IV
Competição de Caiaques, Ca
noas e Bateiras, que acontece no

dia 22 de abril pelo Rio Itapocu,
'em um percurso total de 25 quilô
.metros, O presidente' do Clube
de Canoagem Kentucky, Jú-lio
Rodrigues, calcula que 40 pilotos
devam participar da competição,
na modalidade "Caiaques de 3
metros (Wave") e mais 12 pilo
tos, na modalidade "Turismo"
(quatro metros).

_ Cinco pilotos jaraguaenses de
vem participar da II Etapa do 9? Cam
peonato de Vôo Livre Catarinense,
que acontece hoje (7) e amanhã (8);
na Serra da Rocinha, -1.200 metros

,

dê altitude -, em Timbé do Sul, com
'a participação de mais 30 pilotos do
Estado. A prova seria realizada no fi
nal de semana passado, mas foi cance
lada-em função do mau tempo e dos
ventos fortes. Todo o apoio para infra- ,

éstrutura e apoio aos atletas está sendo '

assegurado pela Prefeitura Municipal ,

- o alojamento será na Sociedade Re-
creativa Timbé do Sul.

pecuário serão realizados tes- f

tes de Ginástica, Xadrez e Fu
tebol de Salão: enquanto no

Ginásio Artur Müller aconte
cem as seleções para Voleibol,
Basquete e Handebol. '

Neste domingo (08) a

equipe de Ciclismo de Jaraguä
do Sul participa da Segunda
Etapa do Rauking Estadual de
Ciclismo, no mumcípio de Ma
fra, e também 'já confirmou
presença D:a Prova da "Inconfi
dência Mineira", em Belo Ho
rizonte, dia 21. O ciclismo jara
guaenseganhou nesta semana

o apoio da Prosserv, como
quarto patrocinador 'oficial -

.

além da Crismar, Conesa e

Prefeitura Municipal.

DME atua nos JogosMicrorregionais
realizou um amistoso com o se

,

lecionado de Rio Negrinho,
vencendo com facilidade (17 x

15, 15 x 02 e 15 x 05).
'

. Jean confirmou nesta se

mana à contratação de um jm
portante reforço para a equipe
de Atletismo, que enfrenta os

Jogos Abertos, em Blumenau.
Gérson José dos Santas, que
disputava pelo Grupo Pão de
Açúcar, em São Paulo, vai rea
lizar por Jaraguá do Sul as pro-

, vas de 110 metros com barrei
ra, 400 metros com barreira,
e 200 metros rasos. Paralelo a

isso, aDME realiza na segunda'
(dia 9), os testes de Atletismo
para a Escolinha, no Clube
Atlético Baependi. No Agro-

Jaraguä do Sul_x Araquari
(dia 20 de abril) e Jaraguá do
Sul x Joinville serão os- jogos
já confirmados na modalidade
de Futebol de Salão, durante,
os Jogos Microrregionais, que
iniciam dia 19 e se prolongam
até o dia 22, em São Francisco
do Sul. O chefe da Divisão Mu
nicipal de Esportes; Jean Cario
Leutprecht, esteve participan
do do Congresso Técnico, rea
lizado no dia 30 de março, on
de também ficaram definidos
es jogos do selecionado de Bo
cha: Jaraguá do Sul disputa
com Campo Alegre; Garuva e

com São Francisco do Sul. A
equipe dê Vole'ibol já está clas
sificada e, no dia 31 de março,

Ari Carlos Pradi está na-liderança
em Timbó. Ele seguiu para Timbé do
Sul acompanhado dos pilotos também
jaraguaenses Márcio Milke - patroci
nado pela Dalcelis - Rafael Mena,

. José Roberto Pauli e Guido Bretzke
- patrocínio da Bretzke Embalagens.
.Jaraguá do Sul deve sediar a IV Etapa
do Catarinense de Vôo Livre, possi
vel_mente nos dias 21 e 22 de. Julho,
em homenagem ao aniversário dómu
nicípio.

Já estão confirmadas a parti
cipação de pilotos de Três Co

, roas, Estrelà, Ijuí e Muçum (to
dos municípios do Ri0 Grande

,

do Sul), além dos representantes
catarinenses de Itajaí, Ibirama,
Florianópolis, Joinville, Blume
nau, São Francisco do Sul e Bal
neário Camboriú, além de Jara
guá do Sul. No final do mês de '

março, o Clube Kentucky asse
gurou o patrocínio da Darpe, In
dústria e Comércio de Malhas,
à Canoagem. A IV Competição
de Caiaques, Canoas e Bateiras
é patrocinada pelas prefeituras
de Jaraguá do Sul, Corupá e Lo
jas Hermes Macedo.

Mas o piloto Márcio Milke já
adianta que existem sérias dificulda
des de estrutura no Vôo Livre de Jara
guá do SuL Ele �e queixa do acesso

ao Morro e especialmente da falta de
pouso. "Precisamos melhorar nossa

estrutura até porque o Vôo de asa del
ta divulga-Jaraguã do Sul para'o resto
do País,. afinal, temos uma das melho
res rampas do'Brasil", afirma Márcio'.

Compre somente produtos 'reahnente úteis·
Jaraguá do Sul, de '31/03 a 06/04/90
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Inovações marcam primeiros·
,

'Seis anos do "Jangadinha"
:_' 'ANOTAÇOES

. ,

.'

Adem�/Duwe que tomar conhecimento do
é um homem. tão bom, que aqui acontece. É um

que o povo.fê-loacumu- compacto' para quem
.

lar.os cargos de deputa- dispõe de pouco tempo,
do, de vice-prefeito e de de modo que pode ser li
Secretário' do Trabalho do na cama ..Pode a co

está sendo colocado na bra não fumar, mas que
be-rlinda, antecipada-, vai sair fumaça, ah, isso
mente. Aceitou o pior vai.i.

'

'cargo - SEDUMA, .do -
.

meio ambiente. 'Qual- ' .A ."UNIAO POR
SANTA CATARINA'"

quer_tinta q_�e corr�r pe- sacudiu o recinto da As-los nos tera que acionar
bl L

.

I
.

oIBAMAeaívaiterque sem êia egtstattva.
enfrentar a fúria dos po-,

Uma grande festa cívica

deres. Aiaiai... ! do PFL, PDS, PL., PDC
.

I da e PTB que vão mudar osDisse um jorna rumos mal conduzidosregião queAdemarDuwe pelo atual governo. Kleiédeputadoporobraearte nübing, Antonio Carlosde um ex-prefeito. Apesar Konder Reis, Esperidiõo
, de meio atrapalhado em

sua ordtórià, Yaselteria Amin foram abraçados
fi ,I; •

fi pela grande massa de poeito o suficiente para ,a-
pulares e de convenciozê-lo' chegar ao legi.slati-

vo, mas que, agora, é des-
nais. Jorge Konder Bor- I

cartável, pois é a vez de nhausen marcou presen

Durval entrar no rodízio. ça.

Para quem tanto fez pelo
.

-, Os 50'mil cruzeiros
Schuetzenfest, a insinua- estão dando o que falar.
çäo épelomenosmaldosa ,O Congresso vai' dizer si '

e ingrata. os brdsileiros, acima
O, artigo PRIMEI- .dessa quantia são ricos.

RA VITIMA DO PLA- Propostas não faltam
NO BRASIL NOVO re- para colocar as coisas no
percutiu intensamente, -seu devido lugar. Aí al
dando a conhecer o gúém disse: "Só 50
"mar delama" que rola mil?" Que miséria! Foi
pelas empresas do esta- quando a outra. retru-

, do. Jomalistaslocais en- cou: - "Não é miséria
caminharam a denúncia não, dona Zefa, é MI
a Collor de Mello para 'i ZELIA!"

o Instituto Educacional
"Jangada" - Jardim de Infância
Jangadinha - completou seis
anos der fundação, no dia 15 de
março, sempre renovando os cri-

"; térios de ensino, em Santa Cata
rina. Aliás, nesse tempo todo, as

'

ampliações no estabelecimento fo
ram constantes. A própria direção
estabeleceu um cronograma para
iniciação de novas turmas e series,
até 1994; e vem seguindo o projeto
com exatidão. O objetivo da dire
tora, professora Josemary Amo
dio Lazzaris, é implantar cursos
de oitava série do primeiro grau.
em 1994.

Atualmente, o Jangada conta
com cinco turmas de primeiro grau

,
- até quarta série -, e 14 turmas

,

de pré-escola. São 271 alunos, co
mandados por 28 funcionários. A .

.
nível de educação as inovações são.
muitas: a implantação de salas
arnbientes - de informática (com
três terminais de vídeo), Educa
ção Física, Artes Cênicas e Plásti
cas, Biblioteca (aula de leitura) e

Laboratório, é a principal "revo
lução". José acha fundamental

Terminais de vídeo são novídodes do Jardim Jangadinha_
do próximo ano: Josi espera con
tar com mais seis salas de aula,
salas ambientes, auditório-e um

circuito interno de vídeo, embora
ressalte "as dificuldades impostas
pelo Plano Collor". "Levar o edu
cando a tornar-se criativo, inde
-pendente e responsável" é o gran
de objetivo do Instituto, que ensi-

.

na as crianças através do Método <:

Piaget.

que a criança "aproveite o compu
tador r,ara desenvover o raciocínio
lógico'. Ele avalia que a Escola,
como instituição, evoluiu pouco
nos últimos anos, especialmente
pelo não-aproveitamento dos re

cursos audíovisuais"..
Com este pensamento, o Ins

tituto Jangada� Epitácio Pessoa,
666 - vai se aperfeiçoando e am

pliando as instalações. Até o início

5 de maio: novo prazo de
par� bairro instalação da futura UTI

Jaragua Esquerdo, .

Nova creche

\

metros quadrados e contará
com o atendimento de 12
médicos, três equipes de 'en
fermeiros que vão atuar em
turnos alternados, além de
funcionários do setor de lim
peza. Terá ainda área de iso
lamente para pacientes por
tadores-e expurgo. O secre
tário Amaro Ximenes ga
rante �ue a UTI de Jaraguá
do Sul 'será uma dasmelho
res do Estado em termos de
aparelhagem, su���ndo as

de Blumenau e Jóinville". A
UTI conta com 10 leitos,
seis monitores cardíacos,
quatro respiradores, um ga
sômetro,- um carrinho de
emergência com.monitor,
desfibrilador e eletrocardio
grama;

. O prefeito Ivo Konell
confirmou nesta semana a

inauguração 'da Unidade de
Tratamento Intensivo do
Hospital São José, para o

dia 5 de maio, finalmente.
, Para cumprir este prazo', 15
homens daPrefeitura traba
Iham nosdetalhes para a ins

, falação dos equipamentos,
já adquiridos. Konell calcu
.la que' o custo aproximado
da UTI chegue a Cr$ 3 mi
lhões -_somente o gasôme-
'tro, aparelho importado dos
Estados Unidos custou
'US$ 20 mil, sendo especial
para a realização de exames

,

de sangue,

A Unidade ficará insta
lada em uma área de 231,25

A Prefeitura Municipal confir
mou nesta semana a implantação da
nona 'creche, no Bairro de Jaraguã Es
querdo, em Jaraguá do sul. Com uma

_ área aproximada de 194 metros qua
drados, a futura creche está localizada
no Loteamento Ana Paula, e deve
atender a pelo menos 100 crianças. O
p{efeito Ivo Konell calcula que dentro
de 3Q dias ela estará em funcionamen
to. A nova creche custou cerca de
Cr$ 1,2 milhão aos cofres públicos.
Resta agora á confirmação da décima
creche, na Ilha da Figueira - a cons

trução do prédio está pronta.

CAI'BSASSE
, A ESSÊNCIA DA PUREZA

AWi.sttl em silêncio,

';,,��;2-_��J:'ÄLÚRGleA JOÃO WIEST S.A.'
Rua: Erwíno Menegotti, 588
Fone: (0473) 72-3133

89.250 - Jaraquá do Súl - SC
_._"
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