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Weg reduz ajornada de trabalho'
< Desde a manhã de quarta

feira os mais dê 6.500metalúr
gicos do Grupo Weg estão tra
balhando em horário reduzido,
em função de acordo assinado

entre a direção do Grupo e o
Sindicato da categoria, após a

realização de oito assembléias
dentro dasfäbricas. A jornada
de trabalho fitQu reduzida para

�. '_.
.

...

32 horas semanais, enquanto
os salários dos trabalhadores
sofrerão redução de 25%, por
um prazo inicial de 90 dias. Pa- '

ralelo a isso, empresas como

a Kohlbach e Metalúrgica Er
winoMenegotti já concederam
férias coletivas a mais de 60% <

de seus empregados. <
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, Mais de ,80 mil- visitantes 6) Juventus estréia domingo
devem prestigiar Fecarroz contra o forte Laguna

o Centro Esportivo Municipal deve -receber milhares de visitantes

Depois de oito anos afas
tado das competições do Fute
bol Profissional de Santa Cata-

o rina, ó Grêmio Esportivo Ju
ventus inicia neste domingo
(22) uma nova e importante fa
se na 'sua história: o retorno
à 2� Divisão de Profissionais.
O jogo de estréia

é

contra a

Foto de Wagner Jorge

forte e tradicional equipe dó
Laguna Esporte Clube, no Es
tádio João Marcatto que, segu
ramente, deverá lotar de torce
dores tricolores, novamente.

o, _

O Juventus volta a jogar no dia
29, em Imbituba, contra o time
da "casa". Página 8

Mais de Cr$ 2,5 milhões o município durante os cinco
foram investidos pela adminis- dias de Fécarroz, prevista para
tração municipal de Massaran- encerrar às 20 horas do dia 12
di, 'ia, para assegurar a realiza- demaio (terça-feira). Exposi
çac festiva e organizada da III ções, shows,muita bebida e co-

o

Fes- a Catarinense do Arroz, mida típica fazem parta das
que inicia nesta sex�a-�eira

o agradáveis surp.resas prepara
qO), no CentroEsportivo Mu- das pelos organizadores da III
mcípal. A Comissão Central Fecarroz. Serão mais de 100 es
Organi?:adora estima que mais tandes a serem visitados. Pági- Ide 80 rriil pessoas devam visitar na 7 Es.tádio João Mareatto deve lotar durante a-partida, amanhã"

, '

Ernesto Blunk
critica LOM
municipal. o

,Pági�a 3

Petistas têm -

_, < -

pre-convençao
no domingo

Página 3

Vereadores
vetam projeto
de Konell

Pág,ina 3

Programa de seu
fim de semana

o

em toda região
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- Opinião

A Festa da Produção.

'" .

Editorial

(l�-PARTE)

JARAGUÁ DO SUL - 1950
.

.

.

Soo.40 Anos-
Recordação e Saudade

t �
_

\
•

. Cr:ônica - JOSÉ CASTILHO
PINTO

nhecer Jaraguá do Sul que, diga-se
de passagem, era um poucomenor
e menos desenvolvida que Joaça
ba. As ruas do centro da cidade
como todas as demais lião eram

calçadas, o que veio acontecer só
bem mais tarde. A rua Quintino
Bocaiúva não existia, pois parecia

.

uma simples. vereda ao lado da
Prefeitura Municipal e aos fundos
desta ficava um terreno baldio. A
rua Reinoldo Rau, hoje uma das
belas vias da urbe afigurava-se
mais com um caminho do que rua
e terminava nos trilhos da R.F.
sem continuação pára a Procópio
Gomes. Asmas Mal. Deodoro da
Fonseca, Getúlio Vargas, Procó
pio Gomes, Epitácio Pessoa, Gu
mercindo da Silva, Domingos da
Nova e Venâncio S. Porto já em

1950 eram as rnais movimentadas
da cidade, ao. passo que das oito

. transversais no centro só 3 tinham
movimento, à saber, Emílio C.
Jourdan contendo a loja Brei
thaupt, Banco Inco, Rádio Jara-

CORREIO--
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o Dia Mundiàl da

Terra
.

-

Reflexões

\ Guaramirim, 22 de abril
de 1990

Nesté domingo, nós
ambientalistas e, espera-

Em.meio às expectativas O prefeito Davío-Leu in- O colono quer trabalho, mos toda população, co-de uma .. forte recessâo=- até vestiu na Fecarroz, com a cer- terra e condições para o plan- memoramos a natureza,
agora restrita a especulações teza deque o retorno � polí- tio, necessidades que somente I b I
.,...,., a administração munici- tico e financeiro - está asse- as adminístraçôes sérias, a ní- pe a .sua eleza, pe a ex-

pai de Massaranduba decidiu. gurado., A pedido dos pró- veis federal, estadual e muní- celência, pela perfeição.
investir em uma Festa que já prios expositores, a Comissão cipal, podem fornecer, Em Será um dia em que pes-
entrou para o calendäríç tu- Central Organizadora deci- Massaranduba, apesar das di- soas de todos os cantos
rístico da produção catarmen- diu instituir cinco - e não fículdades; os orizicultores deste nl

�

d
se, A III Festa Catarínense do . apenas três - dias de Festa, encontraram o seu espaço pa-

este planeta, estaraod e-

Arroz se torna realidade a sempre encerrando as noites ra a produção. A Festa Cata- I
senvolvendo ativida es,

.partir de sexta-feira (20) e com um grande baile, para a rinense do Arroz nada maís q�e de um modo ou ou-

prossegue até o dia 1� de maio alegria daquela gente humil- é do que uma comemoração tro, exaltem nosso meio'
(Dia do Trabalho), quando de, que já garantiu uma pro- _pelo esforço do plantio, que ambiente, ou protestemmilhares de pessoas já terão €lução de nada menos do que possibilita o ãlimento na mesa
visitado o Centro Esportivo um milhão de sacas de arroz, do homem. contra as agressões que

. Munícipal. para este ano.
'

este vem sofrendo impie-
�__� � � dosamente,todo�osdias.

Também poderá ser
.

guá, Bar e Cine Buhi:; a Padre
.

um dia de reflexões ape
Franken, demandando o Bar Ro- nas.
doviário que era terminal dos ôni-' No nosso cotidianobus intermunicipais e de fora do
estado; a Mal, Floriano Peixoto, de ambientalista, muitas
por abrigar o Banco Nacional e vezes já nos defrontamos
o freqüentadíssimo Bar Harnak. .

d dE nessa rua Floriano começava com pess.oas e to as as

. umaruasinhadeapenas2q_uadras classes, empresários,
e uns 150 metros de compnmento agricultores, comercian
, que tinha nc início a'loja do Dou-
brova, uma fábrica-de Charutos, tes, que.sob Uma ótica to-
umafãbricade esteirinhas, a fãbri> da egoísta e distorcida
ca de Bebidas de Axel Boss, ofici-
na de Torno do Nimaht. A peque
nina rua chamava-se Jacob Buck
e eramovimentadíssima, visto que'
rumava para a Ponte Metálica, a
única para veículos sobre o rio Ita
pocu saindo do centro da cidade
e que atravessando-a e pegando-se
a esquerda pela rua Georg E .

Czernievcz, passava-se uma pe
quena-serraria e ia para a casa co

mercial do Gaulke defronte ao Es
tádio do Clube Atlético Baependi,
e até o único Hospital então exis
tentee que hoje é Hospital e Ma
ternidade Jaraguá; sepegasse a di
reíta pela agora rua MaxWilhelm,
passava pela verdureira do Evald,
Bar Marabä, Engenho de Arroz
de Leopoldo Grubba, Metalúrgica
.do Hiendlmeyer, Fábrica de Bebi
das Max Wilhelm, continuando -

até a entrada da rua Joinville e

aí já com acesso para Itapocuzi- .

nho , Schroeder, Guaramirim,
Joinville etc ..

Jai:aguá do Sul, 06/04/90

nos acusam de tentar im
pedir o desenvolvimento,
o progresso; a elas dedi
camos este espaço.

Não está ao nosso al
cance o poder de deter o
progresso, mas sim a pos
sibilidade de torná-lo um
fator que 'proporcíone
bem-estar à população de
maneira totalmente inte

grada à natureza. Admi
timos não ser tarefa fácil
mas devemos começar
desdejá, conscientizando
as pessoas dá importância
de planejar melhor suas

atividades, esquecer o

imediatismo e· voltar a

pensar.
Vamos investir no

meio. ambiente; explorar
melhor as possibilidades,
deixar úm pouco o lucro
de lado e pensar em nos

sos filhos e netos, no lega
do ambiental que estare
mos deixando a ele�. .'

Aprema-Aguapé

METAIS SANITÁRIOS DOCOL EM:

_

Era meu propósito dar à esta
crônica o título Jaraguá do Sul
1949, visto que cheguei aqui em
meados desse ano, mas depois re
solvi arredondar" data e 'intitulei
o escrito de "Jaraguä do Sul -

1950�', com o subtítulo "são 40
anos - recordação e saudade".

Vim para esta cidade proce
dente de Joaçaba, no oeste catari-

.

nense, cumprindo ordem de trans
ferência no meu cargo de funcio-

.

nário da fiscalização federal do '

Ministério da Agricultura, e ao de
sembarcar do trem de passageiros
as 19,30 horas na estação ferro
viária local, estranhei a ilumina
ção deficiente no pequeno trecho
entre a gare e a rua Emílio C. Jour
dan, onde fiquei hospedado no

Hotal Becker. "

.

. No dia seguinte passei a co-

omelhor preço e asmelhores
condições de pagamento
você encontra aqui!

• JARAGUA. GUARAMIRIM, MAFRA
. SÃo. BEt:JT{) DO SUL, JOINVILLE

Página 02
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VEZ·ES· SEM
ACRÉSCIMO

(1 + 4)
ou AVISTACOM DESCONTO_S ESPECIAIS

Jaraguá do Sul, de 21 a 27/04/90
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PT municipal realiza
..' pré-convenção dia 22

Laraguâ do Sul - o
Partido dos Trabalhadores
realiza neste domingo (22)
a suá Pré-convenção para
escolha dos delegados que
participam do Encontro-És
tadual, a ser realizado nos

dias 4 -e 5 de maio,' em Flo-
'rianópolis. O evento muni
cipal acontece a partir das
14 horas, nà rua JoãoPla
ninschek 126 - atual sede
do Partido _:_ e deve discutir
também a formação da cha
paao governo do Estado pe
la Frente progressista. Em
bora ainda exista resistência
de grupos' dentro do PT; é
bastante provável a aceita- lização da convenção oficial

,

ção dos nomes do senador ' do PT Estadual, em Floria
Nelson Wedekin (PDT) co- nópolis,_ II_larca�� para o dia
mo candidato ao Governo, 6 do proximo meso

e Eurides Mescolotto (PT)" O atual presidente do
como seu vice. -

'

PT de Jaragua do Sul consi-
Durante a Pré-conven- dera-que "as empresasestâo

ção, o atual presidente do aproveitando, através de
PT municipal, Luiz Hirs- tramóia, as dificuldades do
chen, o "Luti" , pode ser momento .econômico para

:

lançado como candidato a exigir redução na jornada e

deputado estadual p�lo Par: pedir férias coletivas". Ele
tido, na mrcrorregiao. Luti avalia que neste momento
pretendemudar toda a dire- é necessário que o trabalha
toria, embora admita sua dor "garanta o emprego e

permanência.na presidêncjá lute pelo pagamento das
do Partido. A Convenção perdas salariais que chegam
Municipal está prevista para 'a 85%, desde a implantação
o dia 20 de maio, após a rea- do Plano Econômico".

"Luti' pode ser o candidato

Pilote sempre equipado

�HONDAI Menegotti Motos I#

outro "absurdo": o artigo 139 -
item 2 -, que "proíbe ao servidor
que possui Cargo de Confiança a
fazer parte de associações", Este
item, inclusive, já foi aprovado em
primeira votação. Paralelo a isso,
o prefeito enviou aos vereadores,
para apreciação, o projeto de Lei
que regulamenta o Regime Unico
aos 100servidores municipais, pe- '

la CLT - uma norma da Consti-
'

,tuição Federal.
' '

CO.RREIO__
K:» C> ,iF- C> '" <>

manifestá B1unk. "Não temos co
rno aguentar mais esse prejuízo,
isso está fora da realidade". Esta
definição está, por enquanto, pre
vista no artigo 98 - item 42 -

da futura Lei. '

No próximo dia 23 (segunda
feira) devem' ser apresentadas as

'

emendas supressivás e 'corretivas
à Lei, que só entrará em votação
no dia 5 de maio. Mas Blunk citá

Prefeito de_ Corupá diz que
Léi Orgânicatemvabsurdos'

,
'

Corupá - o prefeito Ernesto
Felipe Blunk está preocupado
com o que chama de "absurdos"
na atual elaboração da Lei, Orgâ
nica do Município - ainda não
promulgada.em função de desen
tendimentos entretos partidos que
compõem a.Câmara de Vereado
r.es, especialmente PDS e PMDB.

. "Se a Câmara instituir o Instituto
Municipal de Previdência a admi
nistração estará inviabilizada",

Lenzi assume o

cargo de chefe,
da Cultura

SOOi Lenzi assumiu cargo dia 16

Câmara rejeita permuta
de casa à futurá Creche

Konell: dificuldades na Câmara

Justiça. Alheio aos desenten
dimentos e discussões políticas,
sobre o tema, o prefeito Ivo
Konen assegurou: "A Creche
está pronta e deve ser implan
tada .ainda neste mês". Konen
pretende desapropriar a casa,
e critica: "A maioria dos vereá
dores não quer que se instale
creches em Jaraguá do Sul".

Serviços com desconto de 30%
Peças originais com desconto de 1.0%' ,

'E você paga tudoem 3Q., 60 diassem.juros

PROMOÇÃO DA ··COPA'

Sadi Lenzi assumiu definiti-' Iaraguâ do Sul-A perda
vamente o cargo de Chefe de Divi- _

de três vereadores peemede
são de Cultura e Turismo; da Pre-

. bistas, na Câmara Municipal
feitura Municipal de Jaraguá do - Marilze Marquardt, Heins
Sul. Irmão Marista licenciado, Sa- Raeder é Almiro Fanas - já
di estava atualmente em Joinville, 'começa a trazer dificuldades ao
e deve dar continuidade ao traba- pre!eito Ivo Konen! para aprolho anteriormente desenvolvido vaçao de seus projetos. Com
pelo assessor de Cultura, Esporte, minoria na Casa, o prefeito
e Turismo, Balduino Raulino, que - .

fsolicitou seu afastamento. Jean nao conseguiu que osse apro-
Cario Leutpreeht permanece' na vado a permuta de -uma casa

chefia da 'Divisão de Esportes. na Ilha da Figueira, onde seria
Ambos estão vinculados direta- localizada a -futura creche do
mente à secretária Rosemeire Va- Bairro. Na sessão de segunda
seI. '" feira(16), os vereadores repro-,

Projetosimportantes como a varam o projeto, por 8 x 7.
reativação do Museu Municipal "Amanhã ou depois, quem sa
Emílio da Silva, a restauração das, be", disse o vereador Heins
casas em enxaimel, no interior do Raeder. "Não somos contra a'
município', como parte integrante instaiação da creche, mas simdo Roteiro da Imi�ração no Sul
do País, e a continuidade dos pre- à permuta".' ,

parativos à 2� Schützenfest são os _
A permuta seria feita, a

pontos de maior destaque; que de- princípio, com a Metalúrgica
,
vem ser implementados pelo novo Trapp, mas a residência onde.
chefe da Divisão de Cultura e Tu- funcionaria a Creche, proprie-

�'rismo. dade de Iris Klincoski da Silva,
está com uma ação Pauliana na

Av, Mal. DeOdoro da Fonseca. 158

Página03, , \ Jaraguá do Sul, de 21 a 27/04/90
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A s 'la elegância
começa por._

-

tor«..
Vista

A!MISÃO
Moda Sempre
Getúlio Vargas, 55

ÓTICA
HERTEL

• Laboratório ótico
especializado. __

• Há mals de 50 anos atendendo
vocá.

'

• Precisão e qualidade .

. Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889

KADRI
PIrul� ...

- -;:;;;

,

,

AForne'o's Club, em
Massaranduba

provou que veio agitar as
noites da região. No dia
de sua inauguração o

. imenso espaço de mais
de 500 metros quadrados
ficou pequeno para .

abrigar tanta gente.
Parabéns a Francisco
Alves e sua _equipe,
sempre pensando na

renovação social, como
forma de integração entre
as pessoas. Muitos anos
de sucesso à Forne/o's.

Destaque para Simone Baumer,
atualmente'aluna do Curso Profissio
nalizante paraManequim e Modelo 'Po

tográfrco Ckiu. Aliás, são muitos os co

mentários sobre o sucesso da 1� elimina
tória do Concurso de Lambadas do Ra
riah Privé Club, em Ioinville.

Afoto mostra ajovem professorinha.Diane Grützmacher c'om a sua mãt
"adotiva" por 60 dias, Sra. Karin Klenner. Ambas estão fantas_

para os festejos carnavalescos de Boppard am Rhein, regido do sill,.
Alemanha, fortemente habitada POT;famílias cat6Iicas�_Recorda-se que J);".
ne, em fins -de dezembrol89, enviou a este semanário apelo par« pode
fazer Um curso de alemão no Instituto'Goethe, que foi ouvido por senhortlS
da nossa sociedade. Seu retorno foi contado no �estaque da Semana -

12, da semanário MENSAGEIRO DE JARAGUA - Jaraguá-Bote, ed.
It! 12, de 04-04-9JJ, contandó a fantásticà aventura da jovem jaraguaenst
que hoje leciona no Projeto de Línguas, da Escola Prof. João Ronuúio
Moreira, de RioCerro II. Abre-se, assim, uma nova perspectiva 1J(l1'II'

jovem professorinha...

Depois de 25 horas de: vôo entre a cidade de Montreal .

'

_
. (Canadá) e o Estado de Santa Catarina (Brasil), Paulo

,

Fernando $pringmann praticamenteestá "formado" em
trocar as fraldas da filhinha Yicki, de 2 anos. Paulo e Vickí
estiveram em Jaraguá do Sul, em visita aos pais e avós doutor
Fernando Springmann e Yara Fischer Springmann, e demais
parentes.

. ,

M�IIÖIl\
. ,

[ <f)�cormóV�i� I

o empresário Luiz Carlos Cabral retornou da Europa, -no dia 5 de
abril, trazendo na bagagem novos conhecimentos em desenho têxtil e artís
tico. Proprietário da Empresa Têxtil Quadros Três Américas, Luiz Carlos

_

pesquisou novas técnicas paFa a sua profissão. Sucessos. ,-

o REQUINTE QUE VOCÊ MERECE, -

COM A QUALIDADE QUE VOCÊ EXIGE.
.

-

/

. As melhores marcas em malhas
do Rio, São Paulo e Santa
Catarina, você encontrana

��� �� ��_W��A_R_O_U_P�A_'I_N_FA_N_J_I��__J
PágIna 048'05

THEGOLDENMESH'
Galeria Dom Francisco - Sala 7
Jaraguá do SuJ-SC

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



���
JI,._ � -- ,

'JARAGUA DO SUL, DE 21 A 27 I)E ABRIL DE 1990.
,'- A �t.ala_Ç.ãQ de Um

I---------___;-----.........:....;:_===:;:
j

.___;_

' Instítut« Médic.º Legal,
-, em Jaraguá do Sul, com

abrangência para atendi.

,

mente a toda regiãº d�
Valg do It&POCU, está ca

da día mals difídl Para
complícar mais' a :'n9vl�-"
la", o único médico le
gista díspoàíve] nQ"muni
cípio ,,_ Francísco Rodri·
gues -, constantemente
criticado por famílíares
de vítimas, por m,ode
violenta, solicitou Sua

exoneração ,dQ cargo, ao

_ delegado regional Adernar
Grubba., E as perspectí
vas são péssimas: o pró-
prío delegado Grubba
adíanta que .

'

"é pouco
provável a abertura de
vagas pata médicos le-

gistas, medíante con-

curso, neste ano, em

virtude das contenções
de despesas no Governo
Estadual" .

EpIÇÃO M' 3.585

-Filalelia
ROberto João Eissler

O ,CO;MPRQVANTE- pE FRANQUEAMENTO

Ouando do- surgimento das nÍáquinas de

franquear, muitos preverem o fim de 'filatelia.
Atualmente, com o aparecímento do Cp, soíre

mos Um&, nova sídromg de pessímísmo.
A ideia em '&i, não é neva, Trínídade (de

1851 ª 1879), Barbados (d� 1852 a 1873) e Mau

rítius (de 1858 a" 1862) emítíram selos sem o

valer facial. Nes;te século, a Hungria, a Chi=
ne, OS Estados Unidos, o Canadá e a Suécia,
por motivos diversos, também já Iízeram uma

experíêncía semelhante.
Com relação aos valores faciais, eles depen

dem da UPU (Uníão Postal Universal}: .que usa

moeda própria, º franco-Ouro, para estebete
cer as tarifas ínternacíonaís- Mas o Brasil, ade·
quar os Iacíaís dos selos comemorativos à nossa
tarifa, mesmo o primeiro 'Porte nacional, é uma

tarefa dificílima, tendo em vísta os nossos fre

quentes problemas economícos.
Assim, um selo sem valer ímpreso. mas que

corresponde a, ,uma determínsda tarifa:
'

mos·

trou"se·- muito prátíeo, pti:nG-i�palmente
' àqueles

"

que muito utilizam esse serviço. Devído a isso,
acreditamos ser o CF irreversível.

'

Em virtude desse fato, gostaria de me maní
fester com algumas idéias que já ouv; a res-

peito.
'

Há aqueles que classificam 'Q CF 'como ordiná
rio no sentido, denotatívo da palavra. Outros o

chamam de o mais ordinário dos ordinários. E

há também aqueles que. comentam que o pró
prio Correiq Ci batizou de "comprovante de

rranqueementov+- CF, pois não teve coragem
de chame-lo. nem-da ordinário.
Afora estas brincadeiras, o Cp pode deixar

uma "pulga atrás da orelha" de muitos. Afinal,
qual será a influência do CF sobre a," ,emissão
de selos comemorativos?
Será qU� irá acontecer uma valQrização do

selo usado? Pois estão ficando cada vez mais

'esçassas aS cartas circuladas com selos comemc-

tivosl
'

'

Este pode a�é' não ser um assunto polêmico,
muitos podem a,chá-Io até irrelevante, pQiÍs . a

, fi.latelia sobrevive a tudo ,e a tOdos; mas o fa

to é que sempre haverão aqueles que questio·
nam,- &Ie preocupam com o destino da filatelia
brasileira, às vezes até "tirando leit'e de pedra"
(será o caso?). Criamos hipóteses, e até filosc

famos quando achamos que "só, o tempo" nOs

dará uma resposta". Mas caro amigo, o tempo
nãO existe, é apenas uma convenção ...

, . '.
�

Posto de Vendas MarQfto
"_'''- ....

,.'
-

�--;._:-.. ,,-����.,....

Chapeu�, bones, viseiras, camisas,<. shorts,

bel'P.l�das e cordas. ';':'JJ'líi$� :'11"': _

.� �,� "!�� ��'&'-

Em frente à fábrica, ;.,.. Amplo estatloJiamento.

Falecimento ,'-

vera-Marquardí 'Haake"' ..·

A mui �stimada sra, Vera Marquardt Haeke,
esposa de Alex Haake, veio a falecer no sábadO
de aleluia '(14.04.90), às 18 horas,' depois' de
guardar o leíto no Hqspital e Maternidade Ja·

raguá, ,Jocal, aos 76 anos, deíxando uma lacu-
na na sociedade local.

.

Dona Vera teve ã sua vida ancorada aos prí
mórdios de Jaraguä do Sul, - pois, a sua avó

Clara era filha de MaximiJiano (Max) .Schubert,
Q prímeíro Inft,endente Distrital de }a'I'aguá do
Sul, que casou CQm Erich Lltdwig Marquardt.
representando os píoneíros que, desbravaram
esta terra. '

-

A vi�a de seus anc�Sif;rais vai contada no Segun
do LIvrQ ue Jarague, do mestre Emílio da Silva
págs. 103/4 e 242/3.

' -- '-
'. ,

A .extinta deixa s,�u esposo Alex Haake e duas
filhas _. Ca;rin, casada com Mário EugêniO
'Boehm e Carla, casada cOm Hans Gerherd Mayer.
"Nutzi", 3 netos, uma neta, 1 bisneto, 2 irmãos.
cunhadas, cunhados e demaís parentes. Era uma

das maís antigas leitoras deste semanário.
Este semanário apresenta aos eníutedós os Sleus

profurtdos- -sentímentos da pesar ..

Jarllui ficI
- - � sel- - lédico

.,� - �

"_-, "legista e 'IML

Papelari� S'ralipel
A papelaria 'grafipel esta fazendo uma preme
cão de briquedos á preço de custo. Venha compa-
rar-

-

Sem alternativas da
Saúde Amaro Xímenes, e

delegado, regional acerta
ram

-

que todos Os exa
mes de lesões _ corpora.s
passam a ser feitqs ,

por
médicos credênctados nos

postos de Saúde da PrE.-
'

feitura Municipal, Em
caso de morte' v.olenta.
agora sim,' o corpo sec
,rá .envíado ao Institu
to . Médico Legal, em

Joínvílle, para sofrer au

tópsía. "Já acentei isso
também com ,o delegada"
r�gional, em Joinville,
João Pessoã Machado",

, garante Grubba.

C I í I·i C a M é d i c a

Reumatologia
Dr-. Wander L. Watzko
Consultório Médico

Rua José T. RibeirO, 785

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

Atendimento com Hora Marcada de 2� a6�f.

Fone: (0473) 72-2%'8

Mas, como O· impor"
tante é o surgimento do
"nosso" IML, o delegado
lembra que o pI'efeito
Ivo Konell já se prontiii
cou a colaborar, para
conseguir sala apropril.
da para o Instituto: Serras,
g�ladéiraS' e outros equi
pamentos devem ser adqu:.
ridos pelo Governo do
Estado. Outro grande
problema: a contratação
e um auxiliar de necro� -

sia.

ADVOGADO
;"\,

.

Rube�· 'F'anseca Jlexâ
RUa Reinoldo Rau. 86 - Sala 6 - 19 andar
Centro - EdifíciO Mário ·Tavares
Fone: (047S') .72-1920:- Jaraguá do Sul - SC:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.., lIUár.!o Würgea g Mul11�

Proclamasde >ßâaàmentos ::. ��)eirQ, solteiro,
,'.. ., ..>._'

'

.QpeIarlO, natural die

MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMÀNN, ()ftc1äJ.� do Registro cívU LUís· Alves.
'.

neste Estado;

tio l' Dlstrlto da C9IDatca de laraguá do Sul"Estado 'ê'santa Câtarlna,
domícíüado e residente

, em Schroeder I, em
Bras1l, faz saber .quecomPélre'ceram em·,Clri,ól1o, e�bm�o"'9S documen- Schroeder, neste Estado,
tos �xlgl,dos �1.:Jei, a fim' de

..� b.a.,�1!1�re.. ,eara�.·.�a._.8Il';"_OS- .pintes: I
.. .. _"

- . . fi ho de Helmuth-Adolfc
do lar, natural de Jara- Gen) Guentb�r'Utp,adel -:- Zeferino Carb�n. Filho .e Würges e Maria Floren'

güá d.º' Sul, domiciliada .Edital 17.165 de 10.04.90 Mar.ta Marlza Alves de cio Würges -

'e resídénte em Conjunto Roberto Carlos .. Coradíní Lima
'.

.

Ela, brasileira, sOlteira,
CPHAB, quadra

-

02,. lote e Ivone da Silva Ele, bràsíleíro, solteiro, operaria, natural de Rio
nr h9 88, 'é'

'

Vita Rau, El�,: �tirâsi1��ro';�" sQlt,eiro, gUÇl.r_daT, .. : naturet de: Ga�'
. do Sul, neste lElstado, do"

ri'e�l�: d�td�: filha 'de' el�trotéçniq�,,, r�::�riatural vão, neste Estado, domící- miciiliacta' .�
...

resídente
'José Rilteil"o e Janete de' Tubarão, nestle Es- Iíado e residente na na Rua. Joinvílle, nesta
Alves Ribeiro - tado, domíciliedo : e re- Rua Venâncio. da' Silva cidade, firlha de Rei-

Edital 17.162 de 10.04.90
sidente na Rua- 381, em Porto, nesta cidade Ii- naldo d()81 Santos e Ma"

. Viola, Lenzí, nesta cidade, lho de Zeferino Carboni falda Bernadete dos San.
Aliberto Maas e Lúcia·

filho. de Dorvíno Coradíní e Elza Camilo Carboni _ to�-Beatriz Fran�ne'r.
e Francísce Fernandes Hla, brasileira, sOlteira, Edital 17.172 d� .

16.04.90Ele, brasileiro, solteiro, C0)rad,ini - "
do lar, natura.I de Doutor

contador, natural de la
Jaime John.Steinmacher

Edl�l 17.159 de., 10.04.90 Jaraguá do Sul domI'cí-
E, brasileira, SOllteira,

.

Pedrinho, ,neste Estado, e Naíra Luísa Gneipel
.,

. t '. técnica em -contabí idade, domicilieda e residente
.

Silvio ICasas _e Celenlr I' d id t R
- ELe, brasileiro,. soíteíro,ia o e resr en e na ua

natural de Ga.spar, neste na Rua Venâncl'o da S'l"lva'Rosa E 'I' P' 94 st industrial, natural demI 10 lazera,. , Il!2 a
Estado, domicilI.·.ada .e. re- Porto.', nesta cidade, fI'.'.

Ele., b.rasileir.o, S.9..
1t..eir.o., "d d filho de Haroldo Jaraguá do. Sul, domicit·Cl a e, .' sidente na Rua José lha. . de.' Jovino Alvesservente, natural, de Ja- Mqélß e iWali Adam . ado e residente na Rua

sé Boiteux, neste Estado, M ai
Em:mendoerfer, 1.684, de Li�a ,e Helza Alves Emílio Stein, 152, IleS-

.. domiciliado e resident,e EI:,
s

brasileira, ,solteira, nestél, cidade, filha dl:e de Lima -

ta, Cidade, fi.lho de
na Rua AdQlf�

.

PÜUjer" professora, natural de
Bonifacio da Silva e Hi -

Edital 17.169 de 1104.90 João Steinmacher e Elzi-
,435, nesta cidade,' filho Jaraguá do Sul, domici' da SUva - Domingos Savio da Silva ra Walz Steinmacher ......

de Maneei ca's,as e Do- liada e r�s,idente na Edital 17.166 de 10.04.90 Mendes e Rita de Cássia Ela, brasileira, sOlteira,
�mifigas CaSas·___; , Rua Walter Marquardt, José Rogéri� Kammer e da Silva professora, natural de

Ela, brasHeira,' solteira, 1.827, ne.sta cida;óe, fi- Madize.l\1alicheski Ele, brasil�iro! solteiro, Schroeder, n�s1:e Es,tádo,
do lar, 'natural de Ja' lha de Affonso Franz-, Ele, brasileiro, soJteiro, eletwtécniCo, natural de

.

domiciliada e resident2.·
raguá do Sul, d<>micili' ner � Ppulina Pedri Franz· pperadoJ;, de máquina, Rio do Sul, neste Estado, na Rua Palmin) Robeflto
ada 'e r�si'dente na Rua ner - natural de Jaraguá do domiciliado ,e reslidente Gnei.pel, em SchroedE;!l;",
Domingos R'osa" 953, nes' Edital 17.163 de 10.04.90 Sul, domicili,ado e re"' na Rua. AntOnio Estan:s- neste Es,tado, filha d,=

ta 'ddade,' filha � Wllson de Oliveira e �dente na Rua Erich lall Ayroso, 375, nesta Paulo ROberto Gneipel e

Norbert<:1 Rosa, e Maria lata Friedel Mielke, nesta cidade, ii· ci<fude, filho de O�ar Elfrida Hackbarth Gneipel
Rasa � Ele, brasileiro, solteiro,' lho de Antônio Kammer FerreirÄ Mendes e Rosa Edital 17.173 de 16.04·90
Edital 1'1.160 de 10:04.90 metalúrgico, natural dé ,e Álidã Kämmer"� Silva Mendes '- Ademir Krüger e .

Marli

Rogério (.1audino· Gomes Jaraguá do Sul, domici'" :êla" brasileira, sOlteira, Ela, brasile:ra, sOlteira:, Prlebe
e Luciane Regina MineI liado e residente na Rua operária, natural' de Ja' eletrotécnica, �laural doe E1e, brasileiro, solteiro,
Ele, brasileiro, sQlteiro, Roberto Zilemann, 1,749, raguá do SUL domiciliada São Pedro' de Alcântara, tecelão, natural de . Jara·
mecânico de nianutençãp,

.

nesta cidade, filho de e residente na Rua Cair- nes1:e Estado, domicilia. guá do Sul, domiciliado e

natural de Tubarão, nes- Osvaldo de Oliveira e los Eggert. 570, em Vila da e residente na Rua residente' na RUa João
te Estado, domiçiliado Lucia Gorges de Olivei' Lalau, nesta cidade, fi·· Guilherme HeÚng, 75, Januário' AyrosQ" em

e r,esidente' na Rua."Bó, ra - lha cie JQlãQ Ma'licheski nesta cidade, fjIha de Jaraguá..Esquerdo, neste

lívia, 91, nesta cidade, Ela, brasileira, sOlteira, ,e Valentina Okonski Ma- Augustinho da Si:lva e distrito, filho de Arno

filho de ISidoro·Manoel operária, natural de licheski - Maria FlOrentina Gesser Krüg,er e Edla Siewert
Games 'e Guilhermina Jar,aguá do Sul, domi• Silva -=- Krüger _,

C1audino Gomes'_ ciliada ,e residente na Edital 17.167 de 11.04·90 Edital 17·170 de 11.04.90 Ela, brasileira, sOlteira,
Ela, . 'brasileira; solteira, Rua Roberto Ziemann, Jair Felix Amaro e Cín- Lorival Dionisiö Demathé operária, nãtural de

do lar, natural . de 1.749, nesta cidade, r:. tia CrisUna tamin e Juc1neide Aparecida Jaraguá do Sul. domicili
Jaraguá do Sul, domicilia' lha de Donato pri'edel e Ele, brasileiro, solteiro, Gädotti ada e residente - na Rua
da 'e residente em Es· Lili Zi'ckuhr Friedel - mecân:co, natural de Ele, brasil�iro, solteiro, Joãq Januário Ayros,o, em

trada Nova, �ste âis· Edital 17.164 de 10.04.90 poUltor Pedrinho, neste industriáriõ, natural de Jaraguá�s.querdo, neste
ti'Ho, . filha de Antonio José Amaro da Silva e Estado, domiCiliado e Jaraguá do Sul, dom1(:i!" distrito, filha de Herber-
MineI e Elidia Trentini Márcia Utpadel ,r�sidente na Rua Victqr liado e residente na to Priebe e Elvira Priebe --

. MineI - Ele, brasileiro,.· sQlteiro, Rosenberg, 944, nesta' d. Rua' Albino Zanghelini, Edital 17.174 de' 16.04.90
Edital '17.161' de 10.04.90 torneiro, natural de Ja. dade, Llho de RodolfO 426, em Néreu. RamoS1, Cópià recebida do cam·
'Paulo ,Miguel de Oliveira raguá do Sul, domiCi'lia. FelLx Amaro e SQfia A· neste di'stritO, filho d� rio de Vidal Ramos, neste
é· Wiliane Ribeiro -

-

do e residente na Rua maro - Julfo' Demathé e· Alzira Estado
,

.

Ele, bra�ileiro,' :Solteiro, Gustavo Gumz, 359, em' Ela, brasileira, sOlteira, Steindei Demathé - Ademar Sarmento :e Nair
,

metalúrgico, natural- de Rio Cêrro II, neste dis' costureira, natural de Eia, brasileira, solteira, Schvvatz-
- .

'Renascença; Parana;' do, trito, filho de Amaro da Ilhota,
.

ries:be 'Estado, balconista, natUral de ELe, brasileiTo,' soJteiro,
i

' miciliado e r'��j;,: em Sílva e Celestina Pelens d<>micihada
'.

e residente Riq do' Campo, neste ·Es' p;pei-ário, naturá'l d� Vi·
Conjunto CÇ>HA'B'i.. quadra da Silva - na Rua Bertha Weege, tado, domiciliada e re" daI Ramos, ne$:te Es.tado,
02, lote 17,. n� '78,,2.' em Ela, brasileira, soiteira., em Barra cio Rio Cêr··, sidente na Rua Luís 'Sarti, domiciliado e residente
'Vila Rau, nest�;:.di�-trito, balconista, natural de Ja' ro, neste 'distrito, filha 1.497, em Nt:!-reu Ramos, n e s t a c i d a d e,

filho de Vitor Migu'él de raguá do Sul, domicilia· de LaudeIino Antônio neste distrito, filha de itlho de José VitOrino
Oliveira e AI'�xandrina da' e residente �'em Rio Lamin e Maria da Silva VendaliIi Gadotti e

.

Ura" Sarmento e E1za 'Faustino
de Oliveira � Cêrro II, neste

.

distrito Lamin - ci Gadotti - Sarmento -

E!ä;'- brasileirä,' sõlfeira, filha de Ruy Utpadel e Edital 17.168 de 11·04.90 Edital 17.171 de, 16.04.90 Cónc1uS!o pAgina 0:1
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>�tat 17.156 de"", iO.M.DO
Claudinei de Ol1velra

..

��tas .e Neusa. �pared·
. da ;,V�eira ". ..�' ..

Ele,' brasíleíro, solteíro,
pedreiro, natural de Cu.

.. , ... I�tiRanQS? neste Estado,
;_domiciliado .e: resrdente

.

,. .na RUa paraíba,' em Vi-
'f·�-la : Le�i,' �neS!tSl" qikiad,e;

, filho � de . Adolfo .

Manoel'
< :

de cJ?r�itÇls.,� .Alei�ndri
.E :,�,Ila .d.e .:OliY�ifa .Frenas -'

,. " �l.a,· bra�jleira,' ßºlt�ira,
.

,: opef��iª, -natural :. de
·Itambé "PaFaná, domící
�)iad� 'e l1eSidente na

. Rua Max Doeríng, 495,
nesta cidade, filha de

..

Germino
.

Silva Vieira e
Mari.a .Antônâa da Silva
Vieira -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Conclusão da página 02

E'la. ,brasilei·ra, sOlteira,
ao "lar, natural de Védal
Ramos, rieste EStado, domí- ,

ciliada Ie resídente em VF
"

daI Ramos, neste És.tado h
lha de Ozorío Schvvatz .

e ' Maria" de 'Lourd'sj)
Schvvatz
Edital 1,7.175 de 16.04.90
SiJvetlo Gr�gory e

: soeh.
�1a,nk,
Ete", brasíleíro, solteiro,
tíntureíro, natural de
Marípé-Palotína, Paraná,
domícílíado e residente
na RUa Bertha. Weege;,
5Ó7,' nesta cidade, filho
de " .

AntOnio Silvestre
pregory e Catarina Gre

goíy 7-
Ela, - brastleíra, sOlteira,
costureira, natural de
Mareeher Cândido ROn.,
don, Paraná, domícílíada
e' resídente ina Rua .Ber
tha ' Weege, 507, nesta

cidade, filha de Haroldo
Blank e Iriní Kohlrausch
Blank�
E

_ para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandeí passar o presente
Edital, que será pubhca
do pela' imprensa e em

Cartório, 'onde será an·
xado durante 15 días,

I.rio do Rio Branco, sala 4

FONE:72.2607
'

Tubos Santa Helena Ltda,
Tubos de PVEl (eletrodutos), Tubos de Concreto,

Tubos de Polietlleno (mangueira. preta).
FábricA!: Rua J-olnvUl�, 1016 ;_ Fone 72-110t .:
Escrltór1o: 'Rua:·Ceio, Procópio'Q>mllr 99�

F�,.e 72·0066 _ Jaragué do Sul _ S�

RESTAURAlJE· MOKWI
Comida c'aseita

Atendemos pedidos de reserva

Rota das Cachoeiras - Rio Novo Alto�
Corupé - SC.

'

Spézia & eia. L·lda. '

SERRARIA E'SERVlÇOS DE TRATOR
Madeiras pera construção e serviços de trator
com profissionais' altamente especializados.
Rua João Januãrío Ayroso, 772 - Jaraguá Es-,
querdo - Fone n�0300 - Jaraguá ,do: Sul - SC.

Verdureira da Raquel
COMeRCIO DE FRUTAS E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAs, E VERDES, PÄO CASEIRO,
E CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTO:

Gomes de
do Sul

Oliveira, 1.160
SC

Rua CeI. Procópio
Jaraguä

Confecções 'Sueli Lida

Postos de Vendas na Marechal Deodoro" 1.085 e na

�ua Reinoldo Rau, 530 - Jaragu6 do Sul - SC

ARTIGOS FABRICAÇÃO PROPRIA,DE

A PREÇOS Dr CUSTO. '

A bi�iDlecl IHRie. '''Rui BarbDil"
Um jornal' local noticiou Iecentemente os quatrolustros da Biblioteca .Munícípaí "Rui Barbosa", queestaria na iminência de ser cOmemorado" fazendo

grande estardalhaço com relação ao assunto
A notícia carece de fundamento e embora o eutcr

fosse alertado sobre a matéria p�bitcada, não fez
qualquer retíãcação, dando-a como verdadeira -quen
do, na verdade. não O é.

A Biblioteca Municipal "Ru.i Barbosa" foi funda.
da ao tempc em que prefeito de Jaraguä do Sul, o
cidadão JoaqUim Píezera.' e ele diligenciou para que
a cidade tivesse Uma das maís completas bíblíotecas
do estado- Nu época o sssunto era' perttinente ao
Depertamento, Est�dual de iEstatística ,� seu däretor
geral era o sr. Louríval Câmara,. O Prof. Emílio da
Silva é testemunha da criação' deste benemérito
estabelecimento, que se deve à iniciativa cívica de
vários prestantes cidadãos, Nele trabalhou, também,
a sra. Alzira �urara Mathías, hoje residente em Bra
sília. A bíblíotéca que serviu para consulta de juizes,
advogados 'e outros ínteressados um tempo entrou
em decadência, por incúria' de um admínístrador mu

nicipal e se perdeu Um acervo patrimonial dífícíí de
mensurar. o ql'e se lamentou profundamente na Oca
sião.

Com o movimento da criação de. cursos superíores
em nosso meio, na admínístração Mayer-Schmöckel, a

biblioteca nãó tinha condições de oferecer aos estu
dantes as condições ideais do' estudo, tanto que
muitas bibliotecas particulares foram colocadas à
dísposiçêe dos alunos, ao mesmo tempo que o Poder
Público Municipal encaminhava ao LegíslatívoMuni
cípal Um projeto de Ieí, dando corpo jurídico ao

estabelecimento, afim' de poder inscrever-se no Ins
tituto Nacional do Livro e usufruir das remessas de
livros editados.

A Biblioteca Municipal "Rui Barbosa" ainda, é a
mesma e está servindo à comunidade. Joaquim Pia
zera. ex-prefeito, possuí documentos que ela foi fun-

,

dada no S'8U tempo, em 1947.

«:I=HO·
..

-

VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

Programe bem as suas VIagens de férias e

recreação. A "Canarfnho" coloca à sua dis

posição Os modernes e contortäveís ônibus da SUd
,

frota, Venha conversar conosco,

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1--122

AS MELHORES oscöss PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA

, Lanznaster
Jóias, sem!- j6tas e relógios COm o carinho da

L A,N ZN AST E R

Marechal��odor6, '391 - Fone 72'1267, em Jarag.uá

Moda Iníanto-juvenll para realçar _

elegância de seus filhos. Um carinho
,

especial para o seu bom gosto. '

Na Marechal Deodoro, 819 .:.. Jaragua do Sul _ Sc.

JARAGUÂ no SUL, DE 21 A 21 DE ABRIL DE 1990.
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Inlermediária dê:'� �.,
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IIHeis- Llda� - ,-, �',
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•

R. Jeillo P1ccoli, UM - föne 12-2l'1.1. �-Jaraiüá',do,Súl-
,;_ CRECI 0914·J.

. -

TERRENOS
,..,.,.." .. ,1. casa' de alv. cl '260m2, terreno c] ,t5x30 .�'

, 1'1:a -Rua Donald Gehring"
'

.

.......,: 2,; casas 'e l-terreno 'com �oom2 na Rua João
Manoel Lopes px.' öo :ACARAt .

.

.

_..,;. l.terreno com 2·oo0m2 na Rua Venâncio da'

Sílva 'Porto.
- 1, terreno com 895m2 na R· Erich Albern V:ila
Lenzi-

.Y-!�EI�' 'C h a I é .

,

cHRL, 1M0BILlARJ!. E
" � .. REPRPSENTAÇOFS ..

LTDA.
Rua Reinoldo Rau 61 - Fones 12-1390 e 12-1500

APARTAMENTos
Apartemenlo � .Com área de 49,116mZ" sito à

RUa . Expedicionário, Antonío Carlos Ferreira,
-

Bd'f"; '(MlNER)
.-

1 lC_O
,

_. ,
_

"

'"
ÇASAS. <,

Caset, ,_...;,.. 'Com áreà 102m2, (mtste). Edif. em

terreno, de 45?m2; R· Dos Escoteiros.
TERRENOS"

Terreno. � Cóm, á;e� de 589m2. sito à Rua 204.
, I

'.Luiz., Gonzaga Ayroso proxJuventus.
Terreno - Com' área de 453',60m2. sito à Rua

687, Lote n? 08 prox. EstofadoS!

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

270, Ilha da Filgueira, próx. Má.

quinas Kreis.

Telefone ---: Transferível - Residencial,

Empreendimentos ,Imobiliários
Mareatto Ltda. CRECI 093

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-11:)'6 Jaraguá
do Sul - SC.

TERRENOS
Ana Paula II., - Lotes no Loteamento Julio
Rodrigues., - Lote na Enseada 12x25 (Es<I!:iina)
Rua Alagoas., Lote em Nereu Ramos k�!5,00m2
na Rua Camp() Estrella., - Lote estrada nove,

C A S A S
Casa com 300�OOm2 na RUa Danai Gerent (Cen
tro),., 'Casa Mista 120,00m2, Jaraguá esquerdo.,
Casa de Alvenarüi com 96.,00m2 (Jguá esquerdo}.
Ca�a de A�a�� 200,OOm2 R. Nei Franco

,�Vlla Baepena'l) Té_rr.eno Rua L�opoldº' Jensen
�2x46

' . ,

.
- -

TERRtNOS COMERCIAIS
Terreno COm 5.189,00m2 Sito a' RUa JoinviIle.,
'ferreno ó�m 900,OOm2 e galpão de 2:)!3,OOm2
lua Bernardo Dornbusch.

'

ptGiNAu.o\

INSTRUMENTOS DE
.

MEDiÇÃO -

f.' COMPONENTES
INDVSTRIAIS

JARAGUÁ DO SUL, DE 21 A 27 DE ABRIL DE 1990�"

Inivers.arialtes
21 da abril

.,

Ecy Mascar.enhas de, AI-.
meida; Raul Marcos Mars- ,.

chall: Sra. Ed1a.
-

WeiiSS.
(Schroeder}: Sr, Hilário
Tribess; Lauríta Inês "fi;
passé: .Dorival Kanzler;

, Sra- Geta Kobs Gruétz
macher (ßlumenau): Ga-
briel Fernando; Sig�lf. .

Schünke..
23 de abríl
Edilsón Schmöckeí (Cu.

ntíba): Sr. Arlindo 'Doe

ge; Sr. Jorge Luís pereira.;
Lourival José Tepassé;
Jocélia Pansteín: Magra
Lízzíena Reiser; Sr. Odí
-l(), Volkmann-
24 de abt.l
Ezeguiel Schmeídre (LO-

. tras]: Sra. Walhy porath·
Sietert: Sra. Ivone Klug;
Sr, Waldir Junkes: Gerson
Kítzberger, Sra·' ElLen,
Andersen Prodöhl: Evelgn
Maria Steíngräber:
25 de abrU

Andréa Schmöckel Buer
ger: Ivonilde Kluge:. Sr,"
Aldo Kanzler; Sr.Lourenço-
Tisso; HqráJcio Xavier;
Daníelle Hornburg.

-

26 d� abril
Sr� Erwin Erdmann;

Marlete W,eisß; Ralf Rei
ner; Sr, Valdir Conti; Dr.
Márcio Mauro Marcatto,
Sr. Waldemar Rocha; Sr;
Flávio Benke; Sr. Alberto
Peter; Elvi1ra T. Soares;
Iria, CieluS'inski Marangc.
ni; Helena Zenkre'; Sr.
Daniel Porath.

27 de abril
Fidelis Wolf; Sra. Cris

tina Sansen Corrêa; Alzira
Volkmann: Aberto Bauer
Neto; Sra. Cecilia Pscheidt;
Sra. Edite Peter; Sra.
Tereza 1'. Cunha.

NÃO FAÇAMOS DE
NOSSOS RIOS

UXElRAS IMUNDAS.
SALVEMOS OS RIOS
ITAPOCU e JARAGUÁ.

Lar Ilóve'is
Jaraauá Lida.

CRECI - 852 • J Fone: 72-2010
Av. Marechili Deodoro da Fonseca, 141

. Jaraguá do Sul - Sante CataI1n,a

VENDE

·�I'
tIIiíi, W

MOMFOBT

,_". Uma casa de alvenaria, na rua AntOnio C.
: Ferreíra, -; Uma casa de madeíra com

11�,00m2, no loteamento Centenário na rua

Bernardo W. Grubba Junior, n9 32. Um
terreno' em Nereu Ramos COm 12,50 x 40,oom.
_:

.

Dois totes com 1.080,OOm2 na lateral da
Rua Bernardo' Dornbusch perto do ferre velho
Spézia. - Um terreno rural com 400.000,00
m2 na rua Francisco de Paula. - Um ter
reno rural d§ 10,875,OOm2, situado no município
de Schroeder completamente plano com luz 'e

água .com casa de madeira bem conservada ran

chos apropriados tantos para agrícultura- como

para se dívídír 19m chácaras, com estrada que
da acesso em todo terreno.

- LOTEAMENTO SAN10 ,ANTONIO ToEMOS
A PARTIR DE 01 SALARIO DE ENTRADA E
MEIO SALÁRIO POR MeS.
A LUG A-S E:

Um galpão Industríal, -

na
.

rua RodolfO
Huffnuestsler.

SOCIEDADE ESpORTIVA E RECREATIVA
VIEIRENSE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Delíberativo da
Sociedade Esportiva'

.

e Recreativa Vieírense,
nc uso de suas atribuições que lhe' confere o

Estatuto, Convoca para a Assembleia 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 �6:00 horas, COm qual
quer número de sócios, na sua S€de social, lo
calizado na RUa Dona Matilde, 1.271, para deli
berarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas da atual Diretoria,
2. Eleição do Novo Conselho Deííberatívo.
3. Eleição do Novo Conseho Fiscal.
4. Assuntos Gerais.

... Jaraguá do Sul, 02 doe abril de 1990.
• •• +

-_. -

..

Altevír Antonio Fogaça Juníor
presldente'.-

Funilavià Jaraguá Ltda.

Calhas e Àquecedor Solar

Rua Fel1pe Schmldt, 279 - Fone 12-0448

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

Y"' ��. _ ,_

)� .' Ind icador Profissional.;
,

, SEGURO, DI VIDAEMERGINCIA

Pron� �cor�g 72-19?7
,

�,� "Bombeih)':;" .' .... �
.

193

pI:9ga!i\i çªt!. 72-063{)

Hosp. Mat. Jguá 72-1300

Policia "190

Rádio. Jaraguá 72-0159

, ,

Oru� Contábil,
�

"A, Come.rcial"
s/c Lida.:'

• Escritas fiscais e

contábeis

.• Registros de ' 'firmas

• Contratos

• Segl1l;ros

• Xerox

• Rua' Cel. Procóplo
Gomes: de . Ollvetre,
nC} 290

• Fone: 72-0091

• laraguá do Soh SC- ,

> Farmácia,'
do

('"

Sesi
" .

'<: í Agora em instalações
ampliadas e com La
boratório de .An�li
ses Clinicas ailex.oj
para melhor atendi-
mente-

_.;J

, Ay. �al., ,.D.�oqoro
507

(defronte o Colégio
.

São Luís)
_ ,r:.' � .

�' ...
' �.t-. ->:

..

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA
E ANAUSES CUNlCAS'

FlelDirig. ",
Rua: Reinoldo Rau, 516

... '. -

'Pone:: 12-27'55"
'.

Jaraguã do Sul ::....:..' SC-

Faça'1) para
que não,
você e

gMantir· ,algo
tem preço:
SUEl' . familla

.,_' _'. '.

Informações:
_ - _! -,'

Rua Cel, Procópio Gomes, 290
Fones" 12-0091 e 72-2684
lamgná.; do Sul - SC -

..
_. � .... . ...

, .. ·Ferro" ,·-,Velho·', ,- ··Marechal
,DE ENGELMANN 8t ·CfA. LTDA:'

Comércio ' . de 'veículos" usadös
Peças . pára veículos'"

Compramos automóveis' ac1dentaffos
,

Rua Conrad Ri�gel,. _i62. __: F��e 12-0874'
Jàraguá do Sul.. -:- SC ,_

SOMAQ
Jaraguá do Sul ganha uma nOva opção em:

consertos de máquinas de escrever, somar,
calcular,

.

caixa "registradoras;" nümiógrafos,
relógio-ponto � computadores.

'

Procure-nos 'e 'veja; nossas vantagens e bons

preços.
'

. ,.'

.

Rua Dona Antônio, 33, - Fone: 72-0308.
_ Jaraguá do Sul _ Santa Catarina

FR/EDEL SCHACHT

ADVOGADO"S MARIOCESARFELIPPI
,

'� .....
,.'.

aÁus/o BARATTO

-,'.
:."'.

ESCRITÓRIO;
Rua Barno doRio Branco. 227 -, Caixa Postal' 2
Fone: '(04,73) 72-0Z,,44 - B9�50 - Jar8�uá do Sul- SC

SAVIO MURILO PIAZERA _-PE 'AZEVEDO
. MURILLO BARRETO DE- AZEVEDO

,.

'Orloped'ia
.

I' 'raumalolouia

ADVOGADOS,

DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgêneías _ consultas _ ortopedia. tnían,
til e adulto. Membro títular da Soc. Brasileí,
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Ii

Av. Marechal Deodoro 1.572 ... Fone' 72.2218

- Direito CtvU - Crtmlnal - Comercial .;_
_. Trabalhista _ Esportivo _

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 9,7 - Sala
Fone 72-0188 _ Jaraguã do Sul - SC

II . Clínica' de

A"iliilene M, Buzzi
, .�'� ,

Leonel 'P.· Floriani

, .

_.Fisioterapia
:'Jaraguá _-

ldvogados. I"

l)r� Valéria 'ê� � Togn1
i>r� Solange r��astilhO

Fisioterapeutas
•

" � :-":i • ,:_"
"!'tt.._..... .»

Dr�1 Solange" pazini - Fonoaudlóloga
,

'. n," r'-:'

Rua- .Jacob :stiCk: 120 (fundos Bradesco)
.';�8? t'ç� Fone: 12-3659

. Mantemos convênío com: UNIMED e

BANCO DO BR!'\SIL

Dr� Carla S. Porto
Dr� Stelá Serracíní

Psicóloga

.Rua Reinaldo Rau, 86 - sala 4-'- 'Fone 12-2711.
, . :.. _. -., '. �

.
,

-

'.

"

II

'ENCADERNADORA

.LlVROS • REVISTAS. NOTAS FISCAIS.
•TRABALHOS ESCOLARES.

"

,,,:
-

�CARDÄPIOS. E ÓUTRqS.- '

RUA �Ao PAULO, 114 (próx�.IJ"a"tJ9!l Cyrus)
� JARAGUÁ DO SUe· �ç,

.

,'.__ , ..

'CORREIO DO POVD�Ll-J2·00.91
JARAGuA DO SUL, DE 21 A 2'1 DE ABRIL UF; 1990.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



AT I V O
CIRCULANTE

..Caixa. Bancos, Aplicações Pínar»
ceíras,

.

.Clíentes, --.'6'stqques, Adian
tamentos, Outras Contas �. Despe-

.

sas do ExerciciQ Seguinte ...• � •..
' .

REAUZÁVJ;L A - LONG<) PRAZO

Aplicaçõ� �m Incentivos Fiscais
e outras .

PERMANENTE
Investiment<.>s e Im9bilizado .

TOT A L po A T I VO .

:>0.12.89
NCz$

75.183.692,09

30.003,32

23.808;840,:)'7
99.022.535,78

PASSiVO
CIRCULANTE
Fornecedores, Instituições ..

Finan
ceíras, Obrigaç� Sociaís, Obrí
gações Tributárias" Provisão pl
Imposto de Renda e Contríbuíção
Social e Outras Obrigações' .

. "

pATRIMÖNlO ÚQUIDO
Capital Social, Reservas de Capi
t,al, Reservas de LLlCros � Lucros
A.cumuladps ' ..

TOTAL J)() PASSIVO ....••....

, , ; !

40.784.225,99

58·238.309,79
99.022.535,18

DEMONSTRAÇÃO . DE
S()ÇIAIS ENCERRADOS

RESULTAJ)() DOS

:>0.12.89
NCz$

161·119 . .l5�i29
(32.471.546,21 )
128·647·606,08
(60.1.35.049,7Q)
68.512·556,38
(30.245.779,76)

RECEITA OPE.RACIONAL BRU'IiA .

· Deduções da Receita Bruta ., .

RECEITA OPERACIoNAL LIQUIDA
'. Custos das Mercadoríes Vendídas
RESULT.ADO OPERACIONAL BRUTO
· Despesas �racionais ','"

RESULTADO OPERACIONAL LI-
QUIDO '.' 38.266.176,62
· Resultado Não,Operacíonel ". ,,-'.' ... _.. l2.128,92
· Correção Monetária do BalançQ... (27.185.536,04,
RESULTADO ANTlBS PO IMPOS-

I E'
,

'ro DE R NDA ................•••.• 10.493.369,20
· Provisão pl Imposto de Renda,..... 3.924.168,00
RESUL1fADO LIQUIDO DO EXER·

. CICIO �,. . . • 6.569.201,.20

Jaraguá do Sul (SC), 30 de dezembro de 1989.

Diret·OIe.s: :�!.:.;

HANS BREITHAUPT
CPF Q09961579-72.

ROBERTO ,;,�M'PHAUplIi
CPF 2165S"�_Pt··

da I> • r e t O r l�

____ o ., ...... _ •• _ ......_"_ ._,.

'.

t. '.

Camércil e· Indllslria Breilh-aupl SII
$éd�: Av, Getúlio Varias. Aal- Jaraguá do' Sul- SC. - 'CGC- MF n9 84429810/0001-58 :�" Inser. estadual nQ 250156164
F I L I ,�=,I.�: Jaraguá do Sul·- Guaramírim - São �n.\o do Sul Mafra - JQinville..

-

RelatóriO

Senhores Acionistas.:
: Atendendo as disposições íegaís e, estatutárias, temos .a sat.isfac;:ãbde apresentar a V. Sas. R Balanço Patnmonlal e íXS Demonstrações

FInanceiras, relativas ao exercício �ncerrado em 30 de dezembro de 1989· CQl�amo nos ao inteiro, dispor de V. Sas., paraprestar as
informações qu� julgareJD, necessárias. A Díretoría,

.

BALANÇO pAl'RlMONIAL OOS EXERC1COs SOCIAIS ENCERRAOOS J)EM9,NSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADQS POS EXERCICIOS
SOCIAIS

.31.12.88' ENCERRADOS
NCz$

3.988.030,18
-

4·493,01

1.196.081,92
.5.188.605,71.

1.7io.5P4,01

3.478.101,70
5.188.605,71

�XERCICIOS

31.12.88
NCz$

9.074.005,55
(1.639.715,75)
7.4:)'4.289,80

. (3.948.277,83)
3.485.011,97
(1.290.929,:>1)

2.195.082,66
26.427,49

(1.839.207,46)

382.302,69
137.823,85

244.418,84

BRUNO BREITHAUP'T.
CPF 093095869-15

CARMEM· p. BREITHAUPT
CPF 18Q074�9-06

pASSIVO CIRCULANTE

NqInído do Ext1rcicio .....• 1·710.504.01 172.331,85
No Final do Ex-erccio '.' .

. . 40.784.225.99 1.110:504,01
Variação ' 39.073.721,98 1.538,,166,16
Capital Circulante Liquido 32.121.939,33 2.050.506,46

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

"?-Cf /,':';'.:. JARAGUA DO SUL, DE 21 A 21 DE ABRIL DE 1.990.

l
, ,,�!

ADOLAR iUEDERS"_ Gerente Con_t�btl ,";;t, '��JÍla�ceíro .

TC .� CRC"Se�"'" n? 4.351 CPF ;\�tä�oo

pAGINA .Ö6

Aume.nto de Reservas PN. .

48/79 " 27.85Ó,05. 4.039,74
Aj':fste do exercício anterior 5.529,55 597,79
APUCAÇÖES DE RECURSO� .

35.194.738,77 ..• 2.133.147,93 •

Aumento do Realizável a Longo
Prazo . '.'

.- . . .
. 25,510,31

Aquisições do Ativo Imobilizado..... . �2.037.551.66
Aumentp dos Investímentoa .

. .

.

4.180,41
Imposto de Renda - Lei .ng

"

7713/88 ",'" 525 . .536,00'
Adicional Estadual si. lmp. Renda··....... 21.021,00
Dividendos Propostos , ,.

Ações em· Tesouraria 459.000.00
Aumento do Capital Oirc Líquido..... 32-121,939,33 '2.050.506,46

DEMOélNSTRAÇÁO DO CAPlTAL CIRCULANTE LIQUIDO .DOS
EXER ICIOS SOCIAIS ENCERRADOS -

;)Q.12.8i
NCz$

SALDO NO lNIClQ' DO EXER-
CICIO .- '.' ' ' '

" ,..... .2:)'1.234,96
Aumento do Cap'ital Social ··. . (231.213,22)
Ajuste dç exercício anterior .•....... ,.' . . . 5.529,55
CorreÇ.ãb Monetári,a; do Balanço........ .. 82.262,65
Lucro Liquido do Exercício .. '.'. · . . . .• 6.569.201,20
Imposto de Renda -ILei 7713/88 •...... (525.53Q,OO)
Adícíonal �stadual s/lmp. Renda ........

"

(21.021,00)
Lucro líquido a dispo da Assem- )

,bléia ..•..... .: 6.116.458.14-
Destinação proposU.
• Reserva Legal .'...... (301.132.00)
· Dividendos " .........•.. "

-SALDO NO' ,FINAL DO EXERCI-
CIO �.'.: •...... :.•...... 5.809·326,14

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APUCAÇOES
DOS' EXERClClOS _f;OCIAlS ENCERRADOS

.:>Q.12.89
.

NCz$'

ORIGENS DOS RECURSOS
Das Operações Sociais .

· Resultado líquíde do Exercício· .... '. 6.569.201.20
Despesas que' afetam () Capital
Circulante,
· Depreciações e Amortízações 691.367.22
.. Correção Monetária do Balanço.... 27.785.536,04

, Baixa de Bens do Ativo Permanen-

.1' • 35.194·738,77

31.12.88
NCJ$

21.121,26
(20.562,69)

.591,78
9.436,46

244.478,83'

te � t •• I"� ••••••••• i • I •• ' ••••1 •• 109.254,71

-'

255.071,64

(12.223,94)
(11.612,74)

231.234,96
DE RECURSOS

31.12.88
NCz$

2.133.147,93

244.478,84

41.888,47
li·839/ld'7,46

::'0.12.89
NCz$;

ATIVO. CIRCULANTE
.

No Início do ExercidO '

.

No Final do Exercício ..

Variação .

3.988.0::'0,78
'75.18:)'.692.09
71.195.661,31

2·9�5,63

719.50
66.1:>4,94
4.174.28

11.612,75

31.12.88
NCz$

399.358,16
3.988.030,18
3.588.672,62

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ildltlres _Independeltes)) >
•

Galéaia São Laiz
o COlégio SãO' Luís, nosso tradícíonal eSltabe1ec1-

,

.mento de ensino, está realizando um trabalho sério
neste ano junto as equípes de Voleibol, Basquete e

Handebol, que estão sendo treinadas pelos professo
res Mazinho e Amííto Salvi. ,Já a equipe de futebol
de Salão, categoria infantil, que está sendo patrocina
.da pela DALCELl..C;, se prepara cOro intensidade. A
referida equípe está sendo treinada pelo professor Juca-

A Coordenação do Departamento de Esportes do

Colégio está se orgenízando .no sentido de promover
amistosos em outras c:dades. bem cOmo trazer equi
pes para cá.

O Colégio não pára. Junto com o�. estudO sério.
.

promove também o esporte entre os alunos: "Men
te sã em corpo são".

• __ o • _ __ ,

_--------.......--IlIIIMJiIII----.__ ,-o ,_,,!lIII!IIl_-._.Il!III!IiQgfDtEJQ_ li ••

. (1) Examinamos o Balanço Patrimonial de CoMéRCIO Ê INDúStRIA BREI1liAtJPT, S/A., em 31 de dezembro de 19139 e'
as respectivas Demonstrações de Resultado;" das Mutuações do Patrímonío Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos pera o

':' exercício f�d() .nequela data. O n0SSO' exame foi efetuado die acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas e,"

- consequentemente." inclui as provas nos registros cöntäbeís e, outros procedímentos d� auditoria que julgamos necessãnos nas
:aj-tcunstâncias.·

,

( 2 ) Em nossa opinião, as Demonstracões Financeiras mencionadas no parágrafo (l) representam adequadamente a pesíção finan
cetra de COMERCIO INDÚSTRIA BRE'ITHAUPT' S/A., em 31 de dezembro de 1989 ie" O Resultado de Suas Operações e as Ori.
gens. e Aplicações de seus Recursos reíerentes ao exércícíos findo naquela data, de acordo com os princípios de corrtebäídade g'�
ralmente aceitas, os quaís foram aplicados em, bases. uniformes em relação ao exercício anterior.

-

Joínvílle. 04 de abr!! de 1990.

AUDIT AUDI'IORES INDEPENDENTES S. C..
CRC (SC) 1.132

, Aos
.

Diretores e Acionistas dê
COMtRCIQ E. INDÚSTRIA BREITltAUpt SIA

__ - _.
o"

.

p
..

, ....... ,., .. " .....

({. areeef ,',,1111

NEREU ANTONIO MARTINELU
Contador CRC (SC) 11.591

ESTIADO DE SANTA CATARIA

PREFEÍTURA MUNICIPAL. DE

JARAGUA DO SUL

L E I N4,» 1,373/90
FiXá novo gabarito para as Ruas.

12 - Joinvílle e 13 - Adélía Fícher e

dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ

DO SUL, no USo de suas atribuições,

FAZ SABER a todos Os habitantes deste

Município que a Câmara de Vereadores apro-
vou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 19 - Fica o Executivo autorizado a

empregar, novo gabarito para as RUas 12 ..;_ Joín
ville ,e 13 -- Adélía Fícher,' alargando-se o atual
exístents ele 18,20 m para 26,20 m-

PaIágrafo 1 ç - Em decorrência do die-

. P,qsto no "caput" deste artigo, o alinhamento
predial bílatetral a vígcrer passa a distar 4,00 m

do' alinhamento predial vigente.

. Parágrafo 29 - As edificações que vie-
rem a ser construídas em desacordo com este ar

tigo perdem direito a indenízaçêo quando do pro
cesso sxpropriatono.

Parágrafo 39 -- As edificações qUe ío
.rem erigidas recuadas elo novo alinhamento pre
dial deverão observar a distância de 5,00 m

entre este e o prédío-
Art. 29 - Fica o Executivo autorizado

a efetuar as despesas que se fízefem necé��
rias e a decretar os atos ,Permitentes a implan
tação dO gabarito ora fixado.

Art. 39 :- Esta Lei .entra em vigor na
data d.e sua publicação, revogadas as dísposi
ções em contrário.

Jaraguá do Sul, 09 de abril de 1990:

IVO KONELL
prefeito MUnicipal

ANTENOR G�LVAN "1&it5";�;:"_.

Secretário de Admtntstraç30 e .l�
PÁOINA 07

CLUBE DE I'J'IRO, CAÇA E PESCA
"MARECHAl. RONDON"
FUNDADO EM 15.04.1959

Declarado de Utilidade Pública pela
Lei Estadual n? 539' de 16.02.1960.

EDItrAL DE CONVOCAÇÃO
O CLUBE DE T'IRO, CAÇA E pESCA

',iMARECHAL RODON", com sede ,e foro nesta
cidade, CONVOCA os seus associados para
assembléia geral ordinária, à realizar-se no

día 24 de abril, cOm início às 19:00 (dezenove)
horas, nas dependências do Bar Capi1é; sito à
RUa pro�6pio Gomes de Olívetra. nC} 1290,

nesta cidade,
para deliberarem sobre a seguinte:

, ORDEM. DO DIA

a) Aprovação das Contas do ExerdCio
.Anteríor,

b) Aprovação do Orçamento para 1990
c) Eleição do Presidente de HOnra, Presí

dente, Vice-Presidente, Orador e Canse'
lho Fiscal do Clube.

d) Assuntos Diversos.
. Jaragué do SuL 12 de abril. de 1990.

ROLAND JANSSEN
PresIdente

Pauli Bauer
laia CIDIO
Pres.idelte
do PDS

Falando" pela primeira vez
na Tribuna da ÄL, após ser
eleito .

presídents regional
de seu partido, o depu'
tado Paulo Bauer (PDS)
ressaltou o caräter de 0-

posíão levado a termo
por sua agremiação nOs
últimos 3 anos, "com al
tivez, responsabilidade e

. coerência polítíco-partí-
dária".
Paulo Bauer afirmou que,
ao entregar a direção do
partido a Um

.

deputado
estadual, a convenção do
PDS consagra a crença
nO parlamentar e esten
deu esta homenagem a

todos os deputados dc
SUa bancada.
Promentendo se empe
nhar na vitória da Uníão
Por Santa Catarina. nas

próximas eleições, o de
putado foi saudado pelo
líder da bancada, deputa
do Gilson dos Santos e

pelos deputados Jorge
Gonçalves, líder do
PMDB, José Bel, líder do
PDT, Joaquim Lemos

(PFL) e Aloisio Piazza

(PSOB) qUe fOram unâni
mes em reconhecer a

renovação demontrada
pelo PDS e a postura
de firmeza . e coerência
características de Paulo
Baeur.

'
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lOJIªS�" Je�.is� _�astaDell DiáIQII.l.
-

� E D I T A L
o ínverno é Q período em que Os criadores, no Sul RESSUREIÇÁO - O pre-

do Pa.í� ffiªis têm difiç1.1�d.a.dl3s. _COm_s_eus, aaímaís, da:,., �ªI!h.��.�iªL�1äus �"'-' "- 'JW��'1\IftYtt;ER'GRUBBA:r i'âbeliã e Ofiéial de
do à queda. de produção de �as pãS'ta�ens. Para _aoª dlscapulQs .m��tra º Títulos da Comarca.da Jaraguá do Sul, Estado de
minorar este prejuízo, á: _Estação Experimental de seu amor para conosco e

. -Santa Catarina,' na forma da Lei etc.
. .

Lages da EMPASC - Empresa Catarínenss de Pesquí: que sem-Isso, hoje não t':- � _ �:' ',>..,
'

_

sa Agropecuária, vinculada à Secretaria da Agrícul- ríamos o Cristianismo. Faz saber a tQdos quanto este edital virem
tura, vem realizando estudos no sentido de encontrar O Crístianismo Diãº �e re-

.

que se àcham neste Cartório. para Protesto os
uma gramínea perene de inverno que produza forra- sumE.: em palavras, em e- Tíulos contra:
gem de bOa qualidade no outono, quando as forra- moçoes mas em' atos de

geiras de verão estão encerrando Q seu ciclo e as amor, A ressureíção re

pastagens anuais estão recém sendo semeadas. presenta .a vitória sobre
a morte- E Cristo está.
presente através. do Espí
rito Santo de D�ús ..A res

sureição só pode ser en

tendida mediarite a atua

ção 'do .Espírito Santo nas
nossas vidas. O apósolo

.

Paulq acentuou a impor-.·
.tâncía - da ressureíção

.'

nas seguintes palavras:
"E, se' Cristo não ressus

citou,
.

é vã a' nossa fé".
(I Cor. 15:17-19). Se não

damos, .a· devida im

portância à ressureíção
de Cristo, estaremos
despojando o Natal de
Jesus, que garentíu a

todos . nós o cumpri
menta de suas premes•.
sas- 'Fiquemos atentos
e sejamos sóbrios, para
que

. ninguém torne a

Nesta sexta-feira dia 30 de março, a Estação. Bxps
rtmental de Lages realiza' um Dia de Campo, aberto a

todos os ínteressados. sobre competição de cultivares
de gramíneÇls perenes de tnverno e, na oporunídade.
aproveita: para mostrar o ensaio regional de cultivares
de milho . pará produção de grãOs. A EEL, tem condu
zido experímentos de competição de cultivares para
a regíão já há 4 anos. No momento estão sendo

testados 78 cultivares de milho híbrido e de� poliniza
Çã9 aberta.

I,

Metalúrgi,ca Arteferro ltda.
Portas . Janelas . Vitrines . Balcões - portas

Pantogrâftcas . Portas Rolo • Cercas . Grades
. Churrasqueiras . Anéis Metálicos . Máquinas,
Etc •••
AGORA EM NOVAS INSTALAÇOES
.: Rua .. Joínvtlle, 2.051. Fone; 72-0971

Jaraguä do Sul SC-

genIe' nossa.

nossa coroa.

��
VlOLtNCIA

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

Dr. WAJ.DEMAR SCHWElTZER
Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacínacões.

raio x, internamentos, boutíque.
Rua Jolnville, ri«! 1.178 (em frente ao Supermercado Breilhaupt)

Fone 72-3268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

.. ;
-

computadores.
.

trimentos para
'.' .!t '.�

mál(Diiâs e móveis para

é 12-1492

\.

escritório

72-3868

Joio Carlos Stein e Cia Ltda - Rua Walter Mar
quardt .n". 706 ,� Nesta - ',Líndomar. Repr. Com.
Ltda ME - Av. Mal. Deodoro n? 183 .- Nesta -

Ârnaldo José Me;n.el _:_ Nesta -- Claudíonor de
.Soüza·:_ Nesta - Edemar Eggert -. Nesta - Fe

deração Catarínenss de Biercross -. Rua Reínol
do Rau n? 167 - Nesta
.·Infttex :..".. Industria de Fios textis Ltda
WaldeÍn.ar Grubba n? 3033 +Nesta

Rod.

E, como os ditos devedores não toram en
contrados ou. se recusaram a aceitar a devida
íntímação, faz por íntermédío do presente edital,
.para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Arthur Müller, 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, Ou então dar razão por
que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc-

KK/Jaragúá dO Sul, 19 de abril de 1990

AUREA MüLLER GRUBBA - Tabeliã. te Oficial
de Protesto de Títulos-

Os famílíares enlutados da querida e sempre
lembrada

Vera ;Màrquardl Haake
. ainda proíundamente consternados com .o seu
falecimento Ocorrido día 14 c1? abril de 1990,
aos 76 anos de idade, agradecem' as manífesta
ções de apoio. e sohdariedade recebidas dos pa
rentes, amigos,' vizinhos e pessoas de suas re

lações, aos qus enviaram flores coroas e tele.
gramas e que acompanharam o sepultamento
no Cemitério Municipal de Jaragué do Sul .

. Agradecem em especial aos Pastores Günther
Rueckert, Egberto Schwanz e Ingo Píske, este
último pelas palavras coníortadoras proferidas
na residência e -à beira do túmulo, aos médicos
e enfermeiros, ao Hospital e Maternidade Jara

guá, ao Coral da Comunidade Evangélica, as

senhoras 'da OASE e a POlícia Militar de Jaraguá
d15 Sul.

Jaraguã do Sul, 18 de abrtl de 1990.

Sinte' realiza assembléia
o Sindicato dos Traba- guá do Sul.

Ihadorss em Educação A direção do: Sindicato
(Sinte Regional) realiza !está convocando todos os

nestle sábado (21) uma as- diretores, professores,
sembléia geral, n� sa- especialistas, agentes de
la de reuniões dó Sindica- serviços gerais (ativos
to dos Trabalhadores nas e inativos) para parti-
Indústrias da Construç�o . ciparem da assembléia·
e do Mobiliári{) >-,-' rua regional, a parti'r

, ..

das
Epitáöo Pessoa, 345, Jara- '8" horas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROGRAME SEU FIM DE SEMANA I---___,...,.--------.

CORUPÁ
" Sábado (21) - "Sweeter Som", no Salão Atiradores, com início

às 22 horas; ,

Domingo (22) - Corrida de Caiaques Corupá/Jaraguá, com lar
gada àS,9 horas.

GUARAMIRIM
Sexta (20) - "Noite Revivendo a Oktoberfest": na Sociedade

Diana.
.

Sábado (21) - Flipper Som. com início às 22 horas, na Diana.
Domingo (12) -Fhpper Som, a partir das 17 horas, na Sociedade

Diana.
- Nos dois dias o Salão "Efetktus 2" realiza suas
habituais noitadas festivas.
- Festa de Igreja na Comunidade Evangélica Ja
cu-Açu.,

SCHROEDER
Sábado (21) _:_ Baile de Rei, no salão da Sociedade Schroeder

III, com animação do Grupo Musical "Os Ritmis
tas", de Blumenau, que toca anualmente na con

corrida Oktoberfest, em Blumenau.
'Domingo (22) - Tarde dançante, na Sociedade Schroeder.Hl.,

a partir das 17 horas, com a equipe Super Som.
� Festa na Igreja da Paz. , ,

Parabéns ao seu Carmelo Pasqualli, que aniver-
saria no dia 27 (s\!xta-feira).' ,

.

JARAGUA DO SUL
Sexta (20) - 2� Noite-da Lambada, na Boate Marrakech com

, apresentação da Academia de Jazz Master, de Blume
nau'
- Érjvan - componente do Grupo HP, anima na
Chopperia da Boate.

.

Sábado (21) - Noite do Caiaque, na Boate Marrakech.
, Banda "Ave de 'Rapina", de Laguna, a 'partir

, das 22 hs., no "Bar & Cia."
Domingo (22)_ - Gaspar e seu teclado, diretamente do RS.

-

- Tradicional festa da Comunidade "Apóstolo'
Thiago", na rua Roberto Ziemann, com almoço
e churrasco noturno (sábado). Prestigie.
- Festa na Capela NOSsa Senhora das Graças
- Igreja da' Barra do Rio Cerro.

MASSARANDUBA
Sábado (21) - Festa na Boate Fornelo's.

Helcio Chiodini e Elisianede Souza casam-se hoje
21), às 11 horas, na Capela
o Perpétuo Socorro. Após
cerimônia, os convidados
rão recepcionados no

eira Rio Clube de Campo.
s noivos seguem viagem
e lua-de-mel para Buenos
Aires. Felicidades ,ao casaL

o sorriso
simpático
da bonita
Orjana
Bartel,
digníssima
represen-

_
tante

-sociedade
gutzrami
rense. -

Suelen Kock, completou um

aninhe no dia 19 (quinta-feira). Os
pais Osmar (Dorita) Kockpatrocina
uma grandiosafesta, dia22, em sua

residência. Muitas felicidades à ga
rotinha Suelen.

......

Parabéns ao senhor Sigolf

II

ISCINAS 'JARAG'U'Á'
LTOA.

'Schunke, diretor da Metalúrgica
Menegotti, que aniversaria hoje
(21). •

.�.-.-

E neste domingo (22) aniver
saria o garoto Fabio André Leier ,
filho de Silvino e Jeanete Leier.

.-.-.-

Os senhores Mareio Mauro
Marcatto, presidente da SCAR, e
Waldemar Rocha: diretor da Me
negotti Veículos aniversariam no

dia 26 (quinta-feira), Parabéns e

desejos de novos empreendimen-
tos,

.,

...

O empresário Alberto Bauer'
Neto festeja nova passagem de
ano no dia 27 (sexta-feira): Para-
béns. ! '

.-.-.-

Neste mesmo dia (27) tam
bém aniversaria a senhora Tereza
Cunha, proprietária da T.J. Pre
sentes, looalizadana'Galeria Dom
Francisco.

Tóias,.relógios, pulseiras, anéis, alianças, prataria,
artigos de ouro e tudo o mais para presentes na

RE-LOJOARIA AVENIDA

-"Uma nova geração em pisciQliS" _

* Piscinas em diversos tamanhos /'
* Atgiso de praia.
* Hidromassagem.
* Móveis para jardim'.
* Sauna. -

* Produtos para tratamento de sua

piscina �'HTH" .•
-

,

* Filtros e acessórios:

Rua Joinville, 2.473

Mal, Deodoro) 443 e Getúlio Vargas n: 9

.éfifi:
IND, DE MÓVEIS

!
. '

< .�

.laIIr•..
leite-III

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

Rua Mal.
Floriano, n: 29
Fone: 72-1911

'.r�
·TROCA·TROCA

, "

-DE RElOGIOS

/II

PROMOÇAO
4�
ANIVER�ÁRIO· ,

IABIIRA'.,O COLORIDO PRÓPRIO
- Revelacão em uma hora

, -

FO·TO

L8SS
Av. Marechal Deodoro,302
Fone: 72-0181 e 72-3508.

• 89.250 - JARAGUÁ DO SUL - SC

,

_.__.......__T_R_A_DI_ÇA_-O......E Q_UA_L_ID_A_D_E_D_E_SD_E_1_93_3 ......__liIIiIiiIIililiillilliiillllílilllíl

Jaraguá dO Su/J de 21 a 27/04/90

lOSS L T DA�

.. ! .Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Atacado e varejo
() consumo total de .

energia elétrica teve
.

·

'um incremento de 4,54%
-

no mês de fevereiro, em
relação ao'mesmo

período do ano passado,
.
em' Jaraguá do SuL O

. consumo chegou a
, 549.017MWh. Nos
últimos meses, houve-um
crescimento de 7,75% -.
o consumo residencial;
cresceu 12,3%, enquanto
o industrial obteve um

incremento de 0,97%. A
Celesc. atendeu, 'no

· município, a 1.030.491
'clientes, em fevereiro.

. .

"

A direção do. Telesc está
planejando p .

ampliaçãa do número de
terminais telefônicos, em ,

Jaràguá doSul,paramais
2.mil aparelhos,/até 1992.;

. Durante reunião da
AC/JS, segunda (16)
também foi conhecido o.'
novo Plano de Expansão
da Companhia, até 19�4,
quando amunicípio
deverá dispor de oito mil
telefones. Qué-OS projetos
sejam colocados-em
pr6fica_.

E a Companhia
Municipal de ,

Habitação. já começa a se

tornar realidade. Faltam'
apenas cinco empresas
para. o fechamento da

·

cota inicial prevista para
· o registro da Companhia.
Nesta semana outros 25
empresários
engrossaram as fileiras
em busca da solução do
problema, habitacional,
no município, um fato
grave e preocupante. O

prefeito Ivo Konell
apenas aguarda a ,

definição empresarial.

"OU aceita a reâução
na jomada, ou vai

. pra rua. Assim, não
.

tínhamos alternativa"
. foram as colocaçõesd�

�

presidente do Sindicato
dos MetQ,lúrgicos,,- Luiz

'

Carlos Busana, em
relação ao pedido ,..:...
aprovado -:-" do Grupo.

_ l_Veg,para reduçdo na
J01:nada,de trabalho. Os

. metalúrgicos não
vacilaram: a solicuaçã« .

foi 'aprovada. HO
Sindicato é'contra, mas
assina embaixo", .

concluiu Busana.

O prefeito de Corupâ,
'Ernesto Felipe ltlunk,

-assinoq nesta semana
dois pedidos de
exoneração na "

administração pública. .

-,
Edeltraud Qechsler, do

� Departamento de Saúde
e.Bem-estar-Social; e
Julio· Cesar Dõminoni
do Departamento di .

'

Agricultura, Comércio,
Indústria e Turismo

.

solicitaram o

afastamento, pormotivos
pessoais. Em virtude das
dificuldades financeiras,

.. Blunk solicitou ao diretor
.

administrativo da
Prefeitura; Antônio

.
Carlos Biunk, que., '

, assuma as duas funções,
provisoriamente, "

.

assegurando uma , :;---

, economia mensal de
Cr$ 100 mil. Tempos de .

contenções .. '.
'

Weg reduzjornada-e salário
dura�te um prazo de 90- dias

,

"'"
-

-

entanto, Walter Janssen Neto,
-a decisão dos colaboradores

-

em aceitar a redução "foi uma
.

prova de .rnaturidade e com-

preensão" _.
'

Jaraguá doSul- O Sindi- ' dias, que podem ser prorroga
cato dos Metalúrgicos realizou dos, caso persistam as dificul
oito assembléias gerais entre os .

dades <te mercado, _no País.
trabalhadores do Grupo Weg
para se decidir pela assinatura -. A direção do Grupo Weg
do Acordo Coletivo da Redu- garantiu a estabilidade no em
ção na Jo..rnada de Trabalho, prego por mais 30 dias após a

solicitado pela direção da em- vigência da redução na jornada
presa, na semana-passada. Os . e se comprometeu a não exigir
metalúrgicos decidiram em a realização de horas extras,
plébiscitó -quase consenso - segunde informou o presidente
pela aceitação da proposta da do 'Sindicato, Luiz Carlos Bn
Weg, de redução da jornada sana, que considerou "a cam

pa r a 32 horas semanais panha da Weg, como ato de
(27,5% ), mas acabaram ata" terrorismo sobre os trabalha-

/ tando urna redução de25% nos dores". Para o diretor de rela
salários, por um período de 90 ções industriais do grúeo, no

.. '�one.ll tenta " .Empregados da Menegotti
. financiamento e Kohlbach eanham férias

, estrangeiro _

"

' b' -

As conseqüênciasda recessão não-desconto das férias aos em

também .atingiram-outras indús- pregados que, possivelmente.we
.Iaraguã do.Sul- O pre- trias metalúrgicas de porte, como, Ilham a se demitir durante o praZQ

feito Ivo Konell encaminhou aKohlbach e aMenegotti, que SQ- de vigência das férias coletivas.
licitaram ao sindicato dosmetalür- "�ossá. pr0p'0sta é digna" resu

gicos a assinatura de acordo .para miu Wilson Kohlbach. A 'imensa, ..

i
concessão de férias coletivas aos maioria dos metalúrgicos daKohl-

.

funcionários, devidõ aos elevados bach votou favorável ao pedido da .

estoques que permanecem nos de- Empresa. - .'.
pösitos, em função do desaqueci-. O diretor-ptesidente da Me
mento no mercado. Desde o dia talürgíca Erwíno Menegotti, Si-
1'6 (segunda-feira) todos os 1.400 golf Schunke não descartou a pos
empregados.do setor de produção sibilidade de solicitar redução da
da Kohlbach estão em casa, de- jornada de trabalho ao sindicato,
vendo retornar somente Na pri- nos próximos dias, mas adiantou
meira quinzena de maio. ". o pedido de férias coletivas- já na

O diretor da Empresa, Wil-
'

semana: passada. São cerca de 300
son Kolrlbach, assegurou a todos trabalhadores, que entraram em.
'Os trabalhadores a "estabilidade férias e só receberão o pagamento
no emprego por um prazo de 6€) (113) após retornarem ao trabalho,
dias após o retorno ao trabalho, "Parar a.prodyção para evitar a
além do pagamento do abono de dem-issão', foi a justificativa da.
férias no dia 1� (quinta-feira) e e medida.

.

nesta semana uma carta con
sultá à Extrader�orpora!i�n,
com sede em MIamI, Flonda
(EUA), solicitando um finan
ciamento de sete milhões de
dólares (ceréa de Cr$ 420 mi
lhões), à Prefeitura Muníci
pal, Konell jä contatou com

Ö representante da empresa
.

financiadora, que está em

-Balneério Camboriú. A prin-
-cípio, a maior exigência seria
a fiança bancária, o que .não

serã-empecilho, conforme ga
rantiu o prefeito,

,

O prazo para pagamento
do empréstimo - ainda sem

data. prevista p.ara liberação
-:- é de 10 anos-com um pe
ríodo de dois anos de carên
cia. O dinheiro será destina- .

do exclusivamente a "proje
tos de expansão e moderni
zação". Kônellpretende apli
car a verba na construção do
futuro "Centro Administrati
ovo Municipal - até mesmo

o projeto está concluído -

e no asfaltamento de estradas
JlOS bairros Ilha da Figueira
!! Rio.da Luz.

Desde quarta-feira, os

'mais de 6.500 trabalhadores da r

Weg seguem à risca' os novos
horários: das 8h30min às 12ho
ras e dasvlSh às.16h45min para ,

os que trabalham em turno.
normal, de segunda a quinta
feira. Na sexta somente haverá
expedíente no turno damanhã.
Os 'empregados das fábriças
não trabalham na sexta-feira.

1

j
i

"

es AUTO
.PEÇAS ILlIDA

1
. :

. ,

Peças e ass�ssórios para Fiat -
Ford� Volkswétgen _. Ch�vro/et '

RuaJoão Picolli, � 39 _;_ Fone: (0473)
72'()325.

90,ADiCADACHEVROLET .lC:t- ASUAMElHOR MARCA.
.

�
"
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TÉR�,UM CHEVROLET É
TER O MAIS JOVEM _.

CONCEITODE
LIBERDADE

.,
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Massaranduba vive III Fecarroz
Massaranduba - Um público

visitante dê mais de 80 mil pessoas
e ummovimento de vendas que pode
superar os Cr$ 2�3 milhões. Estas
não-as previsões otimistas dos orga
nizadores da III Festa Catarinense
do Arroz (Fecarroz), que abre ofi
cialmente às 18 horas do dia 27 (sex
ta-feira), no Centro Esportivo Muni
cipal de Massaranduba. Comandada
pelo prefeito Davio Leu, a adminis
tração já investiu mais de Cr$ 2,5
milhões, somente em infra-estrutura.
(ampliação e construção de pavi
lhões), preparando a Fecarroz "com
o maior carinho possível para que
você, seus familiares e amigos pos
sam se divertir à vontade, o que-nos
dará imensa alegria", conforme
adianta o cartaz de divulgação da fes-
ta.

-

. Serão ciiú:o noites de bailes;
animados por grupos musicais da re
gião e de.outros estados. "Aumen
tamos o perfodo.de realização da Fe
carroz para cinco dias, por solicita
ção dos expositores", explica o coor

denador de divulgação, técnico agrí
cola Älfredo Vavassori, apenas mais
uma das 100 pessoas envolvidas na

'organização do maior evento de de
monstração da força econômica da
região norte catarinense. Durante a
Fecarroz ainda acontecerão eventos
paralelos importantes, como a I Ex
posição da Banana', a I 'Exposição
de Novilhos, o I Concurso de Recei
tas de Arroz, a Exposição Feira
Agroindustrial, e a arrozeira de
monstrativa - com criação de mar-

�

recos e peixes.
"

Mais de 95% dos estandes já es

ta ..am comercializados desde o início
da semana passada, assegurando su

cesso na festa. Afinal, serão 35 es

tandes na área interna (com 720 me
tros quadrados), além de 67 outros,
na área externa (com 3.350 metros

quadrados), adquiridos especial
mente pelas empresas do setor

agroindustrial catarinense. Repre
sentando o município de Massaran
duba, estão empresas destacadas,
como a Cooperjuriti, Incomax e Ce
rimar, alé� dos lojistas em geral.
Todos devidamente instalados nos

pavilhões apropriados.
Somente paraa área de bebidas,'

a organização preparou um espaço
de 420 metros quadrados (chopp da
Brahma). O antigo pavilhão foi am
pliado também em dois mil metros
quadrados, onde devem ser servidos
churrasco - um caminhão frigorí
fico fica!á à disposição para quê a
carne seja preparada na hora -, pra
tos típicos à base de arroz, galetos.
A maioria dos pratos serão prepa
rados pelas, entidades e clubes do
município, A Fecarroz ainda conta
com o brilho especial da sua rainha,
Tânia Regina Ranghetti, eleita du-

rante o baile-realizado no dia 17 de
fevereiro.

Seminário

A partir das 9 horas do dia 27
inicia o Seminário Catarinense do
Arroz Irrigado, no Salão 'da Socie
dade Atiradores, é que' deve ter a

presença de importantes autorida
des, em seus três painéis principais:
"Economia do Arroz em Santa Cata
rina" será o tema. da palestra a- ser.
proferida pelo representante do CE
PA, Osmar Alcides Conceição; o re
presentante da Fearroz (RS), Home
JO Pegas Guimarães, falará aos pre
sentes sobre "A Comercialização do

. -Arroz"; para fechar o seminário, às
17 horas, acontece a palestra do mí
nistro: da Agricultura, ou represen
tante, sobre o tema "Política Agrí-
cola".

.

Um milhão de sacas de arroz, em 1990
o município de Massarau-

.

duba estima uma produção de
130 sacas de arroz por hectare,
na safra iniciada em janeiro des
te ano, e com final previsto para
o mês de maio. Isso representa
cerca de 6,5 toneladas de grãos,
já na primeira safra do ano. "Es
te índice é considerado alto", re
sume o técnico Alfredo Vavas
sori. Até o finai do ano, os orizi
cultores esperam uma safra de

. um milhão de sacas ,-- 9 mil hec
tares .de arroz plantado -, nú
mero Que realmente fazem juz
ao título de "Capital Catarinense
do Arroz".

O vice-prefeito Raimund
Zindars é o presidente da Comis
são Central Organizadora dá III
Festa Catarinerise do Arroz, que
se prolonga até o dia I? de maio.
Ele é auxiliado pelos diretores
de Divulgação, Alfredo Vavas-'

sori; de Finanças, Hilário Fritz:
ke; de Promoções, Sebastião
Jorge, Cursio; Abastecimento,
Paulo Ramos; Exposições, José
Roberto Maba; Segurança, Sar
gento Renato Meyer; e Serviços
Gerais, Isaí Stolf. O início festi
vo da Fecarroz está marcado pa
ra as 20 horas do dia 26 (quinta
feira), com a realização de retre
tas defronte à prefeitura e, após,
no Centro Esportivo Municipal.,

o Pórtico de
entrada/oi
especialmente
construído para
a Festa

MENSAGEM

HA Fecarroz cumpre o objetivo, mais uma vez, de divulgar o potencial
econômico do município, no qual se destaca a cultura do arroz como a
maior produção do Estado de Santa Catarina, daí a origem do nome 'Capital
Catarinense do Arroz". Através da Exposição-Feira Agroindustrial a Pecar
roz procura mostrar também a economia de toda a região norte catarinense,
em esp_ecial a do Vale do Itapocu. ,,

Graças �o apoio de algumas empresas de Massaranduba e região, cora
josamente foi mantida a programação original da efetiva realização da Festa,
Conseguimos garantir grande afluência de expositores, que darão um colorido
especial ao evento, e aos quais a àdministração municipal eos organizadores
da Fecarroz manifestam agradecimento. .

...

"Aguardamos, afJora, o prestígio do povo em participar da Fecarr.oz
a qual, apesar das dificuldades parqué passa o Pais, será uma demonstração
inequívoca de otimismo e confiança no futuro". '

Davio Leu'
Prefeito Municipal

Locais para exposições chegam a quatro mil metros quadrados

Fumo éprejudicialàsaüde, Respeiteonão-fumante.
Jaraguá do Sul, de 21 a 27/04/90P6glna 07

OSENHOR N$o
ACHA qUE 501)
MVliO JOVEM
PARA FuMAR 1

c�TÃO .PORQuE
"'''0 !\PAGA o
SEU CI,GARRO 1-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Juventus e'Laguna.' atrações.
no Estádio João Marcatto

I'

ANOTAÇÕES'II

ao Frigumz, rodovia
SC-416. Quando o grupo·
alcançou a Barra do Rio
Cerro, recebeu a Informa
ção de que o fogo já havia
sido debelado. Sorte para
todos, mas fica mais uma
vez comprovada aeficiên
cia do Corpo de Bombei-
ros.

•

Uma verdadeira ver

gonha opéssimo estado de
conservação da Rodovia
BR-280, trecho que ligá os

municípios de Jaraguá do
Sul a Corupá. Os moto
ristas que precisam "en
frentar" o percurso são

obrigados .a desviar das
enormas crateras na pista,
além de nãopoderem dis-,

. por dos açostamentos, on
de o mato já tomou conta.
As barreiras - caídas na

rodovia durante asprimei
ras chuvas da década;
continuam interrompendo
meia-pista em muitos tre

chos. Como se tudo isso
não fosse, suficiente, Go
vernos Federal e Estádual
perma1}ecem repassando
as responsabilidades na
conservação da estrada.

Para tentar solucio
nar este ·problema, o presi
dente, ourepresentante, da
AssociaçãoComercial e In
dustrial de Iaraguâ do Sul

. deve participar da próxima
reunião da Associação 40s
empresários, em Corupá.
Talvez a união de esforços
coloque em xeque o verda-

-

deiro responsável pela in
competência no tratamento
lÚlt estradas da microrre
gião.

Duas viaturas e sete
'soldados do Corpo de
Bombeiros Voluntários de
Jaraguá do Sulforam cha
madas para atender a um

.

incêndio, ocorrido em

uma residên�ia próxima

•

Laguna sempre participa bem
dos campeonatos, até porque
tem tradição- de chegar Junto" ,
justifica. Na próxima quarta
feira (25) o Juventus folga na

tabela, retornando � campo no
dia 29, contra o Imbituba, fora
do Estádio João Marcatto. O
Próspera será o próximo ad
versário, dia 02 de maio, no
Estádio João Marcatto.

realizou o importante amistoso
contra o forte e bem preparado
Coritiba, sendo derrotada pelo
escore de 2 x l,.mas demons
trou qualidade suficiente para
se destacar no Catarinense.

Gerson, Márcio, Maurf
cio, Ferrão e Simonal.Rome
rito, Ado e Toto; Rossetti, Pe
tróleo e Luizinho. Esta deve
ser a equipe do Juventus para
iniciar a derradeira participa
ção do .clube ho Campeonato
da 2� Divisão de Profissionais,
neste domingo (22), frente ao

Laguna Esporte Clube. A
equipe tricolor jaraguaense

.

O próprio técnico Dito
Cola respeita a equipe Lagu
nense - "embora venha com

uma equipe 'prata .da casa', o
A Secretaria Munioi

pai de Educação da Prefei
tura de Guaramirim pro
move a partir das 8 horas
do dia 29 o Encontro de
Diretorias de Associações

.

de Pais e Professores.. O
encontro deve ter a partici
pação dt 19 escolas do mu
nicípio, e visa o treinamen
to' e a posse dos diretores .

de APPs. O local escolhido
foi o Centro Empresarial
de Guaramitim.

Nos-práximos dias
deve ser inaugurada sole
nemente a pavimentação
da Rua Roberto Ziemann,
que está concluída, faltan
do apenas retoques finais.
Foram nada meno:s do
que 26.600 metros qua
drados de pavimento, a

'

um custo aproximado de
Cr$ 16,8 milhões. Parale-
lo a isso, o prefeito Ivo
Konell já adianta a inau

guração da segunda ponte
do Vailatti para o mês de

julho. A ponte está sendo
construída pela empreitei-
ra Mama e deve custar aos
mais de Cr$ 18,9 milhões
aos cofres públicos.

Revolta entre OS pilotos
do Vôo Livre, com descaso

Tudo pronto
para certame
de Caiaques"poi�ue 'não têm como treinar J

antes ", Atualmente cerca de
quatro pilotos tentam subir o
morro, nos finais de semana,
enquanto antes chegava a 12
pilotos, segundo lembra Már
cio, que sugere: "Basta passar
a máquina, roçar, um serviço
para ser feito em meio dia";

.

_ O prefeito Ivo Konell as- .

segurou que nesta semana ini
ciam os trabalhos de recupe
ração da estrada de acesso à

rampas de vôo livre. Ele afirma
que até agora ainda aguardava
uma resposta da direção da Rá
dio Studio FM que havia se

comprometido a ajudar nos

custos de reparos, A princípio,
a prefeitura vaimanter à dispo
sição duas áreas de pouso aos

pilotos: na Ilha da FIgueira -
. próximo à ponte '- e nos fun·
dos da Escola Estadual Rolan
do Gonçalves.

. Jaraguâ fio Sul - Os pilo
tos do Vôo Livre jaraguaense
estão pensando em transferir
a sede da Associação para o

. município de Timbó, conforme
advertiu nesta semana o piloto
Márcio Milke. "São muitos
problemas. Há mais de um ano
não passa maquinas lá em ci
ma, a gente lit:a para a Prefei
tura, fala com o secretário
Afonso Piazera, mas ele alega
que não dá para consertar OS
buracos da subida por causa

das chuvas. Assim não dá cer

to", critica Márcio. .

Para chegar até as r-ampas
de vôo, os pilotos precisam ini
cialmente dispor de um resis
tente Jipe. "A' Prefeitura quer
realizar a etapa do Campeona
to em Julho, durante o aniver
sário do município, más o pes
soal já esta avisando que não
vai competir", afirma Milke,

Corupá - Quarenta pilotos
devem participar, neste do
mingo (22), da W Compe
tição de Caiaques, Canoas
e Bateiras, quese realizape
lo Rio Itapocu, a partir das .

8 horas, em Corupá - so

mente para caiaques de 3 e'
4 metros. A partir de Nereu
Ramos ingressam �a prova
as canoas e bateiras. A ehe
gada está prevista para às
,10 horas,' na ponte Abtion
Batista, centro de Jaraguá
do Sul. ,

4S - inscrições para a

-Competição podem ser fei
'tas no dia da realização.da
prova, no próprio local. O
presidente do Clube de Ca-

,

noagem Kentucky,' Júlio
Rodrigues, já conse$uiu
apoio da Darpe, Industria
e Comércio de Malhas, ao

Clube, para este qno. A IV
Competição de Caiaques,

_ Canoas e Bateiras é um pa-
trocínio oonjunto das pre
feituras de Jaraguá do Sul
e de Corupá, além das Lo-

. jas Hermes Macedo. Serão
25 quilômetros de percurso.

Operação L--impeza - Coordenados pelo delegado regio
. nal de Polícia, Ademar Grubba, inspetores estão realizando
há dias a chamada "Operação Limpeza:'. Em uma semana,

. seis pessoas foram detidas (amaioria compassagens anteriores
pela DP), durante as blitz realizadas nos bares da cidade,
entre às 20h e 24 horas. "Pretendemos identificar elementos
suspeitos", disse Grubba que ordenou o fechamento de quatro
estabelecimentos, por falta de Alvqrá e documentação legal.
"Vamos tirar o marginal de circulação", conclui o delegado.
regional. 1 ..

_.
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CAI'BSASSE-
A ESSÊNCIA DA-PUREZA

I

AWiesttra emsilincio escapamentos

,.
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