
"
�---- �-�O

';:O
....
m
"
l>
C)
,o
C
;:o
(IS
'n

-

I

,V" C:»,�
------------------.......�-----------------q .

Págin� 6

Massafatiduba anunda
program� da FECARROZ

. "

.. '

AGÊNCIA' AUTORIZADA

0/..

'�
�

,VAAIG RIO-SUL

HÁ 40ANOS'
SERVINDO COM Ei-7CIÊNCIA
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

•

,

I,

"

'Planejamento-dá Feirà .

,

da Malha é divulgQdo
Página 7

----------------------�--------------�--- -------------�------------------,�
ANO LXXI - N� '3.584

'

Jaraguá do' Sul" de 14 a 20 de abril de 1990 Cr$ 20,00 I�
-------------------'----�------------����--·--------�-----·�-----------------I�

Foto de Wagner Jorge I

A equipe do Juventus procura intensificar treinos ti 21 Di;tisão i
, ;/

Coriüba vence o Juventus
'por2xI, em. noite [esüva

\

<,
A forte equipe do Cori- jaraguaense. Comouma ho-

,

tiba venceu ao Juventus pe- menagem ao retorno do
lo escore de 2 x 1, em' jogo Clube a 2� Divisão do'Fute
-realizado no Estádio João bol Profissional, os torcedo-

. ��rcatto, Ba noite de quar- res "inv.adiram" o Estádio
ta-feira (11). Preparada pe� João Marearte e'r segura-
lo fisicultor,Gilberto Tim, a mente, devemfepêtir.adöse
�al líder .do Campeonato na estréia do Juventus no

p-:áranaensé,mostrou fôlego" C�mpeonato,·-d�à.'f.2 (do-
'

durante toda a partida, mas ' mingo), contra.o Eàguna. .::
em alguns momentos sofreu ". . ..' ,

, -

intensa pressão do tricolor &tgundo C�derryo,tf ;
j:- J/,

.._--------......;..__------------""------------..... -'

'Weg vai reduzi,r '8 jornada
de trabalhGe os salários,"

Os' 'bóar�s na cidad� se' tàr a demissão de 2.500córàho� �_ inicial de 90 dias, 'prorro-
'

, connrinatanre; no início da'sê-- r.adores>:A-,; re4uçãO'"'p'êdidä .�" i-:g�êi§�se�'ar�dlt'ícif"'sttu:rçã�\.fft'�!...'( '�,j

mana passada, a direção do -de'44 p�ra. 32_.!t0ra� semanais . nanceira persistir. Em contra- r
Grupo Weg solicitou ao Sindi- - a maioria nao vai trabalhar .' -.','. '

cato desMetalúrgicos a assina- na sexta-feira. Somado a isso, partida, as indüstrias de M,al,ha
tura de umAcordo Coletivo de os trabalhadores terão os seus

continuam concedendo fenas
, Redução da-Jomada de Tniba- salários reduzidos em 27,5%.' coletivas aos funcionários. Pá
lho, como única forma de evi- As medidasdevem ter um.pra- gina

.

Prefeitosda.Amvaliquerem .. z-�

-criar novo plano ambiental', .Reduçãodo
_

_

ICMs chega
"

>_ � .'�-a .85'%,-, / ..�' .

. .,'s

,

" .� I"-�1

..... "� -

...r

: '. » .
", .. ,"�'.:

.....� Pagina'·S. �'

"

. -",

'.

1..

':' ..
-
\.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�itorial
- ,

A ameaça da' estagnação
A recessão começa aatin

gir violentamente- todos os

municípios do País em conse-
.

qüência das medidas econô
mícas baixadas pelo DOVO Go-

. vemo Federal. Nesta semana,
o chamado "Plano Brasil' No
vo" - baixado "goela abai
-xo" através de medidas provi
sórias, todas analisâdas ape
nas superficialmente pelos
cougressístas de Brasília -

provocou insegurànça no Pre
feito Ivo Konell, que a cada
dia vê maís reduzidos os re

passes feitos pela Seéretaria
da Fazenda sobre oICMs. Em
três semanas os valores foram

reduzidos a 85%,. e se contí- sos nos pagamentos de sua

nuar assim, a estagnação está carteira de pedidos.
prõxíma,

Mas não são somente os

municípios_qúe estão t -eaça
dos de insolvência. Como ('ni-
\ca forma de evitar a demissão
de 2.500 trabalhadores, a di
reção da Weg solicitou ao Sin
dicató dos Metalúrgicos a ur

gente necessidade de se assi
nar um acordo para a redução
na jornada de trabalho dos

.

inais de oito mil colaborado
res do Grupo. Uma, medida
extrema, baseado mas dificul
dades encontradas para Pagar
a Folha de pessoal e nos atra-

Como se Isso não bastas
se, o presidente do CDL, em
Jaraguá do Sul, adverte que .

poderão faltar mercadoria
nas lojas, se a população con

tinuar comprando tão inten
samente. A volta do crediário
da ilusão está provocando
atropelos nas lojas. Enquanto
isso, o novo Governo mantém
paralisados quaisquer proje
tos nas áreas de transportes,
educação, saúde, habitação,
cultura e meio ambiente. Des
pertai-vos.

Páscoa: Participar. da libertação.
•

• �:.,.;.. ß

; _"

,

Durante a Quaresma,
percorremos o caminho de
conversão .e de volta para o

nosso Deus. Nos três últimos'
dias desta semana acompanha
mos o Senhor no julgamento
dos tribunais que negam a JUS"
tiça ao inocente e ao pobre.

Chegamos a este dia de
Páscoa profundame.nte fortale
cidos em nossa esperança, para
professar a nossa fé.e o nosso
amor no Cristo Ressuscitado,
nosso,Senhor e nosso Mestre.
.

A Páscoa é o dia da maior
alegria para os cristãos. Jesus
.ressucitou e está vivo no meio
de nós! Mas-... O que é a Pás
coa?

. A primeira Páscoa teve

origem com o .povo hebreu, o
povo de Jesus, que viveu 400
anos como esc,ravo no Egito.
A situação de opressão ficou
ins_uJ)ortável. Deus ouve os c1a-

Página 02

...

mores do povo.

Moisés ajuda o povo a se

organizar pará conquistar sua
libertação, com p apoio de
Deus. O povoconquista a sua

libertação: faz a passagem para
.
uma vida nova :__ páscoa. E
celebra a sua'Páscoa -'-- passa
gem da escravidão para a liber
tação em três 11l_omentos: saída
da escravidão, comemoração
religiosa destá saída e conti
nuação desta libertação na his
tória. Mésmo saindo era f!scra
vidão do Egito o povo de Jesus
voltou a ser domInado por ou-.
tr�s povos. Deus promete en

viar o Messias libertador seu

filho Jesus. Ele anuncia o Rei
no. Incomoda um. grupo de
r-revHegiados que mandam as-

'sassiná-Io numa' cruz. Pensa
vam que tinf\am vencido. Puro
engano! Depois de três dias Je
sus Ressuscita. Jesus fez a Pás-

>

coa: liberta-nos da morte para
a vida.

A festa cristã mais.ímpor
tante do ano é a Páscoa, que
celebra.essa vitória de Jesus so-

. bre a morte.
.

O ovo' de Páscoa simbo
liza o túmulo de.Jesus, do qual
brotou a vida, como brota .vida
de todo ovo. .

Vivando a Páscoa nos reu
nimos em cada Domingo, pala
vra que significa Dia do Se
nhor ,.para: celebrá-Ia na Igreja.

. A missa é ·para. os católi!�
cos, a atualização da Páscoa -
Ressurreição de Jesus. Ele é
a força pafa a nossa passagem
de uma vida desligada para
com o compron:lisso com a co

munidade, da ofensa para o

perdão, da incredulidade para
uma intensa vida de fé ..

\ Feliz Páscoa!
Paróquia São Sebastião - Jguá

do Sul '

,
,

/
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Riscos do estado policialesco
Vilson Souza* exposta, com muita propriedade,

A sociedade assiste, anestesia- pelo. professor Luiz Felipe de Alen-
da e pasmá, a escalada da violência castro. (JB, 20/03, pág. 11): "Mes-

.

'; e do.' arbítrio. por órgãos do. gover- mo CJ.ue o. plano. Collor funcione
no. Cria-se, através da mídia bene- perfeitamente, instalou-se o. perfil
volente e servil, a falsa impressão. de um presidente disposto a rom-

.
de gue a implantação. de um estado. pantes .que atropelam o. Legislati-
polícialesco é a saída para todos os vó, o. Judiciário. e a Constituição ..

problemasnacíonais. Sob a.farsa, De um presidente dono deumpar
perpetram-se barbäries entregues .

tido. de araque e de um mandato.
ao. telespectador como parte de um onipotente outorgado por descami-
processo. de redenção. dos descami- sados".

.

sados e pés-descalços, A ordem ins- A sociedade, através dos seus

titucional é violada descaradamen- órgãos representativos, não- pode
te, a autonomia dos poderes é es- . continuar assistindo. a esta.caça às

quecida e a Constituição um mero. bruxas. Hoje são. donos de super
instrumento a ser pennanentemen- 'mercado.s, pequenos comerciantes,
te violado.

,
. diretores de jornal. Quem�de nos

'O presidente Collor, ao. longo garantir que amanhã não. será a vez

de toda campanha, deu 'demonstra-. dos sindicatos e outras entidades ci

ções de truculência .e de desequi- vis? Voltaremos ao. obscurantismo,
líbrio emocional. Para muitos aqui- ao. regime de exceção, Regime este

lo. era -parte"de um jogo de cena, que .é nefasto. por vária�. razões, in-que terminaria.no dia 17 de dezem- clusive po.r gerar pesseas .para o.

bro.Dutros, no entanto, alertavam exercício da vida pública sem a apti-
para o aspecto. messiânico. daquela: dão. 'psíquica para o. convívio demo-
pregação. que apontava ria perse- crätico.

guição aos "marajás" um novo _

- É preciso enfatiza.r sempre e

tempo para os humildes e !-Iue el!l- a todomomento, outra Vezmeneio
nenhum momento quis discutir nando o. professor Alencastro, de
com a sociedade de que forma seria . que "mandatos políticos democrä-
possível encontrar alternatives para tícos excluem soturnas ou estrepi-
a superação. da crise do. País.. tosas promessas� caucionadas 'pela

A gravidade do. momento que própna vida' do. candidato. eleito.
o. Brasil vive exige a união. de todos, Tudo isto. nos faz regredir às filo-
não. a ação. de um rei despótico e narquiasmedievais, aos reis taunía-
visionista, de um ditador, O povo. turgos, à truculênciapré-constitu-
foi às urnas para eleger um presi- cioiial", Despertamos à sociedade
dente e não para legitimar um dita- enquanto. é tempo, sob pena de ser-
dor. O filme, talvez coín menos mos acusados pela história de omis-
recrsos cênicos, já foi rodado em são. e partícipes de um novo. período
väriospaíses, incontáveis vezes. In. de obscuraritismo,
clusive no Brasil. .,. \ '

.: Aó reduzir o. entendimento. ao. * Vilson Souza - DeputtuJo Federal
aceite mconteste das medidas" (PSDB-SC), professor de Direito da
anunciadas, chegamos a situação FURB \ . e

.CORREIO
� C» -=- C> "" C>
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SUPE�����DOS BREITHAUPT
omelhor preço e asme,lhores con_/diçõ�sde pagamento você-encontra.aqui!
SUPERMERC-ADOS - ELETRODOMésTICOS - MOTOCICLETAS (YAMAHA)· PEÇAS E ACESSÓRIOS· PNEUS - FERRAGE.NS

.

.

M�TERIAL PARA CONsTRUÇAOI ELETRI�O E MOTORES· T�CIDOS E CONFECÇOES - MÓVEIS - ATACAPO

Jaragúá do $ul, Forie (0413) 72-3800 - Joinville, Fone (0474) 25-3233
Guaramirim, FOI'í� (0473) 73-0499 - São Bento do Sul, Fone (0476) 33-1155 - Mafra, Fone (0476) 42-2511
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Vereadores
inqignados
com Konell

Presenças políticas marcam ._

,promulgtiçã(Jda Lei Orgânica
Cidasc faz alertapara
a vacinação de,animais

bubalinos. Os proprietários de
rebanhos estão sujeitos ámulta
de 2% a 5% sobre o valor do
animal, se não cumprirem a de
terminação. As vacinas podem
ser adquiridas nos postos da
Cidasc, da região, até o dia 18,
ao preço de Cr$ 27,00 a dose.

Quase 63 mil animais de
vem ser vacinados até o dia 18
deste mês, em 5.906 proprie
dades dos municípios de Garu
va, Itapoá, Joinville, São Fran
cisco do Sul, Araquan, Barra
Velhà Massaranduba, Guara
mirim', Schroeder, Corupä e
Jaraguä do Sul. A campanha
de Vacinação contra a Febre Após esta data, o valor sobe
Aftosa - iniciada no dia 3 de para Cr$ 54,00. A Febre Afto
abril - é coordenàda pela

'

sa é causada por um, vírus, e

Companhia Integrada de De- , é uma doença infecto-conta- •

senvolvimento Agrícola de giosa que traz enormes prejuí
Santa Catarina, sendo realiza- zos à pecuária: até 50% de óbi
da a cada seis meses, em todo tos, 25% 'de queda na produ-
o Estado.

'

ção de carne, 50% na produção
A vacinação é obrigatória, �e leite, 25% de abortos,d;bi

alertam os técnicos. da Cidasc, hdade permanente e prejuízos-
incluindo todos os bovinos e

,� à fertihdade.'
'

� ,

Iaraguã doSul-.A indig
nação dos representantes dos
partidos de oposição, na Câ
mara de Vereadores foi, gene
ralizada, na noite de sexta-fei
ra (6), com as declarações-do

_ prefeito Ivo KonelI, durante
sua visita habitual ao legisla
tivo jaraguaense. Segundo os

vereadores do PDS, PL e

PRN, o prefeito não acatou as

colocações feitas durante a ses

são, especialmente com respei
to as críticas quanto atual esta
do de conservação das ruas e

estradas do município. "Para
o prefeito, as estradas estão em
ótimas condições, o que não é
verdade", manifestou o verea

dor José Ramos de Carvalho.
"A Lei Orgânica.Munici- sob a presidên�ia do vereador, O mais atingido pelas co-

,

pai será Um ato histórico para Balduino Ra�hno. , locações do prefeito foi o ve-

Jaraguá do Sul,.porque, a par-
. A solemdade contou com reador Heins Raeder (atual

tir de hoje, ela regerá os princí- as presenças do deputado Pau- mente filiado ao ,PL), chamado
pios de forma legal. Agradeço, lo Bauer, do ex-prefeito Dur- de "mentiroso", após tecer co
às entidades e- associações que val Vasel, do prefeito Iv{). Ko- mentários sobre a situação nas
contribuíram com os vereado- nelI - que prestou um Jura- obras do Samae, na rua Join
res, com pareceres e, emendas', mento ao cumprimento da Lei ville. Räeder comentou tam
e aos vereadores, a-- quem re-. -, além do Coralda Scar. Ko: bém as acusações de ,KonelI,
presentado nesse, ato". Com, nelI discursou qu� a LOM e- de que teria usado, de fisiolo-

,

estas colocações; o vereador "um documento .moderno , gismo ao filiar-se ,ao PL: "Nun
Luiz Zonta (PD�) parabenizou , abrangente, que traz .gtand�s ca requisitei cargo no PMDB,
as autondades jaraguaenses conquistas a comunidade", se fosse por isso, teria nego
pela promulgação solene da ressaltou, o "tr.abal.ho dos ve- ciado com o PDS óu PFL, que
'Nova Lei Orgânica do muni- readores, a paciência e a deter- ,são partidos melhor estrutura
cípio, ocorrida na noite do dia minação em dialogar e discutir " dos", disse. O vereador do PL,
5, nd sindicato dos Vestuário; as questões polêmicas da Lei". também questionou as declara-

ções do prefeito de que sua em

presa está passando por dificul
- dades: "Ela tem -lO anos, em

pregamais de 100 pessoas e foi
feita pot mim" � concluiu Rae-
der.

'

Já o yereador pedessista
Luiz Zonta disse que lamenta
"o prefeito não ter acatado po
sições sobre a falta de patrola
mento das estradas, já que em

muitos locais não passa o ma

cadame há meses". Zonta con

siderá que KonelI esteja "mal
assessorado", e ressalta que a

Câmara "é grata às suas visitas.
até porque nenhum r,refeitofez isso anteriormente' '. O ve

reador Reno Schwartz refor
çou-apenas que "as estradas es
tão realmente em péssimas
condições de uso".

�
i

I,
I
I
,
,

I
I

Paulo Bauer relaciona os

candidatos.pedesistas
'o prefeito' Ivo Konell diScursou aos presentes, após o juramento

Jaraguâ do Sul - Até O

dia 30 deste mês o atual presi
dente do' Partido Democráti
co Social (PDS), deputado es,
tadual Paulo Bauer, deve re

lacionar .os nomes dos candi
datos a deputados estadual e
federal pelo Partido. às elei
ções deste ano. Paulo Bauer
foi eleito na semana passada,
após insistentes pedidos do
candidato a vice-governador '

pela chamada "União por'
, Santa Catarina", Antônio
CarlosKonderReis, e do can
didato ao Senado" Esperidião
Amin, além de "quase 100%
dos prefeitos do Estado, filia
dos ao PDS", segundo o pró
prio deputado.

Bauer faz questão de sa

lientar que seu diretôrio "é

catarinense", por que tem re
presentações de todas as, re

giões do Estado. Paralelo a

isso, o presidente do PDS
mantém sua campanha nas

.

ruas, como candidato aDepu
tado Federal. "Sempre pedi
e. continuarei pedindo votos,
afinal foram três anos de con
vicção e dedicação", disse

'

Paulo Bauer. Quanto ao pos
sível candidato da União pela
Microrrégião, para Deputado
Estadual, Bauer pondera:
"Vou confiar aospartidos que
compõem a União a respon
sabifidade de me indicarem o

.

<nome pela região, mas asse

guro que ele 'alcançará êxito,
pela força da União e da Am-
vali. "

Pilote semPre equipado' ,

{ilf'iiYHTõ)(cn !
l� J

Mua Reinoldo' Rau, 6,'-1

72-1599

�HONDAI Menegotti Motos 1.!Ilf

'PROMOÇÃO ,DA COPA
Mês' d� Abril'�-

Serviços com desconto de 30%
Peças,originais Com desconto de 10% '

E você paga, tudo em 30, 60 días sem juros
Moretti, Jordan & Cia. t.tda. I'

�,
______ ._--'----' _,_._._. . ._ '. __ �.....:.... •. ....;. J

_'
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· A sua e/eglncla
começa por
fora. '

.Vista

. Moda Sempre
, Getúlio Vargas, 55

'

ÓTICA
HERTEL'

• Laboratório ótico
especializado. ,

,J Há mals de 50 anos atendendo
'

, v0c4.
.

• Preclslfo e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889 <,

Irma e ÀIi, da
Ckat Produções,
muito sátisfeitos
com a procuro de
seu curso paro
Manequim e

Modelo '

Fotográfico,
realizado em

Joinvük. Nafoto,
a beleza jovem

, que frequenta o

Curso Ckat, no
Rariah, Michelle
da Luz Compiani.

,

Aliás, a boite
, Rariah Privé
Club, de
loinville,
promove as

eliminatórias
para seu

Concurso de
Lambada.
Duplas ,

interessadas
podem
informarem-se
peü:rfone
33-6183. A
elegante baile '

joinvilense abre
sua pista 2 (para
casais) todas as

quartas e

quintas-feiras.

9ANIVER'SÁRIOS'
Paulo Wunderlich, coordenadorpublicitário ddW

Feira da Malha, festeja seu aniversário no dia 14 (sába
do);

Luiz Henrique Rosa aniversaria no dia 17. Luiz
reside em Curitiba, com a esposa Maristela e os filhos
Fernanda e Luiz Fernando.' .

,

---

-

Relinde Mahnke Marshal virafolhinha no dia 19
deste mês (quinta-feira). ' '

\ .

lfalll)d
[<f)�cormóv�i� 1
o REQUINTE QUE VOCÊ MERECE, ,

COM AQUALIDÁDE QUE VOCÊ EXIGE.

MoacyrAntónioJNlldaiBertoldi ainda '

festejam com mUIta
alegria o nascimento do
segundo filho..Henrique
lan Gustavo Sanches
'?leves Bertolfi veio ao
mundo no dia 4 deste
mês, às 10h30min, no
Hospit4' e Maternidade
São José. A maninha
EstefaniRaqueli val curtir
o irmãozinho juntamente
com os pais. Felicidades
e força Henrique.

Tiago e esposa (proprietários dó
Castelão, no Portal Turístico.)

ofereceram um almoço completo,
.

na Churrascaria, ao colega doCor-
o

reio do Povo, Ezeram Neckel, co
mo agradecimento aos serviços que
ele vem prestandõ, com competên
cia, na-entrega do "mais antigo'.'.

o menino Leonardo Rena
Leier festeja seu aniversário no dia \.

19. Leonardo éfilho do casalIenae-
te (Silvino)_Lftier.

.

Qcasal Francisco (Yvonne), d.oCorreio do Povo, ofereceram
um jantar aos "Casais deLanche",
na sexta-feira" dia 6, em sua resi
dência, na Ilha da Figueira.

o

CASA ·DOS RETALHOS'
Onde você encontra, o melhor preço da praça e os

melhores artigos de cama, mesa e banho, brim;
, popeline, tudo em quilo.

-

Vá e confira. '

R. Reinoldo Rau, 585
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JARAGuA DO SUL,' DE 14 A 20 DE ABRIL DE 1990

DeSde' 'o episódio dos desligamentos de
trê'i vereadores do PMOB muito tem Sé' falado
no assunt« �- seus respectivos mot�vº;s. Muitas
Inverdades acabaram sendo registradas" pela
i1I1P'r�lls:a tQCa! te pára �sclarécimentps' ao pú.
blico e,' sobretudo, pàra registro hístórlco
poís essa, é uma, das funções dos [ornaäs
tratamO§i: de vir à comunidade clte Jaraguá do
,Sul pera através dessa publicação' resgatar ver-
.âades·

.

-', No caso aspecífíco da Sra- Marííze Dorn-
.busch Marquardt, apesar das resistências �nvi.
dadas por essa vereadora, Q úníco e real mo
tivo qu� ela. encontrou' para abandonar o PMDB
foi o fato de nãiQ termos oedi'do 'ao

-

séu 'pedido
de emprego para o seu marido, 'nosso ex
companheíro Olavo Marquardt, 'SQmos, amigos
de infância d� Olavo, vivemos momentos difí·
c�is da história política do país. abrigados pe"
la bandeírg do PMDB.

"

Quando da císão entre o Partido e seu

sogro,' ele preíeríu ficar 'ao lado 'de Roland
Dornbusch e quebrou a confiança, qUe tinha do

t ex-prefeito ,Durval Vaset, e. por jssQ perdeu 9
.

cargo comissionado qrife tínha : n�l,:_. p�fei,;tura,
como "Oficial de Gabinete:'. O :aéstfI1ü lhe
reservou uma, surprese desegradávet e até hoje
não conseguiu ainda se recuperar de- um grave
problema neurológico.

Reafirmamos. aqui: a vereadora Marílze
Marquardt veio' até nosso gabinete- e' não pe"
diu, mas, exigíu que reintegrássemos seu ma"

rido ao quadro funcional. Foi mais além: nOS
acusou de ter sido o responsável pela sua dE.·
missão, quando 'muito. pelo contrário, lutam9s
incansávelmellte pela sua permanência, ten
tando uma reconC'iliação entre Olavo e Dur
val. ls�o foi impossível, Olavo preferiu ficar
com ROland.

�

Ponderamos a S'ra· Marilze Marquardt
que seria impossível readmitirmos Olavo. Só
o faríamos Se tivesse sido aprovado em COncur·
so público ,e desfrutando

.

de' perfeitas condi-

ções físicas. Seria inconcebível tê-lo cOmo

"oficial de gabinete" ná situa9ãp em que St2

encontra fisicame.nte. Marilze, então, fez abri.
lhant".! sugestão ",põe ele lá no Horto Munici·

paI, pois lá nInguém' irá notar sua ;présien
ça". Nãü concardalJ.'lO;s cOIu a prolpOSição
e não concordaremos jamais com esse tipo de

"negociata".
Nunca, em qualquer outra oportunida.

de" a Sra· Marílz� Marquardt nos apontou
'

qualquer' erro em. nossa maneira, de conduzir
a municipalidade ou na forma de trat�r OS'

vereadores. - Sua' int,ençãQ, de cOll�eguir" e{et:..
vamente, um emprego para o marido .

na pre
feitura de Jaraguá do Sul, foi confirmada' atra"

vés do outro vereador qUe ,se deslig6u do

PMDB, He-ins Raeder.' < <'","rt,,' t>,.

Tivemos um prolongado cont1élltQ: cre� Rat
der em seu ,escritório, s()bre o qual relatamos.
mais adiante. Durante a conversação a situa

ção de .Marilze fOi. ,comentada, naturálmente.
-.. ;.. _ • .i.._

- �� " RISGATtAMDO- AS, VERDADES ,SOBRE 'SAíDA, -. ,� ..

� ��, ,DE VEREADORES" DO ,MÓíI 'DI'JÄRAGUÁ' oo,'SUL'-"'
Reeder coníírmou, que O problema 'c'entral era

. nossa não eceítäção ao 'pedido' de emprego pa
'ra Olav9" E -comc�denf�mente; Raedsr - f,éz '- "o
mesmo tipo de propostçäo que

"

a
- vereadora

"coloca ele Já nQ Horto Municipal". - Imediata. �

ment� "reanrmamos. desta vez-a Reeder, - .

que
ni'o acertaríamos tal pedido. Xsso 'servte para
mostrar que' os dois Raeder e Marilza � - esta·
vam mesmo afinados, e 'essa afinação, 'não.
nos surpreenderá, se muito em breve Marilze
vir a se filiar ao PL,' como fez o outro. Vale

registrar que a vereadora declarou em entre-
.

vistas dê :rádio, que nos faltava' humanidade em
reíaçãc a pessoas' doentes. Não énosso caso
A situação de Olavo, principalmente para quem
o conheceu como a gente, é de consternação
e de votos para que se 'recupere.

- .0, que não
podemvs fazer é ter o descaremento e a ínsen
sibilidade com o dinheiro público em atender
um pedido, tão descabido, quanto eSSoe da, . ve-

. readora.'
.

Heins Ráeder é Um caso aparte. Difícil
de entender. No prolongado encontro que
tivemos, o vereador fez um relato de 'sua vida,
nm'it-as' vezes' com os olhos, cheios de Iägrímas.'
Como'motivos para sua saída do' Partido ficou
caracterizado a nOSSa participação em sua

chapa que concorreu a direção do" Acaraí.
Não nos arrependemos disso pcís na condi.
cão de presidente do Cqnselho Deliberatívo do
clube, jamais poderíamos 'ter esse envolvimento
com um dos. concorrentes.

Não sabíamos que Raeder fosse tão
emotivo e sensível. Ficamos impressionado
com sua conduta nesse encontro. Queixou.se;
por· exe.mp1o, que no dia final daiS! apurações,
veio nos cumprimentar pela vitória. Aperta
mOs sUa mão, mas não olhamos em seus olhos, ,

e iSSO fteriu seu ego. Situações como essa e

algum tipo de trabalho que ele queria que
executássemos n()_Acaraí, te que

--

n�ãío tivemos
condiçÕes de fazt·!o ,foram os' motivos qUe o

levaram a àbandonar Q PMDB.
O mais intrigante e lamentável 'é qUe em

nossa frente', depois d� conversarmós bastan
te, Raedter teleLonou 'pina () Carfório Eleitoral
e pediu qUe sua s.olicitaçªo de de.sligamento par·
tidário fosse tornada nula, qUe Ifla continuar
no pMDB. ,N()S dois cäsos' o problema dos
vereadoí'es foi em relação ,a.o> préfeíto,

-

"qu2
não . déu, empP2go que Um queria; e �ó' 'lhe
olhou na· face, e fav()res, que solícitou· " çontra
o Partido nada havia. As convicções.: partidá.[ias,

- as :-bãndeinis e· lutas '-d� nosso glori�'p . PMDB
continup.vam as ,mesmas. Só nos r�:ta, iulgar
esSes desligamentos, e sQbretl)do, , __�ua!:i'�

.

, c;leda·
rações,

,

como' qUe "partindo d�· póHticos apre.
veitador,es, fi:sliológ:�cos e sein SJUiil1qu_er con·

vicção partidária'."
Resta ainda ° caso do Sr. Almiro Antunes

Farias Filho, que é outra longa hi\stória, que
fica para outra, oportunidade.

IVO KONELL
Pr�feit() de Jaraguá do Sul

Iviaçla per�1
. -- Heliu Slidt,�,
I..... _ � �.�.

líder, da Varia
,VEu quero a pgrfei·

ção". Est� 'semplle foi
_o.

o .objetívo- do presíden
. te do Grupo. Varig, 'O'
perto alegrense' Hélio
Smídt, fal.ecido no dia
10, em Nova Iorque

-

!EUA), vitimá de câncer .

Hélio Smidt iria comple-:
tat 65 anos no próxímc'

.

día: 9- de maio,' quando
entregaria, 9 cargo ao
atual více-presídents es

tatutário do Grupo
composto por 25 empre
sas f-, Rubel Thomas.
O enterro aconteceu no
dia 11. Cemitério' Gethac
mani, Morumbi.· Hélio
Smidt Ingressou na Varig
COmo auxiliar de escritó
rio, no dia 5 de fevereiro
de 1945, e assumiu a

presídêncíg em abril de·
1980.

Nesses' anos todos,
Helio Smidt insistiu no

crescimento constante da
Empresa,. qUe conta hoje
com 170 10jas em todo o

Brasil - 142 no mundo
- e transporta uma po
pulação de 28 mil passa"
geiros (são 18 milhões
por ano), a 33 países.Fun
dada em 07 de maio de
i927, a Varig é, h;üje a

2!)íl , erp.-presa de aviação
comerc.ial do ,mundo, con

tandd CQm mais de 90 a

yiõ�s (çerca de 2 bilhões
de dólares de patrimô-
nioh .

40 �il funcion2.
rjos.

Hélio "Smidt foi sirr."

plesmente 9. responsável
peJa introduçã,o das' i·
nhas internacionais a

través' dos BQeings ..747,
747-200, 741.300, 767·3QO
�é (7;37.300, até pela in·
sistência em investir no

. no' ,se,t.o:r; de Informática.
Controlado pela Funda..

ção Rubens Berta - da

qual Hélip também 'era

presidente -, o G:r:upo
Varig chegaria ao final
da década com a ségu
rança de transportar
80 milhões de passageiros
por ano - esse era o

maior sonho de Hélio
,. Smidt, que deixa viÚva a

senhora, Norma', 'a filha
.

,. Eliana,. e O neto Robellto.
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Mi_I, 17-"143 de' 03.04.90
.rosé Renato Pilz e Maria
.L�c�: dos, -:-SaQ� .

Silva
:ile.,o

.' ·'Brasll�iz:o.i �. SolteirO,
servente,

.

natural d�
Gueramírim, neste Esta.
do.. domiciliado e re5i·

, .

'dénte
,J na Rtiá.

'

, Cerlog
.. Oeéhslér, em Ilha da

�: "o Figiie1rß": ',neste. . dístrlto, te E�tadQ, filhQ de Alqiz� industriáría,' natural- de
,� fVli�f' dé ,. :Manoel .. CelsQ Sibowicz e Marciana Cra. Matelândia, Paraná, dº-"
-

"

:Pítz. e l\1:arÍa;Alice Hau� �ki Sibowíçz - ,miciliada.e residente
':",;Pitz'-""'--.:

,-. '..

Ela, . bresíleíra, s;olt�irq, em Nereu Ramos, neste
�

-_-:EJii: ',l;>Tq_sileirsi,
o

�lteira, bâlconiStä,' natura:!' .de" distrito; fil1l9 de : Pedro
��'d']at� iÍãtüral de� ',çam·- Jàr��l.iá�'do Sul, dOIIl�dli. _

Cades e: G�ntil�â:P�laqui.." �J:Üj:l-á 'Gtande;
-

. Para1ba, ada e'" residénté na 'Rua" Ui :-'-'-
. "'aomiciliada e:, residente Jçjj!.lvÜte,'· nesta cidade, Edital 17.150: de

. 05;04.90
,�; ria: Rua Carlos Oechsler. :filha' de Wiegando Kren- .Ulysses Adolar Domínges
, : em Ilha da' . ,;.

FígfuJei'ra" ke e Edeltrudes Gíese Maciel e Ezllda Gonçalves
,nestei, distrito, filha

-

de Kr�nke __:_
,.

Fernandes
Raimundo Arruda da Ecllta,l 17.147 de 04.04.90 Ele, brasíleiro, Solt<eiro,

.

'Silva e' Maria dos. Santos Cópia recebída. do
'

Car-: ccmercíérío, natural de
"Silva ..:..:...

.

.

tório de Schroedet,-S'C .. Tímbé Grande, Santa
�Edjtal 17 ..144 de 04.04.90, Vilson Gaedtke' e Edir Cecília, domícíltado e
·

Jalldir Lucío Bortolíní e W�er
.

residente n�; Rua Po-
Rosinei Cãl'doso Ele, brasileiro, SolteirO, míngos Sansoß., 458, nes-

'Ele, brasileiro, Soltleiro, operário, natural de ta cidade, 'filho de
operärío, nàtúral de Jara- Schroeder, neste Estado, .Ulysses Domínges Maciel
guá do Sul, domiciliado domiciliado e residente � Vitória Ribeiro de Oli·
e residente em

.

Estrada em Estrada Rancho Bom, veíra Maciel -'

Itapocusínho, neste distri- em Schrosder, neste Es- Ela, brasileira, solteira,
to, filho de Onorato tado, filhQ de Norberto costureira, natural de
Bortolinr e Paulína Leo- Gaedtke e Melida Zíehls- Papanduva, neste Es.
ni, Bortolini � dorf Gaedtke - tado domiciliada e resi
Ela" brasileira, S'()lteira, Ela, btasileÚa, solteira, dente na Rua Domingos
costureira, natural de costureira, natural d::!

. Sanson, 458; -nesta 'cida
Aurora, neste Estado', de· Salétet lieste EStado" do� de, filha, d� Adélio' Gon·
miciliada e r,esidente na miCiliada e Jesident�' em çalves 'Fernandes e Irene
Rua J,osé Manoel de Sou· ES'tiada Santa; Luzia, nes· Lisbôa Fernandes ,-
za, 475, ' Bairro Costa e te di'strito, f,ilha' de, Edital 17.151 de 05.04.90
Silva, em Joinville, nes- Gilberto Wessler e mna .- t-JeleodofO Travasso e
te' Estado, filha de Ante- Wessler - Arlete Santos

. 'nio: Cardoso e Santilia Edital 17.148 de 04.04.90 ELe, brasileiro, divorS'iado,
Lopes Cardoso -: Gerson Krutzsch g Iria operário, natur.al de
Edital 17.145 de . 04.04·90 Marquardt Corupá, neste

.' Estado,
MárCio Zamorsky e Nei.. Ele, brasileiro, Sölt,eiro, domiciliado' e' residente
ele Luzia Martins

_-

repr�Slentante comercial, na Ruél. Itapocuzinh<;>, nes·
'El�, ,brasileiro, Solttéiro,' natural de. Jaraguá do ta cidade, filho de De-
soldador; natuta,l ,de Ja· / Sul, dQmiciliado e resi. mingos David, Travásso
raguá do, Sul, domiciliado dente na, Rup. HqrlÍcio e Margarida 'Bento dos
e' resi.dente na Rl,la Je· Rubini, 643, em Barra do ReiS' __;_;

sé Emmendqerfer,' 479, Rio Cêrro, neSlte distrito, Ela, brasileira, S'olteira,
nesta cidade, filho de filho de Siegfried KrutzS'ch do lar, natural de Ja
Pedro Zamorsky e Alvé. e Gerda

c

Butzke Krutzsch _ ragu'á do Sul, domicilia�
tiana Nascimento ,ZamofS'tt Ela, brasileira, solteira, da 'e residente na Rua

.

ky,,�,> operadoJ"a .. de c:omputador, Itapocusinho, nesta ci.
Elá; brasileira, 'solteira, natural de Jaraguá dei dade, filha de José

"servente, natural" d= Sul, domiciliad.a e resi. Santos e Alice Antonia
Santa, "Maria, Benedito dente na Rua Guilherme. Ribeiro Santos ;....- -

Nov<:>, neste Estàdo, doo, Weege, 485., nesta. cida.·

'1' d" ;..1 + Edital 17.152 ele 05.04.90ini�l la á e reS"\ien4e na de, filha,.l� IngO Mar.
R A R

� João Vllmar Chul�.a'.

ua- tanasio OSél, fiesta quarelt e Naemi Lorena Beatriz Roeder, -cidáde,· fÍlh.a,' de Aristi. Dr,eyer Marquardt -
.. des' Martins e' Frailcisca El�, brasileiro,' SolteirO,
Machado ..,;,-.

.'

Edital 17.149 cl� 05.04.90 veterinário, natural de
-Edital 17.t46 de' .04.04.90 João Batista, Méurer e- Três Barras, nestEi,- Esta·
':Cópia recebida

.

do Cartó. Lourdes Cades do, , domiciliado e re·

Iiio de Gua.ralll\r!JY.!i';p.�ste Ele, brasileiro, Solteíro, sidente na. Rua Gustavo

Estado 'tSH i� industriário, natural' de Gumz, em Rio Cêrro
Silvio ,Luiz Sibowi(iz e LuíS' Alves, neste Estado, lI,! nest.e distrito, filho
Clara L\iise Krenk:e :' domiciliado e rlesidente de Demetrio Chuika e

Ele, brasileiro, Sol'veito, na Rua Goiás: 65, em Sophia Setnik Chuika -

sóldador, natural de Vila Lenzi, nesta' cidade, Ela,. brasileira, solteira,
Guaramirim, neste Esta-, filho de João DOm Bosco· -professora, natural de

dO', domiciliado e -rési. Meurer e Maria Irma Pe· Jaraguá do Sul, domici·

dente na Rua 28 de' -AgOE- try Meurer - .
liada e r;esi-dehte :na Rua

to, em Guaramirim, nes- � Ela, brasileira" solteira, Blu;m.enau, em Rio Cêrro
pAGINA 62'

.' -

��

MARGOT ADEIlA GRUBBA l.EHM..<\:NN, Oftclàl'do Registro Clvll
., 19 DIstrito da, Comarca de laraguá tio Sul, Estado de SaDte Catarina,
BIUIl, faz saber que compareceram em. Cart6rlQ ex1blDd. OS documen
tos �x1g1d08 pela lei, a, fim de Sie hlllll1� �ra �INN', � seguintes:

e

II, neste Distrito, filha
de Heínz Reeder e Regi.
na B9rchardt Roeder I
EditaJ 17.153 de 05.04.90
Joã� d� ArauJO' Vicente
e

. Luzia Feuier
EI�, brasileiro, Solteiro,
protessor. natural de
BacabaL Maranhão, do.
míctltado e residente na

Rua Paraná, 247, nesta
cidade, filho de Pedro
Vicente Sobrinho e Celes
tina Maria ele Araujo -

'Ela, brasileira, solteira,
professora, natural de
Taió,'

.

neste Estado, do
miciliada e residente' na
Rua Paraná, 247, nesta cí
dade, filha de Martinho
Feuser e Filomena Feu
ser-

Eclital 11·154 de 06.04.90
:Bcio Vanderlei

"

da Silva
e

- Norma Aparecida Ma·
ria
Ele, brasileiro; Solbeiro,
estam.pador, natural de
Blumenau, nieste Esta
do, domiciliado e resi·

.

dente em Estrada Gar;"
baldí, neste distrito,
filho de Luiz Machado
da Silva e Neusa Maria'
Silva -

Ela, brasileira, solteira,
costurleira, natural de
1araguá do Su.l domicilia
da e residente em Estra·
dª Garibaldi. neste dis
trito, filha de Miguel
Maria 4t Eva Brusck·.Ma-
ria -
Edital 17.155 de 09.04.90
Renato, Klitzke e Suelí
Luzia Kamer
Ele, brasiieiro, Solt,eirO,
mecânico de manuten-
ção, natural de Jo:'n"
vilIe, neste Estado, de·
'miciliado, e resident,e na

Rua Iç:a, Bairro Vila No
va, em JOinville, neste

E$ta,qO, filho d� Egon
Klitzke e -Mãria de Lour
des Klit�e-
Ela, brasileira, 'solteira,
índustriâría, natural de
Jaraguá do Sul, domící
líada e' residente na
Rua José Theodoro Ri
beiro, 1.242, nesta - cída
de, filha- de Antönte
Karner e Margarida Be
sen Karner -

Edital 17.156 de 09·04.90
Sandro' 'Hardt --Ie Vere.
diana Luíza Va.sel

'
,

Ele, brasíleíro,
i

Solbeiro,
representante comercial,
natural de iöinville,
"nestle Estado, domicilio
ado e residente na Rua
Tenente Antonio JOão,
2·.655, apto. 604, Bloco A2,
em Joínville, . neste Es
tado, . filho de Ivo Hardt
e Edeltraud Hardt -

Ela, brasileira,' solteira,
estudante, natural de
Jaraguá do Sul, domící
liada e residente na .Rua
Frederico Curt �lberto
Vasel.: 294, nesta cidade,
filha, de Durval 'Vasel
e - Maria Luiza Vasel -

Edi,tal 17.157: ,de 09.04.90
Osvaldo Ramos' . e Maria
de ,F�tima Anverze
Ele, ,brasileiro, SoUeiro,
operador de máqUina,
natural de J'araguá do
Sl,Il, domiö1iado e n::

sidente na Rua 'Minas
Gera:'s, 180, em V�la
Lenzi, nesta cidade, t·
lho de .Arnaldo Ramos
e, Paula Bru�hmueller

.

Ramos --'-
_

Ela, ,brasileira, . solteira,
cO'S'tureira, natural de
Jaraguá do Sul, domicb
liada e .residente na

Rua Minas Gerais, 180,
em Vila lJenzi, nesta

cidade, filha de Jqnas
Änverze 'e Maria Fontana
Anverze :-

E para que chegue ao

conhecimento de tOdos,
mandel pas�ar o presente
Edital, que será publica'
do pelá imprensa e em

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

C oi u 'O a E' a o g é I i c a
CULTOS: Neste sábado, às 19:00h na Vila Lenzi;
neste domingo, às 8:00h, em Francisco de Paula
e, em Três Rios do Norte;

.

às 9:30h, no Centro,
na Estrada Nova e, tm JOão Pessoa; às 18:00h
Culto Informal.
ENCONTRO DE IDOSOS: Nesta terça.feira, d:a
17, reúnem·3e os idosos da Rua Joinville.
LEMA DA SEMANA:

. "Cristo diz: Estive morto,
,e eis que vivo, de et�rnidade a ,eternidade, e

tenho as chàves da morte e do inferno." Apoc. 1.18·

JARAGUÁ DO SUL, D,E 14 A 20 DE ABRIL DE 1990
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ARTIDO DA FRENTE LIBERAL

Co � i&são Díretora Municipal Provisória de
, - -

-

�'lar�gúá d() Sul

EDITAL' DE CONVOCAÇÃO
._ J � -

o ' Presídênte ,da Comissão Diretora
Muni ípal Provísóría,' na forma da Lei Eleitoral
vige e, convcca oQ5. eleitores filiados aÜj Par.

tido ara a, Convenção Municipal extraordínéríe
a r alízar-ss no dia 29 de abril de 1990 em sua,

sede na Rua Presídents Epitácio Pessoa. 229.
nest cidade, às 09:00. horas, que ' se prolonga.
rá ,tê às 17:00 heras, pera deliberação da se·

;

gu!' te:
'

ORDEM DO DIA

Eleição dos Membros 'e dos Suplentes
do Díretôrío Munícípal:
Escolha do Delegado oe respectivo Suplen
te à Convenção Regional.

'Werner S@nster

Torcedor laia
Esládio eDl

Illile lesliva
A derreta do Juven

tus para o
. Coritiba,_ ..por

2" x ,,1. _ q!lartä,.feira (11)
à noite, no Estádio João

---------------------�-' '� MaicattQ,' mostrou.
-

�m
especial; que' º tricoJor

-

jàraguaénse est� pr()nto
". para

-

enfrentar çi Campe
onato dà 2(\ Divis!ão

-

de

Dr. Douglas Faria Corrêa AnjQ comunica Proítssionaís- nb,
"

Esta-

a amigos e clientes que estará aus�nte no períc- do. N9 jogo contre a

do de 08.04.90 a 15.05.90. bem preparada ,'. equípe
Neste período participará de Intercâmbio paranaense campeã bra-

de Estados, nos EUA,. com o patrocínío do sileira em 1985 .atual li·

Rotary Club de Jaraguá do Sul. der do' Campeonato Es-

Aproveita para agradecer Os brindes gen- taduat , o Juventus

tilmente ofertados por: Weg, Kohlbach, Met� mostrou discíplína na

Menegotti, Mansol, Nanete. Marcatto, Dalmar, marcação, �arra e muita
Dalcelís, R. Borgmano, Iod. Reunidas e Bretzke. habilidade, com deste-

Em especial ao Foto Loss, pela realização -de·· . - que .•especial para o .meía

um Video sobre nossa cidade.
.

- Tõto.
O primeiro .gcl da par

tida surgiu' aos 37'201",
após escanteio bem cc-

'. brado pelo ponta Renal
do.: Aproveitando. a re

.batída do golleira Gerson,
o excelente jogador
Paulo Cesar chutou forte,
no cante, fechando o

placar parcial. Ao' rc
tornar ao campo, no s'c·

gundo .tempo, o Corítíba
trouxe 'duas modificações,

.

enquanto o técnico Dito
-Cola

- retirou Luizinho, en

trando Paulino em seu

lugar. O Juventus ga
nhou ritmo e até che

gou a ameaçar o gol de
Rossattí por duas vezes.

Mas o pênalti sobre °

meia CUca, derrubado na

área, Tevou o Corítiba a

converter o segundo gol,
através de Moreno (ex-
JEC). Aos 26 minutos,
Maurício entra com velo-

cidade pela lateral ti:"
reíta e' chuta forte no

canto esquerdo do. gc.
íe.ro Fossatti: Coritíba 2x1

Juventvs foi assistido

por um público pagante de
2.406 pessoas, r.everten·
do em uma renda 'de
Cr$ .215.) 50,00. Juventus:
Gerson, Márcio, Maurício,
Ferrão, e Simonal; Romc
ritó" Ado � Toto; Rossettí.
Petróleo, e Luzinh� (Pau
leíro Fossattí: Corítíba 2xl
Pola�o (Márcio), viea,
Jc;"'o Pedro (Berg) e pac·
lo Cesar; Osvaldo (André).
'Cuca e Sérgínho (Ricardo);

.

Ronaldo, 'Moreno ,e Pache-

COMUIICIDO
FOi furtado em data de 21.03·90 da . fírma

Metalúrgica Meurer os seguíntes objetos:
01 (uma) Iíxadeíra marca boscn. 01 (um) aparelho
telefôl}i<::o,c '01 (um) talão de cheque do Banco
do Brasil. conta. n9 4.586-1, contendo folhaS' de
n? 81.751 à 81.800 pertencente a Met(alÚrgiQa.
Meurer, 01 (um) talão de cheque do Banco. dO
Brasil conta n9 27.901-3, de folhas n19 27�.001
à 272.020 de propriedade de Ademir José Meurer.

\
,� Presidente

COMUNICIDO

associação de Pais e Imi,g'os dos ElcepciiJnai�
Dellonslralivo Fin,anceiJo >Relerenle 1989

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIVEL
BCOS era, MOVIMEN'i1o
BCOS. CTA. APLICAÇÃO

REALIZAVEL
ADIANT. A FUNClON.
CHs. EM COBRANÇA
OUTROS CREDrTaS

pERMANENTE
,

,INVESTIMENTOS
PARTICIPAÇÖES
IMOBILIZADO

NCz$ " 62.,645,�5
NCz$, 10.165,23

NCz� , 72!8�1,18

PASSIVO
ClRCUI.ANTE
OBRIGAÇOES OPERACIONAIS

, � CTAS. A PAGAR NCz$
-,

OBRIG. TRABALHISTAS NCz$
_ NCz$
PATRIMONIO ÚQUIDO
pATRIMONIO ,SOCIAL NCz$

'.VARIAÇÃO pATRIMONIAL
EXERCICIO

.

NCz$
NCz$

., .. NCz$

5.740,67
43.097,45
48.838,12.

4·256,3:)

..

24.773;11'
29.029,44
77.867,56

NCz$
NCZ$-
NCz$
NCz$

178,00
'Õ;60 '

17iOI
255,64

-

TOTAL ,DO PASSIVO

DESPESAS
NCz$ 22.473,50
NCz$ 76.261,89

.' NCz$ 14S'.837,152
'� NCz$

.

375;'4,0
" .....•

'

NCz$ 242.954.31
NCz$ 14.773.11
NCi$' -267:727j42

Despesas Adm.nístratíves
Despesas Assistenciais
Despesas Trabalhistas
Despesas Financeiras
Total dé Despesas
Resultado Bxercícío
TOTIAL .

Paulo Demo
Presidente da Apae

_, _,__, �----'<........---. . co.' _. .

JARAGuA DO SUL. DE 14 A 20 DE ABRIL DE 1990'

NCz$ 1,06
NCz$ 4·799,68
NCz$ 77.867,56

RECEITAS
NCz$ 35;·850,07
NCz$� 10.0.14,20

Contrtbuíões - PF
, PJ

" Subvenções Públicas Federal
,

SESPE
oNSS

, Subvei.cões Públicas Estadual
FORE

.

NCz$ 625,80
LBA NCz$. 26.351,90
SECREl. TRAB. DESENV. COMGN. . .

................................NCz$
BESC CLUB NCz$
CAMPANHA ICMS NCz$
Subvençã-, PÚ:blka Municipal

", Prefeitura de JariJ,guá do Sul NCz$ 2(L500,00
'Receitas Diversas

I
. .Çampanhas/Promoções/Outras NCz$ lß;:it·p97,51

I

.

Tatar de. Receitas, .. , .... ·,
.. NCz$!'i2!l·t127,42

'"''
Ana Barbara Buchmann
Contadora·CRC nf! 609í

�;;;·4:-�-·:t.�·

NCz$
NCz$

�.773,OO
716,00:

10.367,30
1,000,00
4.972,67

PÁGINA ,Ö3" " "

-'�'� ...

.... ,.

. ,]

"
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IlilERIIOfEIS
.: ,Intermediária r�e�
Iliveis 'ltfa.

- -

. 'it."'Jelo-Pic:coH,-itN .. (OD. 22-2111- Jacaiu' �o Sul'
-_:. 'CRECI �0914-J...

.

-,

'Í' E' R 'R' E NOS
-,_ i' casa de

'

alv. cl 260m2, terreno
. cf. . 15x30

--

"_:: nä' Rúa Donáid' Gehring - -

,
.

;_--_-2
-

càsás e 'C terreno COlD 800m2 na Rua João

"'Mano,el tope�·· px:- -ä� "ACARAI.
: ," -�, �,-oo.rrenQ com, _ :?OgOm2 na Rua Venêncío da,

Silva Porto. .

_ ,

- 1 terreno 'cQm 895m2 na,oR'Erich Albern Vl.1à'
Lenzi-

,Chalé
IMOBIi.IAalA.S' ,

iiiiiiiii_
__ REPRESENTAÇOES LTDA.

Rua Reínoldo Rau 61 - Fones 72-1390 e 72-1500 ,

�pARTAMENTOS
Apartamento - Com área de 49,116m2, sito á

.

Rlia' Expedicionário,Antonio Carlos Ferr�ira,
, Edi'fic:ô' (MIN'ERJ

.·CASAS
Casa _' Cnn) área 102m2, (mista). Edif. .em

terreno, de 450m2, R D9s Escoteiros.

_TJ!RRENOS C'

Terreno ..;_ Com ârea de 589m2. sito à Rua 204.
Luiz Gonzaga Ayroso proxJuventue.

Terreno .;_ Com área die 45s,60m2. sito à Rua
681, lote n? 08 pro�. Estofàdos
Jardim;

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

270, Ilha da Fjgueira, próx, Má.

quinas Kreis.

Telefone - Transferivel � Residencial.

,Empreendimentos Imubiliários
Mareatto Ltda. COei 093

Av. Mal. PeodorQ, 1.119 - Fone n'11;)ß Jaraguá
do Sul - SC.

TERRENO$
Ana Paula n., - Lotes no Loteamento Julio
Rodrigues.,. - Lote na Enseada 12x25 (Esq!lina)

. Rua Alagoas., Lot�' em Nereu Ramos 1.0??,00m2
-

. na Rua Campo Estrella., - Lote �rada. nova.

C A S AS
Casa com 300,-OOm2 na RUa Donal Gerent (Cen'
tro),"" Casa Mista 120,00m2, Jaraguá esquerdo.,
Casa d� Alvenaria Com 96,00m2 (Jguá esquerdo).,

J Casa de Alvenaria 200,OOm2 R. Nei Franco

(Vila Baependi) Te_rtoéno Rua Leopoldº Jans�jl
12x46

. ".

TERRENOS COMERCIAIS '

Terreno COm 5.189,OÖm2 Sito a RUa Joinville.,
J'erreno' cQm __ ,�Ç,9�hh2 e galpão de :Jí)'3,OOm2
Rua Bernardo ;·'SOrnbusch.

1!..."!!!!!!!IIIJ!II!'-I�'IlI!í'-'II!III'- "'"T;!I-.... -...----�

Llr --llúveis
,

. Jarlguá'
':

ltda�
'CRECI • 852'·.,', Fone: 7%-2010
,Âv. MareChal Deodoro da Fonseca, 14i

!��ag:uá, do
.

Sul.
'

Sante CataI1na

"vEN'DE
. i�asa' eril alveDft,lIa, com 120m2; R. Jos6 Eminen>

..

'

d.oérfer;� 191; ,rCél,sa' em alvenaria com 140ril2;.lt
25 de Julho; Ca-sa Mlstà de

_ 9Oíii2r. R: Francisco
Hruschka, em, Jguâ- Esquerpo;' Casa --4e m.ä.<teliao,
"'com 11 5m2, Lot. Jardim Cen,ttfriáriõ;" Terren()com'
duas casas em alvenaria com 100m2 e' 50m2, res

pectivamente, R. 416 fundos do Grupo Giardini
Lenzi�Jardíni Simone; Terreno com 450m2; R.
Prítz V02e1i- Tetreno com 500m2, em Nereu
RamOS;

-

Lotes (2) Com 1.0�Om2, lateral .. da . Ro
Bernardo Dornbusch, perto Ferro "'Velho Spézía:
Terreno rul"Ol com 400.000;m2, R.. Francisco de

.

Paula; T.erreno. rural COm tO.875m2, em Schros- .

der, edificado'-
.

Lot�mento Santo Antonto, Lotes a partir de um

salál10
.
minlmo de entrada e melo sabirlo mini-

-- m� por mês.
.

.ALUGA
Sala comercial na Ilha da Figueira, próximo ao

trevo; sala comercíet na lateral da R. Barão do
Rio Branco; Rampa para lavação de automóveis,
R. Erwíno. Menegottí: Galpão InduStrial, R.
Rodolfo Huffnl1eSslér.

SOCIEDADE· ESpORTIVA E RECREATIVA
·,VmIRENSE

.. "', ED�TAL .. DE CONVOCAÇÃO> ,.

08 de'
Sr.' Jorge I

j quardt:
Srta- 'Margit K� use: Car-
195° Pscheídt: Jo e Mau.
rícÍQ, B1ack; Sr. Ántonio
J, Krawulski; ájti� Edl"
-Ieile' Zanella

.
' ,

°

O� ,d� Ab111
,

Jtflig Schgüer; Sra, A- .

lice' AirÓS.<i ". .•.
, wartz,

.

Cezar ';Lui'z Schío
.

��; Sr.
Aryberto téo Bort ' check;
Sr. Eloi Zumoch; 'Srta.
pianí Maria 2i mann:
Mélrli M. Nunes; ,Elisa
beth Tíetz: Jaime idneí
Gielow; Sra. Kátia ,\ orst
Casa� (Blunienau); SHvana
Schmitz

.

\
10 de Abril ,

. �r: Lauro Bprtolín] '�U"
ritíba): Sra- Maura Dilí:e
Mascarenhas

SCríni�t_(�uritiba); sra. Lína Pr�"
tini Tomeltn: Sra- Ma.
tilde Zapella pavCIlello;
Sr. Rolf Bra,nden�urg;
Sr. Mário Gieland; q Sra.
Hilda, Crosskopf (Joinvil.
le): Sr, Jairo de Bàrros

(BlUmen,au,'),,; S.
r.

Ditt.a,
r

Wolkmann; Sr. Ne On
Tarnawskí,

'

11 de Abril
Sr. Edgar Sêlimítt: 't>r.

Hilário Baratte:" Sr� -Prltz
Meier; �" 'Mil-ené FiSch�r

',M�rtHl's; Sandro' Barter
Deísy Ballock: sr- An�.
nío Furlani; Sra. Romilia
Picollj Pereira; Deíss Sr.
zana de Souza

. d
12 de Abril. lSra. Alona Beshammeí
Sr. Adolar Henn; Sra. L�
onor Stulzer Grdsskopf\
Sr· Renato da Costa; Sr;,
Egon Trapp; Denny Cri�"I,
thyan Schwaritz

I
13 de Abril
sra·

.

Olga Wacherha•.\ '

gei Sr. João Linhares Me.
'

dieiros (Joinville); Sr,.
Norberto R-Qwe Sra, Ju.

;\dith Reinhardt; Sra- Erica i
.

Ross-io; Sra . Rosilene Lei· i
er; Olivia, �Pirma.llIl; .'

Zu- \leica Cenlra &�ramm; t
�éll(-'te ,Inês Bonomini:.

o Presidente do Conselho Deltberatívo da
.

Sociedade Esportiva'
.

e Recreativa Vteínense, .

no uso 'da blléls' atribuições qUê lh� confere o

Estatuto, Convoca para a Assembleia Geral Oro
dínäría, a realizar-se no dia 28 de abril de 1990
às 15 horas, em primeira convocação com a

'. maioria dos sócios com direito a voto e em sé"
gunda convocação às 16:00 horas. COm qual"
quer númerQ de sócios, na· sua sede; soda!' Ie·
calizado na RUa Dona Matilde; ····1.217, para deli"·
berarem sobre a seguinte

.

.. ORDEM DO DlA

1.
. Pre,stação . de contas da' 'atual Dir,etoria.

2 .. Eleição do Novo Conselho DeIíberativo.· I

. � .. Eleiçã,o. do .lNov:o Consehq Fiscal.
4. /-Assuntos Gerais.

..

Jar�guá: :db: Sul, 02 die �bril de 19�.
AUevir Antonio FOgaça Junten

Presidente
14 de AbriU
Marilde BU21zi

15· de Abril,

F I J L d
' Sra. ' Jorgetta . Mattar;uni aria araguá t a. Marli Morhis;. Sr., Jo�é

I; Koch; Sra. Maria Doster

Calhas � Aquecedor Solar Spéz.ia; Sr.. Angel'Q Bo-
lomi,ni; Sr. Indg�ro

Rua Felipe Schmldt, 279 - Pone 72-0448 '-i Francisco· Tepassé; Eron.
dina· M. ,da Siiva;

JARAGUA DO SUL, DE 14 A 20 DE ABRIL DE 1990'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I
i'

Indicador Profissional-
EMERGENeIA'
Pr9ntQ Socorro 72-1911

Bombeíro ••••••• 193

Drogada Cat.. 72-0636

Hosp. M�t. Jguá 12-1300

Polícia ••..•.•..• 190

Rádio Jaraguä 12-0159

, Oro. ,Contábil
"I,'COlereial"

S/C Ltda.
.

I
• Es�rttas fiscais e

contábeis

• Registros de firmas

• Contratos

• �erox

• Rua CeI. Proc6plo
Gomes de Oliveira,
n9 290

• JPone: '12-0091

• laraguá do Sul- SC·

I'
.

Farláeia
do

Ses,i
Agora em instalações
ampliadas e com La
boratório de Análi
ses Clínicas anexo,
para melhor- - atendi
mento.

Av. Mal. Deodoro
507

(defronte o Colégío
São LuíS)

Fone: 72-0561

PÁGINA 05

.. - - - .

.,

SEGURO DI VIDA ., I,

OGIA r-: .

Paça"O para garantir algn :

que nã() tem preço: "

V9� e Sua famma· _.·o__"

.
,

II

Informações:
' ,

- .'
;'!"'"'.'! ' .

! :;;"
"

I
. ,

r •

,

Rua CeI. Procópio Gomes, 290
Pones 12-0091 e 72'268�

..

. I.

laraguá do Sul - SC -
I'

-

LABORATORlO DE, MICROBlOlo
•

r

E ANALISES CUNlCAS

FlelDinq
Rua Reínoldo Rau, 576

Fone: :12·2755
Jaraguã do Sul - SC -

Ferro Velho' Marechal SOMAQ
Jaraguá do Sul ganha uma nOva opção em: .. _ .

consertos de máquinas die escrever, somar,
calcular, caixa registradoras, mímíögraíos;
relógio-ponto � eomputsdores.
Procure-nos e veja. nossas vantagens e bons

preces-
Rua Dona AntOnio, 33, - Fone': '12·0308.
- Jaraguá do Sul - Santa Catarina

e

DE �NGaMANN «, ClA_ L1'DA�
.

Comércio ". de
.

veículos usados
Peças para veículos

Co�prUlos _ a_utomóvels acidentadoS

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 12-0814
Iaraguá do Sul -- SC -

ADVOGADOS
FR/EDEL SCHACHT

MARIO CESAR FELIPP/

ci.susio SARATTO
SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETÔ DE AZEVEDO

, '

.�
..............�,���- -

Direito CIvil - Criminal - Comercial -
- Trabalhista - Esportivo

-

-

.

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

ADVOGADOS
ESCRITÓRIO:
Rua Barão do Rio Branco. 227 - Caixa Postal12
Fone: '(0473) 72-0244 - 892S0 -Jaraguá do Sul- sc

Ortopedia, e Traulatologia
DR. MARCOS, F_ SUBmII

.i ." "_ ..... crÓ,

II

II

.R.ua RlinolcÍoRau, 86 • ªala .. - Fone 12-2111.

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

Av. Marechal Deodoro 1.512 _ Fone 72.2218

II Aurilene' M,' Buzzi'
Leonel P.'Floridni

- ..

Clínica de

:Fisioterapia
Jaraguá

Dr' Carla s, Porto
Psicóloga

I,

Advogados
I.

I'

.�----..--..-- �II

'ENCADERNADORA

Dr. Valéria C_ Togni
Dr'· Solange Castilho

Fisioterapeutas
Atendimento psicoíógíco ä partir das n:30hs

�
,Rua Jacob Buck, 120 (fundos Bradesco]

,

Fone: 12-3659
Mantemos convênio com: UNIMED e

BANCO DO BRASIL

•LIVROS • REVISTAS .,NOTAS. FISCAIS. ,
�

� ", .TRABALHOS ESCOLARES· \�'.
, �" CARDÄPIOS. E OUTROS· ... :;"1 - ,

RUÀ $ÃO PAULO, 114 (próx. a antiga CynIs)
., JARAGUÁ DO SUL· SC

'CORREIO DO POVO' 72-0091
JARAGuA DO SUL, DE 14 A 20 DE ABRIL DE 1900,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Feliz Páscoa!

Os Cristãos do mun

do inteiro celebram
neste domíngo (15) a

passagem mais . impor..
tente da história de
Jesus Cristo na teIl'a:

a sua: rsssureicão, o

'fäto dé' Iérmos entre -

nós alguém que lutou,
e morreu. para nos
salvar. Que esta
chama ' reacendá, nossas
i esperÇl,nças de encon

'trarmos um dla me

.lhor, com a luta con

:Junta de todos. São
: os sínoercs votos dos
'Colegas e profísíonaís
.

que fazem ri Correio do
, Povo, especialmente
em respeito a ' -você,
leitor. _ Feliz páscoa!

Parque
-.

Malwee
lembra 8' IodiD

P1fàlNA06

CONFIRA. A HISTÓRIA ... Barilo de Ifapocu

•
KOMFORT

ficar só na saq,dil!!e",.

IIA História de nossa g.ente não pode

o Passado só é importante se o seu

tempo ,jOI bem empregado.
INSTRUMENTOS DE

MEDiÇÃO -

f.' COMPONENTES
INDUSTRIAIS

• ••
, HÁ 50"'ANOS

- - Em 1�940, o chanceler Oswaldo Aranha pro
testava contra a invasão da zona de segurança marítí
ma de um navio inglês, atacando o cargueiro alemão
"Wakama", que foi a pique depois de incendiada: pe
la, própri.a tripulação, pera evitar a captura pelo va.
so d€ guerra..

- - Era anunciada cOm grande estardalhaço a

visita à .Jaraguã do Presidente da República, Getulio
Vargas, com saudáções antecipadas ao inspirador do
Estado Novo, Mas que decepção: a cidade toda espe
ra va na cabeceira da antiga ponta Abdon Batista; to
das as autoridades e até alguém pare discursar. Veio
Getulio Com o Interventor Neren Rarnos e comitiva,
de São Francisco, Joinvill.e e os automóveis pasaram
sem parar, para alcançar Blumeneu. Em· Blumeneu.
no Carlos Gomes, elte dizia: "O Brasil não é inglês'
nem alemão, O Brasil é brasileiro." Devia; testar de
mau humor o Chefe da, Nação, O dr. Hoschl, Juiz de
Direíeo. o ten- Herbster,' Prereíto, o Vigáriö Alberto
Jacobs e povão ficaram decepcionados com o "pai
dos pObI1es".

-

Presidente do Conselho, JOSé pio Borges dê Castro, '

enviava te1egrama, esclarecendo 'que o assunto estava
sendo estudado, através do Processo n? 1,951/59.

- - Segundo se comentava pela coluna ESPOR.
TES, Hofe Saíde. na reunião do C. A. Baependí, o

posto de preparador técnico do time 'Azurra foi
entregue ao conhecido desportista Aldo Prada. O
mesmo já exerceu antes este posto, -tendo.s,e esfor.
çado niuito 'e colhido resuttados satísratõrícs.

- -- Estava em cogitação a fundação de uma
sociedade que cOngr,egasse· os comentaristas espor
tivos, Esporte sem publicidade é -esporte sem vida.

• •• HA 20 ANOS
.

Em 1970, o prefeito Hans Gerherd Mayor,
pela portaria n? 3, designava comissão composta dos
'srs, Orlando Catarina Schreiner, Mario Krutzsch e

Clemenceau de Amaral Ie Silva, para procederem a

abertura e julgamento da Concorrência Pública, de
12 de janeiro de 1970.

_ ,

Aldo Romeu Pasold comunicava haver assu
mido em 31 de janeiro de 197,0 o cargo de pre
feito do município de Schroeder. Junto com o

prefeito Hans Gerhard Mayér, estava prevista. a

cvnstrução de uma ponte pênsil sobre o río Itapc
cuzínho. limite dos dois municípios.

"..._;_ - P�ulino Pedrí, Coletor Estadual de Jaraguã
do Sul, por edital, tornava púbico, prazo para cc

branca da Taxa Rodoviária Única, referente a empla-
camento de veículos.

.

o prefeito municipal Hans Gerhard Mayer
e o Vice Eugênio Victor Schmöcka; eram recebidos
Em audiência pelo Governador Tvo Silveira, onde
foram tratar de assuntos administrativos.

• •• HÁ 10 ANOS

Em 1980, marcando um aniversário do Ge·
verno de Bornhausen, o dr. J'orge Konder realizava
uma série de inaugurações pelo interior do estadD,
inclusive em .Iaraguä do Sul; onde procedia a inau

guraç<ão da sl'bestação da CEtESC, Esçola Básica
Duarte Magalhã.es, AgênCia do �PESC e sub, esta..

ção rebaixadorá da CELESC com 12,,500 KVA, na

Tifa da Pqlvora,

Ernesto Jürgel'l Joesting vencia o concurso

do "Simbolo para 0-& XXI JASC", cÇlbendo o 29
lugar à Márcia ROs'a 'Gonçalyes e o 31?' lugar, empa
tados· entre ,Adalgisa Maria Araldi e Dên:s Roberto

Kopeaki:
'

- _:_ O "projeto Jara,guá"" pioneiro no Brasil,
era lançado nO dia 11,0:;', - levantandQ diticuldades,
problemas e necessidades das indústrias, transfOrmado
em plano piloto à nível nacional.

JARAGUA DO SUL, DE 14 A 20 DE ABRIL DE 1990

• •• HÃ 40 ANOS
O Museu Parque Mal

wee. promove no próxí
mo dia 19 (quínta-íeíre)
uma. programação espc-
cial pelá passagem do
"Dia do Indío".' O obje
uvo _ principal da série
de palestras ,e deba
tes, durante todo o

día, no Parque Malwee,
é "destruir a noçäo que

.

se tem da cultura índigo
na. demonstrandc a re

alidade atual em que
vive, especialmente "O

Indio em
.

Santa Catari
na". O coordenador do
Museu, _Cgtlos ' Hoffmann ,

fará a primeira palestra
aos alunes das "eSColas
do município .sobre a
, 'História do Indio no Es-

. tado", sendo comple-
mentado p�IQ rilestran'do
em Antropolos!i'a, na
UFSC, Alexandro Ma,cha·
do_ Namem - "Uma Vi.
são Antro,polõgica da,
Comun�dade Indígeßà· de "

Ibirama" MeIilQr�i: da, Em 1960, na ausência de outra As'Sociação

comunid�d.,e g! J;ijt�ma de Classe local a reivindicar.o prOblema da energia
também f:alarão S:Q'lfré a ' felétrica no Município � Po Estado, a .AssQciação Rt:.·

situação a.tual do
'

!!hiÍlO Tal manifes,tava!"se junto aaS' responsáveis, na esf'2ra

indígena,.. Cóntatçs po- federal, que ,então era respondido pelo Conselho Na.-

dem ser jeitos até o cionaI' de Aguas e Energ}a Elétrica, telegrafando d�

dia, 18 pelo:' fone 72-1682; r'etamente aO Presidente da República. Dias depois o

Em 1950, Werner Carl Friedrich Gosch, que
também se assinava Werner Gösch, de acordo com

as, formalidades da Lei n? 818, de 18.09.49, raquerie
a expedição de 'titulo dec-laratório de cidadão brasí
leiro.

Waldemar Grubba, prefeito municipal san

.cíonava a Lei n? 61, extendendo até a Igreja de San.
to Antonío, em Nereu Ramos, a. rede de iluminação

.

pública da referida "localidade,

- - Era eleita a
'

nova diretoria do Baependí:
Preso Honra - Artur Müller: Pres. Alfredo Krause;
Vice Ernesto Czerniewicz; Orador, dr. Luiz de Souza.
Çonselho Fiscal: <,Willy Emmenàoerfer, Heínz Mar.

quardt, JOão Karge� Ie' 'E'rico. Blos'feld. Conselho Deli
.bsratívo João Bmmendoerfer, Alfredo D. Jenssen.

Rudolfo Emmencoerfer, Artur Henschel. Willy Son

,nenhohl, Clécio Espezim, Odadlio Ramos, Geraldo

'Marquardt, , EugêniO Silva, Guilherme Neitzel,
.

João

Pereira Lima, Amadeu Ma'hfud, Ney Franco, 'Hermann

, Althoff, Walter Carlos Hertel, Mário Nicolini, Rei

'nolao Stein e Loreno Marcatto.

•••. : HÁ' 30 'ANOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tubos Santa Helenà-';<Lt41l,
Tubos de PVC) [eletrodutos], Tubos de Concreto,

. Tubos de PolletUeno (mangueira preta).
Fábric&: Rua Joínvílle, 1016 _ Fone 72·1101

Bscntörto: Rua Cei. Procópio Gomll, 99

F('ue 12·0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

"RESTAURANTE MO.IWA
Comida caseira

Atendemos pedidos de reserva

Rota das Cachoeiras - Rio Novo Alto
Corupá-SC.

Spézia . -& Ci,_. Lida.
SERRARIA E SERViÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator

com profissionais altamente especíalízedos.
Rua João .Ianuãrio Ayroso, 772 - Jaraguá Es

'querdo - Fone 72-0300 �- Jaraguá do Sul - SC.

.Verdureira da Raquél
COMeRCIO DE FRUI'AS E VERDUR_AS,

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

Rua CeI. Procópio Gomes de
Jaraguã do Sul

Oliveira, 1.160
SC

'---r

, ,-,lIsei.....
-'-.1 .... _ ... _ .-

·t8 d9- Mar.çÕ.
Juliano RobedQ" filho

"de WaldQmixo (Hene4>r.e)
Knehnke.

.

, 19 de Març�
Maríluce, filha de A-

fonso (Adelurdes)
-

Petry;
Douglas, filho de Alfre·

.

do (ErQ,tild�) Andrade;'
'Alam William, filhO de
João Hélio (Laureei)
Forte; Grabrtel- ülho de
Aluizio Isaac (Kênia.)· Al.
buquerque-
20 de Março
Emili,' filha de Ingomar
(ESilda) Kasulke: Tcharla

Franciely, filha de Geral
do (BIke) Delagnelo; Ar·

thur Felipe, filho de Mau.

ro (soraya) Brchinger:
Camila, filha de Luiz An·
tonio (Jussete) Wittkows

ki; Karolim. filha de
.

Aletone João [Angele)
Azevedo.
'22 . de Março
Dou�las, filho de Lean

dro (Ivonetel Ramos; ��i.
ná, filha de José (AndreIa)
Prudêncio. '

23 de Março
Douglas, filho de Rai·

mundo (Veronilce) Battís

ti; Juliana filha 'de Ewaldo

(Laurentina) Kreuz-
24 de Março

. Deisy Thunay, filha de
Almir (Claudete) Satler;
Cnstiane, filha de Val.
decir (Sueli) Scalco.
25 de Março
Valdemir- filho de

Valmor: (Maria de Fáti·

ma) Wilbera.

Confecções Sueli Lida
DE FABRICAÇÃO PROPRIA,

A PREÇOS' Dr CUSTO.

Postos. de Vendas Da l\'Iàrechal Deodoro, 1.085 CI na.

'?ua �elnoldo Rau.' 530 - Jaraguá do Sul - SC

ARTIGOS

- '.' -,-

COS, FRIGORlFlCOS·
. E CARRETAS >i;1_2 e 3 EIXOS

J�ar.a.g!lá Esquerdo R';I�_ _Dr.._E�t1:cC?,Fe,!mi, 113 Fone 72·1011
��!111111!�

07PAGiNA

.• ....;_·._l

.
PPoF

.

ES'rADO DE, S,ANTA CATARINA

.
PREFEl'I;URA

.

MUNICIPAL pE

JARAGUA DO SUL

DECRETO N� 2.016/98
Declara de utilidade públíca
Imóvel de João Mário Rodrtgues

O PREFEITO MUNICIpAL DE JARA.
GUA DO SUL, no USo de suas atribuiçOes e
nos termos do Decreto-lsí Federal 3.365/41, de
21/06/41,

' -

D E C R E TA:
AI't. 19 - Fica declarado de utílídade

pública para fins ,d� desapropríeção
.

,amigável
QU judicial o imóvel terrítoría] contendo 4.05,.0.0
m2, correspondendn ao lote- 89 do' 10000a'mento
Jardim São Luís, ,edificado com um� casá resi.
dencíal em alvenaria, com - área construída' de
7.0,00 m2, concluída no ano de 1985, de n9 822,
segundo MI 17.706, ímövet este situado no lado
par da Rua 327, Bairro São' Luís,

.

perímetro
urbane,

Art. � - O imóvel mencíonado no
artigo precedents encontra-se repriesentildo" na
planta anexa ao Pr9Cesso PMJS 1.341/81, .' to;>,
destinar-se-á à ímplantaçêo de uma creche, ce;'
tro do programa de Cr'?ches Institucíonaís da
Secretaria Municipal de Bem-estar Social.

Art. 39 - As despesas decorrentes
.

do pres.e�te ato s�rão CObertaS' por dotação or
çementería própria.

Art. 49 I- Este Decreto entra em vígor
na data de S'Ua publícacêo, revogadas as dispo
sições em contrãrío.

Jaraguá do Sul, 04. de abrít de 199.0'.
{

IVO KONEti.
Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN
Secretário de Administração e Finanças

�W/F
CANARINHO

VIAÇÃO CANARINHO LIDA.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarínho" coloca à sua dís
posíção Os modernos e confortáveis ônibus da lua

frota. Venha conversar conosco.
Av __ Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

AS MELH9RES OpÇOES PARA PRESENTEAR
ES'l'ÄO NA-

Lanznaster
II

Jóias; semi- Jót.as e relógios COm o carinho da'
LANZNASTER

Marechal Deodoro, 391 - Fone 12'1261, em Jara��

JoãO e.M(l/(ia_ .

Moda lnfanto·juvenll para real�i •
elegância de seus fllho8. Um carinho

especial pera o seu bom ,gosto.
.

Na Marechal Deodoro, 819 ...
- Jaraguá do Sul ... se. t,

JARAGUÁ DO SUL, DE 14 A 20 DE ABRIL DE 1990
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- RUa RefnoÚio-RàU, '86' '

Sala' '6' - 19 andar
Centro - Edifício Mário Tavares
Pone: (047:)')

-

72-1920 - Jaraguá do Sul - SC.

'- .. .,

PlIeféHulá 'de' lndaial,
Fundaç!â!Q

"

'IndaIalen� de
Cultura ��9._1IIlag�IJl ln-
'din,ttus ,L14Çl.JJ_or�l .. '�de
Indaial), promovem ,e�·
'tre os dias 1'7 e 19 -de
maio o 1 9 Fe�'ival-cÍ.a Ca�.
ção <je 'Indaial com o

objetivo principal de
• "descobrir novos valores
.no '. campe da, .composí
e ção __musícal ,ß da

_ Inter-
pretação de nossa músí
"ca, ".além de despertar
. Q, público para os, valo
res artísticos locais e

regionais". O JÇ FEeI
será dividido ,em três
fases e vai premiar OS

• primeiros colocados com
" verbas entre Cr$ '5

, mÚ e Cr$ 10 mil, além
de troféus à melhor e à

-rnaís organizada torcida.
,As inscrições podem ser

feitas até o día 30 de

abril, na Fundação In-
.daíalense de CUltura.
Informações pelos fOfo
nes (0473) 33-0510, e
.33-1964 .

� Cl[I lé ii J. é d i e a

R>e>u m a í o I o>üJQ� �
::,�;Dt. -W:alid:er-- t� Walzko- ,

:. � .'

,- C�nsultóf.lo Méd1co-:'-

NÃO FAÇAMOS DE
NOSSOS RIOS

L1XElRAS IMUNDAS.
.sALVEMOS OS, RIOS " '

.

ITAPOCU e JARAGUÁ.

Barão do Rio Branco, sala 4

FONE: 72.2607

.
'

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

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

raio x, internamentos, boutíque-
Rua JolnviJIe, nl] 1.178 (em frente ao Supermercado BreIthaupt)

Fone 72-3268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarína

ªpiimentos
'D1áqâifâS 'e móveis- para

é no F, L O R I A N I '72�1492

,.- J Rua José T;, Ríbelre, 785
(próximo ao Colégio Holando -M.' Gonçalves)
JARAGUA DO-'SUL - SC

,

para' ·computadores

.

Atendimento com Hora Marcada de 2lf" a6I,1f;'
.

-

Fone:' '(0473) 72-2%'8

M,eta�úrlica Arteferro Lt'da.

escritório

- 72-3868

. Portas Janelas - Vitrines - Balcões - Portas
Pantográfícas - Portas Rolo - Cercas - Grades

Churrasqueiras - Anéis Metálicos - Máquinas,
Etc... to

AGORA � NOVAS .INSTALAÇOES
RUa .Joinville, 2.051 Fone; 72-0971.

Jaragúá do Sul SC

;

-_,..
..... oenle ßôssa

ESTADO DE SANTA CATARINA

PR�FEI11URA MUNICIPAL DE

JARAGUA DO SUL

L E I N'.I 1.371/90
Dispõe s.obr,e· Denomtneêêo de
'Vias Püblícas,

O PREFEl'rO MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, no uso de suas atríbuíções,

FAZ SABER a todos os habitantes
deste MunicípiO' que a Câmara de Vereadores
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art, 19 ,........ As Ruas abaixo relacionadas,
localizadas na Planta do Perímetro Urbano de

Jaraguá do Sul, ficam assim denominadas:

RUA NOMES
567 MARIA CATARINA ZIMMER.

MANN MiEURER
568 Jü'ÃO MEURER

Art. 29 - Esta Lei entra em vígor na

data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Jaraguá 'do Sul, 03 de abril de 1990.

IVO KONELL
Prefeito Municipal
ANTENOR GALVAN

Secretário de Administração e Finanças

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEI'TURA MUNICIPAL DE

JARAGUA DO SUL

L E I NI] 1.310/90
Dá Denominação à Vias Públicas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, no uso de suas atribuições,

� PAZ SABER a todos os habitantes
deste Municípiq que a Câmara de Vereadores
.aprovou e ele sanciona a, seguinte Lei:

Art. 19 ..._ Fica denominada a Rua 469
ADOLFO ANTONIO BMMENDOERFER, a atual
Rua 469, do perímetro urbano de Jaraguá do
Sul.

Art. 29 - Pica denominada a RUa 671
GUSTAVO FRffiDEMANN, a atual Rua 671, do

perímetro urbano de Jaragué do Sul.
Art. 39 - Esta Lei entra em vígor na

data de sua publicação, revogadas as dtsposí-
ções em contrãrío.

'

Jaraguã do Sul, 03 dé abril de 1990.

IVO KONELJ.
'

Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN
Secretário -de Administração � Finanças

Posto de Vendas Maréatto
Chapéus, bonés, viseiras, ca:inlsas, saerts,

bermUdas e cordas.

Em frente à fábrica, - Amplo estacionamento .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Muita agitação na abertura
festiva da "Fornelo's Club"

ltapocu. abre suas portas neste final de
semana (sábado e domingo), para
agitar as noites da sociedade
massarandubense. A "Fornelo's Club"
inaugura com uma excelente estrutura

• e organização, com uma área de mais
de 500 metras quadrados - chopperia
- e uma boate com 270 metros

quadrados de área construida.
Comandada pelos irmãos Francisco e

Jose Alves, e por JoséEdi da Silva,
a Fomelo's vai funcionar regularmente
todas as sexta-feiras e nos sábados,
reservando à comunidade do Vale
diversos shows, concursós de dança e

promoção de desfiles de modas. As
dependências da boate também podem
ser alugadas pelas sociedades de

.

Massaranduba.
_

A mais nova e bem estruturada
l'I\danceteria da Região do Vale do

Destaque
especialpara o
charme da
bonita
Gláucia _

Rabock, filha
do empresário

- jaraguaense
Renato
Rabock

. ,_o garoto Ricardo Castro completa
quatro anos no próximo dia 16 (se
gunda-feira), Ricardo (filho da co
lega Cleusa Castro, e promove uma
festinha aos amigos, no dia 15, em
sua residência, Parabéns Ricardo

A bonita
Aliane
Karsten, com
sua beleza e

- simpatia,
conquistou o

terceiro lugar
no Concurso
Mufta Rariah,
realizado'na
sexta-feira âia:
06. Receba os

parabéns
desta coluna

AGITAÇ�O NA ._

MARRAKESCH'

'PROMOÇÁo'
.��. -

I '

-, ANIVER�ARIO

- Final de semana commuita festa,
na Boate Marrakesch. Apó.o fecha
mento da boate, na sexta-feira Santa,
as promoções sociais vão estar agita
dissimas. No sábado, oGrupo "Inva"

.

são Básica", de Joinville - conhe
cido dos iaiaguaenses -, se despede
da r�gião. e g�upC? viaja ao Rio de'
Janeiro, onde trueta em breve uma

série de apresentações. Muitos suces

so é o que desejamos, nesta coluna.
.

Ainda no sábado, a Banda"Dis
plicência" promove uma apresenta
ção na Choperia da Boate Marrá
kesch. Durante a semana que passou,
a Boate Marrakesch (Choperia),
aliás, esteve movimentada, com a

apresentação do. grupo "Gaspar"
- (RS) - que volta no domingo -,
"Landi Francielle" (Timbó) e "Iu
randi e Sua Banda",

�o� • Depois de 40 dias
tivação, o Botafogo reabre
rtas, com nova iluminação.

'

14) o Efektus Som agita a

a
..Amanhã (domingo), a

ntínua, com distribuição
tsetas e um prêmio de
.

a todos que tiverem o

mEfektus.
.

Sociedade Amizade pro
este sábado (14), com iní
�3 horas, o seu Baile de
,�m animação da orques
Vilanenses" _ Reservas de
em ser feitas na Casa Co
Egon Meldola. .

.f#
TROCA·TROCA,

.

DERELÓGIOS
.

.

SCINA_S . JARAGUÁ
LTDA.

Jóias, relôgios, pulseiras, anéis, alianças, prataria,
artigos de ouro e tudo o mais para presentes na"Uma nova geração em piscinas"

* Piscinas em diversos tamanhos
* Atgiso de praia.

-

* Hidromassagem.
* MÓVllis para jardiin.
* Sauna.

. * Produtos para tratamento de s.uapiscina "HTH"..
'

-

* Filtros e acessórios:

-

.

,"'---" -;:-".'�."�
.

�.. """"\\
I ..

. .

'

-�- < ;

,.::::::::;:::- -

.

-.

-�.
.

.

\ :::.-�,.,,..-'

'�I'AS �lRAlU(" ç

.�. 72-28:'0 ,<i'.
�.� ..

RELOJOARIA' AVENIDA Rua Mal,
Floriano, n: 29·
Fone: 72�1911

I

Mal, Deodoro,-443 e Getúlio Vargas n� 9

!lua Joinville, 2,473

oalgodão looga-vida. malwee
", IND BRAS

,
-

liIaJi- ..lhas I.tda. Ru lertIIa Weege,200
.

18250__Pagá do Sul- S.C. fone: 0411/71-381

Jaraguá'do Sul, ae 14 a 20/04/90
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Recessão atinge�Grupo Weg.�·�
redução'na-jornada é. saídll

Atacàdo e varejo
-nuresiden:te do Clube dos GO� o íançame11tó de Cr$' 2
VDiréteJres Lojistas, José bilhões de ações' \
Ramos dê Carvalho

-

preferenciais, ao preço de
considerá "preocup�nte" o Cr$ 5 00 o lote de mil
intenso movimento de , perfa;endo uma captação de
vendas registrado' no mês de Cr$ 10 milhões: Dentro da
abril; especialmente após o Metalúr-gica existe hoje o

recebimento dos salários por _ reconhecimento de que a

parte dos trabalhadores. "Se -abertura de Capital [oio
continuar nesse ritmo vai pàSSO mais acertadapara a

faltar mercadorias", 'empresa, que compreende
advertiu Ramos. Ele ressalta um "holding",,- Wiest
que os lojistas, na sua ..' Administração e

maioria, fizeram "um . Participações Ltda. As três,
realinhamento de preços ,empresas do setor industrial,
,para baixo, possibilitando as duas comerciais

- compras", mas lembra que 'eiportadoras e outras das de
as fábricas estão fornecendo, investimentos obtiveram um

'merçadoi"ias com novos, crescimento de 16,32% em

preços às lojas, o que vai 89.
_

'

exigir repasses. "O
consumidor deve-ser o
fisçai", 'disse o presidente do
CDL, alertando para uma

passivei inflação se ás
vendas não baixarem. ,

Eo prejeito de
.

,

'

'

, Guaramirim, Antônio -

Carlos Zimmermann, avalia
que aprov.ável construção de ,

Um poliduto para transpones
de combustíveis, -liganiJo .

Araucária (fR)a
Guaramirim e São José (ou
Palhoça) "seria a.redenção
econômica". Ele afirma que
es técnicos dQ. Petrobrás já
fize,r;am inclusive a sondagem
para a instalação dopojo
distribuidór de combustível e

-: garante que ti prefeitura tem

condições' de arcar com sua "

part(!: a infraestrutura de
água, energia e os aces_sos
necessários. Antes da -

" implantaç.ãó do'Plano Brasil
Novo, estas obras deveriam'
inicl4r e_mjunlíº- de 90.
Agora, só Deus sabe:..

'

AMetaÚirgica João Wiest
ainda comemora a

abertura de Capiial -
,

ocorrida em 04 de jánetro.

noresidente dii,,'
VAssociQção dos
Municípiós do Vale do
ltapocu (Amvali), Ernesto
Felipe Blunk, está decidido a
informatizar a entidade, que
parece tomarnovo impulso
néste primeiro semestre: do
ano. ,Blunk?Jisse aos,
prefeitos, durante a última
reunião daAmsali, dia 6, em
Massartfiiduba, que já

'. :

manteve contatos com
empresas para a aquisição de -

um microcompuiador=« com

seis terminais de vídeo -, no "

, valor de Cr$ 400 mil. Até ,(I'
•

semana passadtl, (I Amvàli
tinha Cr$ 80 mil em caixa, -

bloquea.dos. '

, ADalr::elis estdlançando a,

sua campanha para '

entrar no P, ique totaLda
Coleção Outono/Inverno.
"As estaçõ�s'ma[s frias do
ano estão cHegando ... �
,com elas, nossa coleção
Outonollnverno.'90. O
clássico e o Sportwear, em
formas sóbrias, mas com '

toques de vanguarda", diz 0_
texto de divulgação,

-
'

Jaragüá do Sul - A manu- ' O pedido fOI feito para entrar
tenção do emprego de2.500.,cola- em vígor no dia 16 (segunda-fei
boradores do Grupo Weg está di- ra), com um prazo inieial de 90
retamente condicionada ,à assina- dias. O escalonamento da jornäda
tura de um Acordo Coletivo de "de trabalho ficaria. assim determi
Redução da Jornadade Trabalho,' nada: os três turnos folgariam na

entre a direção+da Empresa e a sexta-feira, enquanto os colabora
diretoria dó Sindicato dos Meta- dores de turno normal trabalham
lúrgicos. Nesta semana, o diretor _ nà Empresa, de segunda a quinta
de Relações Indústriais d� W;e�, 'feira, das 8h3Omin às 12 horas, e
Walter JanssenNeto, enviou ofí- das 13h às 16h45inin. Na sexta
cio, ao Sindicato, solicitando a re- feira, os funcionários entrariam-às
dução na jornada de trabalho de 8h30min, finalizando o expediente
'seus trabalhadores; das, atuais 44 +às llh39mffi. Não haverá expe
ilhoras, para 32 horas semãnais, diente na sexta à tarde.parao tur-
igualmente reduzindo a remune- ,no normal.

_

-

'

.

ração salarial eI'1127,5%. O eancelamente e a-suspen-

TE.l� UM CHEVROLET,É-TE
.

- O MAIS .EXCLUSIVO
'

,CONCEITO DE POTÊNCIA.
�. ".- ....' . . -. � .,;-_, -

,.

são dos pedidos em Carteira--i

aproximadamente de 80% -, em
conseqüência da decretação das
novas medidas econômicas decre-
tadas pelo Governo Federal; I::ID

'

Iôde março, foram as principais
'

justificativas para que a direção da
Weg fizesse a solicitação, Walter
Jânssen Neto comunicou ainda

que "'os créditos estão deixando
'

de serem liquidades nos seus res

pectivos vencimentos, havendo'
necessidade de recorrer a emprés- ,

times bancários para poder saldar, '

'i

a Folha de Pagamentos relatíva ao'
mês de março". I

i
j

l
1
I

'Davio Leu anuncia toda a','

programação da FECARROZ '

Massaranduba - Retretas-a se- ghetti, suas- príncesas, além das rai- J
rem realizadas na frente da Prefeitura nhas da Festa das Flores, Fenaehopp, ",1Municipal e no Centro Esportiyo mar- Fenatiro, Oktoberfest" Schützenfest, 1carão o início festivo daIllFesta Cata- Miss Turismo de Pomerode, da"socie- :1.rinense do Arroz, no dia 26 deste mês, � (lade de Tiro de Massaranduba e re-

, em Massaranduba, O prefeito Davio .gião, aJém de membros dos Cf'Gs do 'I,:J�raguá, do Sul - O Plano Leu 'confirmou e lançou a programa: Vale. As 22 horas inicia-o terceíro bai- j

Brasil Novo está provocando a- re- çäo oficial da Festa, nesta semana, lo�
,

Ie Gauçhesco, com C;J grupo, "Garotos

dução acentuada nos valores,do goapôs a reunião dos prefeitos filiados do Fandango" rde_ Cerro Largo (R�).
àAmvali. A abertura oficial da Fecar-:

Imposto Sobre Circulação de Mer-
roz acontece às 18, horas do dia 27,cadorias e Serviços ,(ICMS), repas- seguindo-se coreografias, shows de

sados todas' as terças-feiras aos mu- fanfarras e pirotécnico. _

nicípios do Estado. Em Jaraguä do Os dois novos e eSPaÇOSOS pavi
Sul, Q prefeito Ivo Konell já mani- lhões de exposições.estâö präticamen
féstou sua, preocupação e adianta, " te concluídos - palcos de bailes ,e da

que terá dificuldades de implan- exposição agro-industrial. No dia 28
tar os projetos previstos, como a está previsto o Baile do Agricultor,
'constrnç'!Ío do Terminal.Rodoviä- éO'J!1' animação do Mus�cal "San Mari-

.

d C t Ad
..

t ti no", de Santa Rosa (RS),e de "Os
.no e o en ro mInIS ra IVO 'Vilanemres", de Blumenau, ,Para ó do-Municipal. "PFecisamos repensar

-

mingo, dia 29, a Comissão OEganiza-<,

os investimentos", advértlU Ko- dora'programou novas atr�ções, comonell. �o desfile 0fieial da III Fecarroz, pelo'
Em apenaS três semanas,. o centro d!l cidade, com participação da,

ICMS repassado ao município pela ' banda da Pólícia'Militar de SC, da rai- '

Se,cretaria da-Fazenda, sofreu uma nha da Fecartoz, '''J:'ânia Regina Ran

queda vertiginosa de 85%., No dia
27 de março, por exemplo',_o valor
total foi de Cr$ ·;),2;4 milhões; n0

dia 3 deste mês, o total.foi de ape
nas Cr$ 8,3 milhões 'e, na última ,

terçá-feira (lO} o valor repassado
chegou aos Cr$ 1,2 milhões. '�Se
continuimnos nesta. proporção de

repasses, não conseguire'mos <li
nheiro sequer para Iiberarinos a fo
lha de pagamento", feme: o pre-

-

'feito Ivo Konell, que está conta
, tando com as empreiteiras que es-

t;\O realizando as obras da segunda
Ponte sobre o Vailatti, da ahtiga
Ponte Pênsil (colocação do pilar)
e da pavimentação dá Rua Roberto
Ziemann', no Bairro Amizade. ,

Diminui' ICMs
repassado' aos

. " .

murucrpros

,
,

I

, Apresentação .de dariças típicas
marcam !I t_;ü'de do dia �O, 'enquanto
os visitantes aguardam o Baile 00 T�a
balhador, quê 'inicia '�s'2(Ô)_ horas, 'sob
aríimaçãö dos musicais Expresso Jo
vem, deMassaranduba, e "Junio e Ju- i
Iio", de Joinville. Para a terça-feira �.(0l/Q5) está prevista a apresentaçãodeIgrupos f9lcli5ricos do Centro Cultural

,

25 de Julho, de Blumenau.rdo Centro 1
d "IEducacional :Evangélico, ' e Järaguá Jdo Sul, é Esc01a Básica "J,oão Romá- :;1'rioMoreira", além do qrupo Cultural'

Raio de Sol, de Joinville, O Baile de, !l'encerramento, começa '�s 20 horas,
com animação de "Os Fre!l�ticos"; d€ '

' ,:
�araguá do Sul.

CSA�TO
PEÇAS,lTDA

, r

Peças e assessórioª, para Fiat�
Ford - Vollé$wagen'- Chevro/et

Rua João Picolli, 139 - Fon�: (0473),
72'()325

PâgihaOCr' -

/
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Amvàlipretende implantar
plano ambientalem ltapocu
Massaranduba - Os prefeitos
que compõem a Associação
dos Municípios do Vale do Ita
pocu (Amvali) adotaram im
portantes decisões, durante o

última assembléia ordinária,
realizada 'a partir das 9 horas

.

do dia 6 deste mês, no Centro
Esportivo Municipal. Coman
dados pelo atual presidente, o
prefeito de Corúpä, Ernesto
Felipe Blunk, os líderes muni
cipais decidiram pela criação
de um Núcleo da Associação

-

Cátarinense de Criadores, vi
'sando o aprimoramento do re

banho local, e de um Plano de
Recuperação Ambiental da
Bacia Hidrográfica do Rio Ita-
pocu.

.

� O secretário do Desenvel-
vimento Urbano e Meio Am-

.

biente, Adernar Duwe, deve
receber nesta semana um ofí
cio da Amvali, solicitando a

instalação de um Posto'Avan
çado da Fundação de Amparo
à Tecnologia e· ao Meio Am
biente (Fatma), em Jaraguá dç
Sul, como representação dos
municípios que.compõem a mi,-

Os prefeitos do Vide definiram importantes projetos à Região

crorregião. Conforme relato
do engenheiro sánitarista Ce
sar Arenhardt, a população do
Vale deve chegar a 140 mil até
o final desta década, trazendo

.

sérias conseqüências ao Meio
Ambiente, como "o lançamen
to de oito toneladas de efluen-

tes líquidos lançadas diária
mente sobre o leito dos nos da
região, a extração de madeiras
e minérios, de forma desorde
nada, a disposição inadequada
do lixo e o lançamento de
efluentes gasosos, altamente
tóxicos no ar".

_

'

_

SílvioEwald é destaque noCíclísmo-

�. .
-

Jaraguá doSul-o ciclistaSíl-' 16 a 22 de abril. Na segunda etapa, os re

vio Ewald reafirmou sua exce-. Com o patrocínio asseg�-' sultados foram os seguintes:
lente fase, ao conquistar, pela rado da Crismar, Borrachana
segunda vez consecutiva, e

-

Konesa, Prosserv e Prefeitura' Carlos-Hunger, em 1�, Edmil
quarta colocação no Cámpeo- Municipal de Jaraguá do Sul" san Senf (2�) e Osni Safanelli
nato Estadual de Ciclismo. No os ciclistas jaraguaenses se des-. (3�), todos patrocinados pela
final de semana passado, Silvio . tacaram, especialmente o ex-

.

Tigre> de Joinville. Ern quarto
e Alternar de Souza competi- periente Sílvio. "Com o apoio, ficou 'o ciclista j.araguaense Sfl
ram na II etapa do certame, _ estamos fazendo uma prepara- via Ewald·. Ele planeja, agora,
em Joinville - Circuito Beira ção pará conseguirmos melho- participar da Prova da Inconfi
Rio -, competindo centra 47 res resultados a partir de dência Mineira, que se realiza
atletas de Santa Catarina. A maio", planeja Sílvio, que trei- nos dias 21 e 22 de abril, em
prova serviu ainda para a rela- na com Alternar diariamente Belo Horizonte. A terceira
ção dos nomes dos ciclistas' - uma média deJ50 quilôme- etapa do Estadual de Ciclismo
convocados a compor a seleção . tros, rela serra de São Bento deve acontecer emmaio - ain- .

de juniores, que participa do do Su e na BR-280 até a praia da não foi definida a datá, nem
Brasileira, em São Paulo, de de Enseada. o local.

IVFeira daMalha terá
intenso volume de venda

I ,

o movimento nas vendas da
W Feira da Malha, em
Jaraguá do Sul, deve
ultrapassar os Cr$ 20 milhões,
segundo previsão da -

Comissão Organizadora do
evento. A projeção é feita pelo
coordenador da Comissão,
Durval Mareaue Júnior, com
base no movimento.verificado
no ano passado. "Os produtos.
em malha de alta qualidade, .

vendidos diretamente da-s
fábricas e a caraaerização das
peçaspublicitárias na figura de
um colorido cone de fio de
malha" fazem parte da
campanha publicitária da
Feira, desenvolvida pela PRW
Marketing & Propaganda,
que pretende transformar a
idéia em uma logomarca
definitiva do evento.

A idéia da Feira da Malha
surgiu em J986, quando uma

circular da Secretaria de
Cultura, Esporte e Turismo
(SECET) foi enviada às .

empresas de malhas de
Jaraguá do Sul, apenas
solicitando informações. sobre
o eventual interesse na

'realização de um evento que
unisse as. empresas,

.

especialmente voltado ao

púbtieo-compradot. A .

aceitação foi total e, no final
do ano, um grupo de
Rotaryanos decidiu colocar o .

projeto em prática. .

Entre os dias 18 e 26 de julho
de 1987 surgia a 1� Feira. da
Malha de Iaraguâ do Sul,

_ tendo por lacaio apertado
pavilhão do Agr?pecuári(J;
Foram 19 expositores, que
foram visitados por nada
menos de 50 'mil pessoas,
proporcionando um -

faturãmento d� .
.

Cr$ 9.027.431,45, em vendas.
Estava consagrado O evento da
produção de malhas no.

município. O portal Jaraguá
.

serviu de palco para a.

realização da 2� Feira, que
contou com 36 expositores e

uni público aproximado 'de 80 /

mil visitantes. Foram mais de
Cr$ 55 milhões em vendas.
Em 1989 o sucesso da Feira
da Malha já estava divulgado .

c em todo o Brasil, e a presença
das mais de 110 mil pessoas
foi uma conseqüência natural.

A estimativa inicial é de uma

arrecadação de'Cr$ 75
milhões, conseguidos pelo
"turismo do tecido", Para-
1990 a IV Feira da Malha

.

conta. com uma seleta
Comissão Organizadora,
composta pelos seguintes
empresários e lojistas:
Durval Marcatto Jr.
(coordenador), Luiz J.
Nicolodelli (coordenador
.adjunto), Alcione Simas,
Joaquim Salles e Lincoln

_

Silveira (secretários), Mario
Souza, Durval Marcatto,
Dietrich Huffnuessler, Loreno.
Marcatto e Fidelis Wolf
(Conselho Consultivo), Ivo
Ewald, Dorval Marcatto e

Dietrich Huffnuessler '

(Comissão ae Contatos com

Expositores), Ildo Vargas e

Luís Alberto Leigue
(Comissão de Finanças);
Nelson Tabajara do Amãral e
Dietrich Wojcikoski
(Comissão de Eventos'.
Externos 'e Paralelos), Pauto
Filho e Ariovaldo Xavier
(Limpesa e Movimentação ..
Interna), Márcio Marcatto e

Aristides Panstein (Instalações
Gerais), Luis Gonçalves, José

. Fortkamp, Luiz-Medeiros e

José dos Santos Neto Pereira :
'

Fi/ho (Pacotes), Rodolfo ,

Huffnuessler e Edson de Assis
Pereira, (Trânsito, Segurança,
Estacionamento e

Sinalizaçäo), Waldem.a.r
Behling, RalfHermann e

Vitória Lazzaris
.

�

(Alimentação), Luiz J.
Nicolodelli, Eduardo Horn,
Fidélis Wolf e Loreno
Marcatto (Divulgação e

Publicidade). r

II

I'

I,

II

..
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ANOTAÇOES Imposte entre os estudantes
e a Guaratuba,sobrepreços,

I·

. o irmão SadiLenzi de
ve assumir na próxima sé
gunda-féira (16) o.cargo de
chefe da pivisão de �ultúra
e Turismo, da Prefeitura de
Jaraguá do Sul. A confums
ção de seu nome foi divul
gada esta semana pelo pre
Jeito Ivo Konell. Sadi vai re-

'

tomar projetos importantes
a nível cultural, como a rea

tivação do Museu Emiliô da
Silva e a organização da 2�
Schützenfest, prevista para
outubro deste ano.

Falando em Schützen
fest, o vereador Balduino
Raulino - atual_ presidente
da Câmara Municipal-:- so
licitou seu afastamento do
cargo de presidente da Co
missão organizadora da Fes
tá do Tiro. Há duas semanas,
Balduino pediu seu licencia
mento do cargo de assessor
de Culusra, Esporte e Turis
mo. A previsão é de que o

assessorjurídico daPrefeitu
ra, Leonel Pradi Floriani,
assumam o cargo, na eco.

nârios, restaram 153 - que,
segundo ele, será uma da
mais bem remuneradas do
Estado.

Aindaé uma incógnita
a instalação do Insötuto Mé
dico f,.egal� em .f-aroguá do'
Sul --; tuenderio-toda a re

gião do vale. O prefeito Ivo
Konell disse que manteve
contatos com a Secretaria de '.

Segurança Pública para via
bilizar o surgimento do IML,
e adiantou um grandeproble
"!a: 'a falta de_.pessoal �u�i
Iiarde necropsta e ummédico
legista (Francisco Rodrigues
sequer é credenciado hoje em
dia). Nesta semana, Konell
retorna a Florianópolis, e

promete tratar sobre o assun
to, novamente.

A Empresa Guaratuba e os

mais de 400 estudantes que são
transportados todos os dias às fa
culdades de Blumenau e Joinville,

.

travaram neste semana mais uma
.( "batalha:'. Enquanto a direção da
empresa de transporte insiste na

cobrança-dos Cr$ 5 mil' mensais,
os alunos fàzem um boicote ao pa
gamento das mensalidades.-A po
lêmica se transformou em impas
se. No início da noite de segunda
feira, a direção da Guaratuba
transportou os estudante normal- .

I mente até o Posto da Políciao Ro
doviäria Federal, em Guarami-'
rim, mas ao chegar lá, comunicou:
"Só continuam viagem aqueles i

que 'pagarem o carnê das mensali
dades. O resto, volta para casa,
à pé".

' .

i

guaenses devem solicitar a aber;
•

tura de nova concorrência publica.
para a concessão - e o tratamento',
- dos serviios de transportes dos:',
estudantes. '

A discussão sobre º ;paga
ment? das. �a�sagens. do transpor- i

te umversitano a Joinville e Blu
menau iniciou no-mês de. março,
quando a liderança doPDS na Câ
mara lançou indicação, solicitan
do que a Prefeitura Municipal ar- i

casse com as despesas dos estu-
.

dantes. Opreféito Ivo Konell afir
mou que iSSO era impossível, já
que representa mais de 4 milhões,
no orçamento municipal. Paralelo
a isso, a Guaratuba reajustou os
preços das tarifas mensais de
Cr$ 3,500 pára Cr$ S'mil, oçasio- ..
nando a mobilização estudantil. O
.custo mensal .para os estudos em

,

Joinville e Blumenau gira em tor-

I
no de 11 mil, segundo os alunos

i

revoltados. .

Estudantes em reunião com Konell
,

gada dê três ônibus da Auto Via

ção Canarinho� previamente co

rnunicada -, embarcaram. nos
carros e retornaram aJaraguã do
Sul, embora tenham perdido pro
vas nas faculdades. Mas o resul
tado foi positivo. Até o fmal .do
mês, os alunos universitärios jara-

A provável reunião de
prefeitos doPMJ)B estadual
foi novamente .adiada. A
princípio a data seria dia 20,
mas com a tranferência das
prévias que vão.indicar o

candidato do Partido ao

Governo do Estado - entrl
Edson Andrino e Paulo
Afonso Vieira -, para o dia
06 de maio, ainda não tem
data fixada para a. reunião'
- é possível'que seja no dia
27 OU 28,

Mobilizados, os-estudantes já
haviam decidido que ninguém via-.
jaria e apenas aguardaram .a ehe-

r---�--------------------------------------------�/

Busana reeleito pam mais
_
três anos na pre�idênciao prefeito de Guarami

rim, A ntônio Zimmer
mann; encaminhou à Câma
ra Municipal de Vereadores
um projeto, solicitando a

implantação do Regime
Unico aos Servidores, de
acprdo com a Consolidação
.das Leis do Trabalho
(CLT). Além disso, o pre
feito solicitou a implantação
do Plano de Carreira aos

servidores municipais. Nos
últimos meses, Zimmer
mann vem enxugando a má
quina administrativa domu-

i
nicipio � dos 217 funcio-

O sindicalista LuizCarlosBu
sa�a foi eleito, na noite de terça-,
feira (10), para encabeçar a dire
toria do Sindicato dos Metahirgi
c9,s de Jaráguã do Sul, por mais
tres anos consecutivos. Busana as
sumiu o Sindicato em 1987, com
-o apoio da Central Unica dos Tra
balhadores (CUT) e, nesse ano,
venceu à chapa de oposição, enca
beçada por Leone Silva, apoiado
pela Central Geral dos Trabalha
dores e pela Confederação Nacío
nal dos Trabalhadores Metalürgi-

. cos (CNTM). A vitória foi de mais
de 80% dos votos.

Ainda na tarde de terça-feira
os .representantes da Chapa 2 en

traram com pedido de limmar, so
licitando a anulação do pleito -

ocorrido nos dias 9 e 10 -, antes
da apuração-dos votos. Mas o juiz
Irinéu Bianchi indeferiu o pedido.
Já na primeira urna aberta se veri
ficava a superioridade esmagado
ra de Busana: foram 383 votos,

contra 115 dados Leone, além de
11 nulos e 17 votos brancos. Ao
final das seis um.as apuradas, o re-

_

saltado era reforçado: U97'votos
dados

à

Chapa um, contra 490 da
dos a Leone. '

.

.

'Nos próximos três anos à fre.'
te do Sindicato dos Metalúrgicos,
Luiz Carlos Busana pretende cen

trar a sua atuação na "redução da
jornada de trabalho, para 40 horas.
semanais, no final do trabalho aos
,sábados, na estabilidade no em-

i

pre_go � no pagamento semanal de-»,

salärio betenizado" . .f\ nível polí
tico, a plataforma prevista é de

,

"enfrentamento ao Governo Co- .

llor". Busana pretende aumentar-i'
o número de sindicalizados - são i

2.860 metalúrgicos, atualmente,
i

número insignificante diante des .

quase 12mil trabalhadores da ca

tegoria". "A sindicalização é difí
cil, pela própria campanha dos pa-

i trões", adianta o presidente eleito
do Sindicatc dos Metalürgicos.

Novamente adiada a

inauguração da Unidade 'de
Terapia Intensiva do Hospi
tal e Maternidade São José.
Previstapara o dia S demaio,
agora a UTI será definaiva
mente colocada a serviço da
comunidade no dia 7 do ines
momês. "Oprazo não muda
mais", garante Konell,
i' r

As ruas centrt#s de Jaraguá do Sul
vão sofrer.obraspara solução de um

problema.antigo: as enchentes causadas
pelàs enxurradas, especialmente nas

panes mais baixas - imedioções do
•

Hotelltajara. A Secretaria de Obras
pretende assentar 1.200 tubos, a 'um
custo aproximado de Cr$ 10 milhões.;
As obras seguem o seguinte roteiro:
Domingos Rodrigues da Nova - desde
a sinaleira da Reinoldo ßau,'alé a i

Marechal Deodoro da Fonseca; i

Procôpio Gomes de-Olivi!ira, Quintino
Bocaiuva e Expedicionário Antônio

\
Carlos Ferreira, até a rua Guilherme
Lessmann. As tubulações resolverão os

problemas nas ruas Equodor, _
Presidente Juscelino e nas instalações
da Borracharia Wolf e fundos do Hotel
Nelo.

"
i

CAI'*SASSE
iA ESSÊNCIA DA PUREZA

·em'dlincio' 8SC11pamentDs

METALÚRGICA JOÄO WIEST S.A. I'
Rua: E,wino Men�otti,\588
.

Fone: (0473) 72-3133 '
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