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Animação da III Fecárroz
.

-
.

.

prossegue em-Massaranduba
, . ,

"
,,il'. -,I!'

Bailes" retretas, muito ta:feira (27), no Centro Espor- ': diversas rainhas d;s principais
chopp e exposições de "encher tivo Municipal de Massarandu- Festas de Santa Catarina. A III
os olhos" fazem parte da ex- ba. Comandada pelo prefeito Fecarroz prosse�ue até o dia .

tensa programação daIII Festa Davio Leu, a Fecarroz terá seu 12 de Maio. Página 6
-Catannense do Arroz, aberta desfile oficialna manhã deste.

. '

oficialmente às 18 horas de sex- domingo, com a presença de

./

Mesmo enfrentando a chuva, opúblicoprestigiou a chegada
da IV Competição de Çaiaques, Canoas e Bateiras, sob

a ponte Abdon Batista, em. Jaraguâ do Sill, na manhã do
, dia 22. A realização da prova foi um sucesso também pela
participação de 37 pilotos, representaiue« dos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Càtarina e São Paulo. Página 7 '.'

Prefeitos ,do ,

PMDB discutem,
as-eleições

-

o prefeito IVo Konell
confirmou nesta semana a

r��fização da próxi�a reu
mao entre os prefeitos do
PMDB, em Jaraguá do Sul,
no dia 4 (sexta-feira). Ko
nell viajou ,a Florianópolis
na qu,;.arta-feira (25) pela
manha, para acertar a vm
da do Governador Casildo
Maldaner (confirmada pa
ra as 11 horas do dia 4) e

, solicitar providências no

asfaltamento do contorno
domunicípio de Jaraguá do
Sul, para desafogar o tráfe
go de caminhões pesados
no centro.da cidade. Pági
na3

.

Luvemus empata sem gols
com oPrôspera e é lider

A boa equipe do Iuventus mantém liderança no: chave.

o -Juventus empatou
em O x O contra o Próspera,-

em Criciúma, na tarde de
quarta-feira (25), embora
tenha obtido melhores.lan
ces de gol durante a partida.
Até os 25 minutos iniciais,
o tricolor teve diversa-s fa
lhas, especialmente ein pas-

ses mas, no segundo tempo ,

chegou a ameaçar o gol ad
versário por diversas vezes.

Juventus e Próspera perma
necem na liderança do Cam
peonato da Segunda Divi
são de Profissionais, com 3,
pontos ganhos .

Segundo caderno

Ex-diretor usa carro da
Bescor em sua campanha

Anotações

,
,
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o retorno aos gramados
Os jaraguaenses viveram

, momentos de fortes lembran
ças do sucesso futebolístico 'do
passado, através do bem es

truturado Grêmio Esportivo
Juventus. Nos dois primeiros
jogos da equipe - que inclu
sive marcaram a reinaugura
ção festiva do Estádio João
Marcatto, completamente re

formado, ampliado, e, com

"pinta" de grande clube -,
os torcedores lotaram a "ca
sa" e encheram os olhos, com
as jogadas criativas do meio
de-campo tricolor, com as es

capadas räpidas ,e decididas

dos pontas Rossetti e Luízi
nho, com a firme decisão do
técnico Dito Cola; em formar
.um time combativo, de g�rra;

Na derrota de 2 x 1 frente
ao competente Coritiba para
-naense ficou a €erteza de uma
excelente campanha no Cam
peonato da 2� Divisão do Fute
bol Profissional Catarínense.
Estruturado na marcação, o
Juventus só não empatou e até
venceu - a partida pôr falta
de fôlego e pela superioridade
física do Corítíba, preparado
pelo fisicultor Gilberto Tim.

JARAGUÁ DO SUL .:.._ 1950

Veio a estréia contra o
, Laguna e o ".l\foleque Través
so" passeou pelo gramado do'
João Marcatto, apresentando
um futebol de classe diante de
sua fiel torcida e aplicando .

uma goleada fantästiea, de 4
x O, escore que simbolizou a

força tricolor no seu retorno.
ao futebol, após oito anos de
saudades. A campanha vem

.
mostrando que a 1 � Divisão.
não está longe, graças ao

apoio preciso do empresaria
do municipal e da Prefeitura,
além do empenho de uma di
retoria persistente.

.

São 40 anos -- Recordação e 'Saudade
(2� Parte) Crônica - .José Castilho Pinto

Na rua Getúlio Vargas ficava á
Barbearia Coelho, Fábrica de Lança
deiras de Walter Janssen, Bar Gon
zaga, Empresa Ir. Frenzel, Estação
Ferroviária, Livraria Avenida, onde
também era redaeionado e impresso
o "Correio do Povo", Casa Comercial
Breithaupt.iBar Catarinense , C,ompanhia Telefônica, Farmácia C. Hafer-:
mann, Escritório Despachante Walter
Jansse n , Bancrepola, Sapa tar i a
Tremi, Casa consertadora 'de Calça"
dos, Loja de Möveisde Vitório Lazza
ris, Escola e- Igreja Evangélica.

A rua Procöpío Gomes abrigava
'

já no início o Escritório da Firma de
Esteirinhas Emrnendoerfer , a Loja
Schultz, o Açougue e Mercearia de
Alexandre Haake , Oficina de Uten
sílios de Cobre de Emil Burow, Ma
lharia de Oswald Mar<juardt,.ci Cine
ma Ideal, os Cemiténos Católico e

'Evangélico, a Cadeia Pública, Casa de
Comércio e Açougue do Hardt, na es

quina da Procópio com a rua Rudolfo
Hufenuessler, '

Na rua Marechal Deodoro da
Fonseca existia já no começo a Relo
joaria Hertel. Farmãcia Nova, passan-

do os trilhos da I(F.F. a LO/'a -oncina de Lothar Sonnenhoh , Hotel

Wensesky, Bar Leão, Loja de Maria
Bechara , Posto de gasolina de Leo
poldo e Alvan Karsten, Orgn. Cont -. ,

A Comercial LIda, T. Kopmann, Bar
Ruysan, Prefeitura Municipal onde já
funcionavam os 3 cartórios da cidade,
Padaria Klugg, Casa Portugal, Foto
grafo Loss, Loja Leutprecht, -Bar Pra
di, Colégio São Luiz, Hotel Jaraguá,
antiga Igreja Católica, Loja Seme
Marrar. Bebidas Kienen, Colégio Di
vina Previdência, Açougue e Casa Co
merciai Mahnke, Torrefação e Café
Bauer, Hotel Cruzeiro, Posto de gaso
lina Barg, Comercial Narloch , Bar
bearia Rocha, Loja Pappi, Comercial
Henschel, Fábrica de Chapéus João
Marcatto, um 'pouco a' frente a resi
'dência da viúva Jenny P. Mafra (in
memorian) que mais tarde v.eio a ser

minha sogra, Estádio da Associação
Esp. Acaray e já na esquina seguinte
entrando para rua do Jaraguá Esquer
do a Sede social da citada Entidade.
Também pela rua Mal. Deodoro trafe-.
gavam os ônibus que via Barra do Rio

Cêrro e Rio Cêrro II demandavam Po
merode , Timbõ, Indaial, Blumenau ,

Itajaí até Florianópolis. . ,

'

A rua Gumercindo da Silva tinha
na esquina com aMal. Deodoro a Loja
e Oficina de Lothar' Sonnenhohl, Já
referidã, um Bar que foi do Mauri
cinho, Depósito e Engenho de Arroz
dá firma Breithaupt e depois um aglo
merado de casas pois era uma rua qua
se que só residencial.

Na 'rua Epitácio Pessoa havia no

início a Loja de Peças de Erich Blos
feld confrontando com a Fábrica de
Laticínios de Bernardo Meyer..a Exa
toria Estadual, gabinete Dentário de
Roberto Marquardt , a Ernpresul , o

Correio, Posto de gasolina do Encke ,

Relojoaria do Andersen, Açougue de
Adão Noroschny, Novo Hotel, Grupo
E. Abdon 'Batista, Pensão Familiar,
Salaria de Arno Müller •. Empresa de
Transp. Bruno Mannke, Firma Ber
nardoGrubba com Loja, En�enho de
Arroz e Fábrica de Laticínios. bem
mais a frente a Fábrica de Bombons
do Schmit, depois a casa Comercial
açougue deWaldemar Rau, e o restan- ,

te se constituia de poucas casas.
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Crianças,devem usar só ,uma
mão para desempenhar tarefas

SÃO PAlJ.LO, (Ag. Planalto) ça não é destra nem canhota,
- Conhecermelhor a domiriân- O neurologista alerta ser
'cia Iateral, processo fisiológico

.

nessa última que ocorrem os

que ocorre no cérebro através maiores problemas, porque há
do qual, 'a partir dos primeiros ' momentos em que as .decisões
contatos com o meio ambiente, têm de ser rápidas e, nesse caso,,

os indivíduos optam por exercer quem não tem a dominância la
funções com mão direita ou com teral estabelecida acaba provo
a esquerda, Esse é o objetivo da cando desastres, Para exempli-

.

pesquisa que está sendo desen- ficar." ele cita uma situação real
volvida pelo neurologista Cerne viviaa por um indivíduo com do
.Ferreira Jordy (533-4823), do minância bilateral. Ao dirigir em
Instituto de Psicologia da USP. uma estrada, ele deparou com

�O estudo está sendo feito um canteiro central, dividindo a

com crianças, que são submeti- pista, Sem saber se devia entrar
das a testes de eletromiografia à direita ou à esquerda, derno
para determinar a sua dominân- rau muito tempo para fazer esse
cia lateral. Pata isso, ficam dei- raciocínio e subiu no canteiro,
tadas e eletrodos são dispostos provocando um acidente,
em seus braços, Ao mesmo tem-. A exemplo dessa, o neuro
po, elas são estimuladas verbal-

_

logista lembra que ocorremmui
mente e o-equipamento registra tas situações semelhantescoti-
os seus níveis de contração: dianamente. Por isso, acha que __

Segundo médico, o teste ad- os pais devem ajudar a criança
. mite a existência de três situa- ) a estabelecer bem uma única
ções vividas pelas crianças: uma, IIi�O .earaßtzer as coisas. Na su�
em que a resposta é dominan- opimao, e melhor ter uma domi
temente direita; outra, domi- nância lateral bem definida, ain
nantemente esquerda, e uma da que desarmônica, do que ter
terceira, em que a dominância desempenhos deficitários com as
das respostas é bilateral (a crian- duas mãos, . -

Errata: Na edição anterior, publicamos erroneamente as datas
dos jogos do Juventus n_o Campeonato da 2� Divi�ão Profissional.
Na verdade, o tricolor jaraguaense Joga no domingo (29), contra
o Imbituba, em Imbituba, e na quarta-feira (02/05), enfrenta
a Laguna, em Laguna, em partida válida pelo returno,

"
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Prefeitos do PMDB fazem
reuniãodia 4" em Iaraguâ

o encontro entre os pr�
feitos acontece' dois dias antes
da Convenção Estadual do
PMDB, em Florianópolis, on
de devem votar oito delegados
do Partido, em Jaraguá do SuL

Jaraguá do Sul - Os 69
prefeitos do PMDB, em Santa
Catarina, vão se reunir no pró
ximo dia 4 (sexta-feira), em Ja"
raguä do Sul, para "definirem
a estratégia política-eleitoral .

para o ano de 1990", segundo,
informou nesta semana o pre- O deputado Luiz Henrique in
feito Ivo Konell. "Vamos deci- cJusive já manifestou que não

dir, a polêmica da candidatu- se submete a prévias para se

, ra", completa o prefeito, refor- lançar candidato,onde teria de
,

çando sua opção pelo deputa-' enfrentar outros dois postulan
.do federal Luiz Henrique da

_ jes - 9ue· certamente virão a

Silveira para concorrer como Jaragua do Sul: Paulo Afonso
candidato ao Governo do Esta- Vieira e Edison Andrino. O
do: "Sem dúvida' ele a melhor governador Casildo Maldaner

proposta, pessoa com melho- chega ao município às 11 horas '

res condições para o Partido". do dia 4.
' ,

Lei Orgânica de Corupâ
fica pronta até o dia 20·

Corupá,-A Lei Orgânica
do Município de Corupá deve
ser promulgada até o dia 20 de

maio, 'segundo previsão do

presidente da Câmara Organi
zante, vereador Pedro' Alves,

. que faz questão de salientar e

justificar o atraso: "Afinal de

contas, existem regiões do Es
tado onde muitos municípios
simplesmente copiaram as

Leis, na íntegra,' enquanto a

nossa, realmente foi elaborada
pelos vereadores". O fato é

que ainda existem 'muitos pon
tos discutíveis na Constituinte
de Corupá.

O próprio vereador Pedro
Alves cita o Artigo 93, pará
grafo único que proíbe ao pre
feito executar serviços particu
lares antes de 120 dias do pleito
eleitoral - e opina que isso

prejudica o executivo - "é

muita polícia sobre o prefei-
, to", segundo ele. Outro ponto
discutível, conforme o verea

dor, é o artigo que delega à

Câmara o direito de julgar os
atos do prefeito: "A Câmara

pode apontar e dar seu pare
cer, mas nunca julgar", avalia
Pedro Alves.

Os nove vereadores da
Câmara de Corupä - três do

'

PDS, dois do PFL, atualmente
coligados, e mais quatro do
PMDB -entregaram nesta se

mana as emendas supressivas
ao relator daConstituinte Mu

nicipal, que tem o prazo de 10
dias - possivelmente até o dia
12 de maio - para dar o pare
cer final. "Municípiopequeno,
problemas grandes", justifica
o presidente da Câmara de Ve
readores e Organizante, verea
dor Pedro Alves. '

Pilote sempre equrpado

qHONDAI Menegotti Motos I�
Jaraguá do SUl, de 28/04,a ()4/05/90

, '
.

Nelson Wedekin,
deve visitar'
Jaraguá do Sul

CORREIO
__
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Pré-convenção realizada
pelo PT não teve quôrum

Iaraguâ do Sul- "Estru- Jaraguá do Sul - O .Par-
turar o PDT como Partido, no tido dos Trabalhadores terá de
município". Esta é a principal realizar nova convenção muni
pretensão do atual presidente cipal, hoje (sábado, 28)" em

do Partido Democrático Tra- virtude da falta de quórum mí
balhista, Fernado Iepsen, elei- nímo para votação e eleição
to durante a convenção reali- dos delegados que participam
zada.domingo (22) na Câmara , de ConvençãoEstadual, que se

de Vereadores, entre 9 e 17 ho- realiza no dia 20 de maio, em
ras. Os filiados elegeram ainda Florianópolis, onde será eleito.
44 nomes para compor o dire- .o diretório e os delegados ofi
tório, além de outros 15 su- dais do Partido. Durante a

plentes -Ó,Lodemar Resner e pré-convenção dia 22, cerca de
Fernando .lepsen foram eleitos 50 pessoas compareceram à se

delegado e suplente, respecti- de do Partido, aprovaram a

vamente. composição da Chapa Nelson
Iepsen considera que o Wedekin/Eurides Mescolotto

PDT tem boa aceitação em Ja- ao Governo do Estado, mas
raguá do Sul, especialmente .faltou seis filiados para que pu
entre os jovens, "e até entre desse haver qualquer. votação.
os empresários". A nível esta- O encontro Petista teve,
dual, ele pretende fortalecer a principalmente, divergências.
aliança com o PT, para a for- O presidente do Sindicato dos
mação da Frente Popular, e Metalúrgicos, Luiz Carlos Bu
considerada o nome do sena- sana, riscou seu nome da lista
dor Nelson Wedekin (PDT) dos presentese filiados, depois
como forte concorrente ao Go- .

que foi proibido de votar, por
verno do Estado. Fernando estar em atraso no pagamento
tentar trazer o senador para Ja- das mensalidades. Busana ehe
raguá do Sul. Ele acredita que .gou ao encóntro, juntamente
no dia ö-de maio isso será pos-

. sível.
.

PFL municipal
realiza sua

,.,.

convençao
Jataguá do Sul --- Os re

presentantes do Partido da
Frente Liberal, no município,
realizam neste domingo (29) a
sua convenção para à eleição
do diretório municipal, dos de
legados à convenção estadual,
e da futura executiva do Parti
do. O encontro inicia às 9 horas
e prossegue até às 17 horas, na

.

sede do PFL, rua Epitácio Pes
soa, 229.

A nível eleitoral, prosse
guem as indefinições sobre o

lançamento 40 nome postulan
te ã Assembléia Legislativa,
pelo Partido. O advogado AI
ievir Fogaça Junior - um dos
nomes cotados para candidato
a candidato - acredita que
"nos próximos dias" tudo esta
rá definido e a campanha ga
nhará as ruas. "Nossa intenção
é ingressar na 'União pela Mi
crorregião', desde que o PFL
tenha prioridade no nome para
Deputado Estadual, já que es

tá apoiando o deputado Paulo
Bauer para ª Câmara Fede
ral", acrescenta Fogaça. Du
rante a convenção,.o nome de
Werner Schuster deve ser re
conduzido 'a presidência do
PFL Municipal. .

com o assessor jurídico do Sin
dicato, Francisco Lessa, que-ti
nha três novas fichas de filia
ções ao PT, em seu pode r.
"exigindo que 'esse pessoal ti
vesse direito a voto", confor
nie relatou o ,presidente .do
Partido, Luiz Hirschen, o "Lu
ti", vinculado diretamente à
corrente "articulação" - he
gemônica,

"Só vota quem é filiado
ao Partido 15.dias antes da con
venção. Ainda fizemos uma

votação e empatou: 9 x 9. Até
hoje, o Busana nunca deu um

tostão ao PT e não admitimos
suas exigências", argumentou
Luti, Ele diz que a direção na

cional do PT tomou a decisão
de exigir que "as correntes in
ternas do Partido -'- Conver
gência Socialista e O Trabalho
- se dissolvam äté O dia 20
de maio e caiam fora". Atual
mente o- rr municipal conta
com 239 filiados - 2D% desse
total seriam suficientes para
garantir quórum mínimo à pré
convenção.

o presidente do
Sindicato dos
Metalúrgicos .de Jaraguá
.do Sul, Luiz Carlos
Busana, solicitou sua

desfiliação do Partido
dos Trabalhadores, nesta
'semana, justificando sua

iniciativa "pela manobra
com,que a correnteç.

'

"articulação" vem .

usandopara semanter na
_

-direção do Partido".
4

Busana revelou que seus

desentendimentos vem se

"arrastando" há tempos:
"Não concordo com a '

.

política de alianças feita
.pelo Partido no segundo
turno -das eleições
presidenciais; nem -com '

.as decisões elitistas da
cúpula, que contrariam a

Busana peile a 'desfiliação
.

do PT e acusa "manobras"
base do PT".
Busana critica que o

,

diretório municipal não
se reunia desde as

eleições para Presidente
da 'República, e ataca o

atual presidente do PT:
"O Luti está
desempregado 'desde .

1987. Sua profisão é a

presidência.do Partido".

Pata Busana, "o
problema do Brasil não
se resolve na alternância
dos políticos no

'

Parlamento". ". Para
finalizar, ele completa:
"Antes,

.

tínhamos um
Partido que era a grande
alternativa. Agora, ele
está entregue aos

aproveitadores" .

PéÍginà 03
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A_sua elegância
começa por
fora. .

Vista
»:
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AAMISÃO
ModaSempre
Getúlio Vargas, 55

ÓTICA
'HERTEL

• Laboratório ótico
especializado.
• Há .mals de 50 anos atendendo
v0c4.

.

• Precisão e qualIdade.·
Av. Getúlio Vargas,15
Fone 72-1889

KADRI
h.a�...

;:;;;:

•

À conteceu no último dia 19 de
I"'\abril, durante um Café Colonial
a oficialização da Casa dil Amizade
de Massaranduba. Estiveram
presentes ao evento: a
Coordenadora [Adir-Franno,
OtienmdoraMariaLam«Artimann,

.

palestrando e orientando a nova

diretoria da Casa da Amizade de
Massaranduba. O objetivo da Casa
da Amizade

é

servir a Comunidade.
A diretoria é formada por esposas
de Rotaryanos.

'

PresidenteMaria Régia Fadul, Vice
Glaci Reinke, secretâiia Eliane
Rodrigues, 2� secretária Carmem
Lúcia Goerich, Tesoureira
Terezinha Borchardt, Diretora
Administrativa Ivete S. Corrêa
Gerhke, Diretora Social Isolene
Harger, Serviços Internos Irene
Schmitz, Serviços Externos Claudia
Eccel.

RAINHA'DA FEIRA DA MALHA
O concurso que vai escolher a
Rainha da 4� FEIRA DA.MALHA
acontecerá no dia 03 dt'maio, no
Clube Atlético Baependi, às 19:30
horas. Na ocasião, um corpo de

jurados composto por
personalidades da comunidade
Iaraguaense julgará dentre as

candidatas, aquela que representará
. em diversas ocasiões, esse evento de
Jaraguá do Sul.

o charme infantil
tk'Gabrielo
Zanghelini, que
completou ontem

u"f aninho. Filha
tk;Moacir
Zanghelini e
Regina.
Zanghelini,
Gabriela será a

grande estrelo da
festa, domingo,
na residência,
das pais.
Marcelino
(Lourdes)
Zanghelilli, são

F�:::!l:ternos;
Sprillgmalln e

Iara Springmann
0$ avósmaternos,
diI menina

- Gmbrielo.

AAssociação Atlética Breithaupt
'

promove um grande baile em

comemoração ao Dia das Mães, no dia 12,
com animação da Banda Lyra da Aurora,
na Sociedade Esportiva e Recreativa
Vieirense. Haverá sorteio ótimos brindes
durante o baile, que é extensivo ao público
em geral. Os ingressos podem ser

adquiridos na sede da'Vieírense, com
Renato.

.

·Oe viagem para a Alemanha, marcad�
para o dia 02 de maio, para uma

permanência 'de três meses, o casal Rudolf
(Dorothea) Schäffer, leitores assíduos do _

CP, Elesßerão hóspedes do filho Rolf e
da nora Angela. Na agenda a visita a

parentes e vários ,países da Europa,

Romi Melchert e Adilson Aguiar
contrairam matrimônio no dia 28

(sábado), às 19 horas, na Igreja Luterana
de Corupá. Após a cerimônia religiosa, os
convidados serão recepcionados no Salão
Paroquial Católico. Romi é filha do
ex-prefeito e atual diretor do
Departamento de Obras e Serviços
Urbanos, da Prefeitura, Albano Melchert,

_

e de dona Hildellard Melchert, Adilson é
filhó do casal Amvaldo (Maria de Lourdes)
Aguiar,

x-x-x
.

.
.

A menina Camila Blunk aniversariou
no dia 21(segunda), Camila é filha ao
diretor administrativo da prefeitura de
Corupä, Antônio Carlos Blunk. Felicidades
Camila,

x-x-x

E no dia 23 também aniversariou a

menina Maira Lizziane Reiser,
representante da sociedade jaraguaense.

Parabéns.

x-x-x

A senhora ·Philipina Blunk, residente
no município de .São Bento aniversariou no

dia 24. Sinceros parabéns.
x-x-x,

Destaque especial para o amigo e

colega de Correio do Povo, Dilson Luiz
Franceschi, que aniversariou no dia 23, e
comemorou com um delicioso bolo
oferecido aos colegas da redação,
Felicidades Dilson e sucessos,

x-x-x

E o proprietário das Confecções'
Gruhtus, Marcus Wulst, também festejou
seu aniversário no dia 25.

x-x-x

No próximo dia 3 de maio é a vez do

prefeito de Corupá, Ernesto Felipe Blunk
virar mais uma página na. vida de sua

história. Blunk atualmente preside com

seriedade a Associação dos Municípios do
V'ale do Itapocu, Sucessos.

x-x-x

Sempre simpáticos e atenciosos, Cirley -

Lenzi e Bibi Andreatta recebem os ámigos
para aquele bate-papo inteligente.
Recentemente eles retornaram de Londres,

.\

Sinceros
parabénsà
doutora
Valéria
Togni,
competente
fisioterapeu:
ta da Clínica
Jaraguá.
Valéria
aniversariou
na

lf4arta-feira
(2'5). Nafoto
o 'destaque
para seu

charme
niJlural

x-x-x

Praticaresportes, mais do que
é altamente "ini". Elegantes
personalidades de nosso meio social
frequentam os clubes e academias da
região. Voleibol, aeróbica, natação
caminhadas e passeios de bicicleta

'

parte do dia-a-dia de gente, que prell
bem-estar físico.

x-x-x

Muitos jaraguaenses passaram o
de semana em RIO Negrinlio, ondeo
foi a atração maior dos festejos de
aniversário do município vizinho. ,

'

x-x-x

As duas apresentações da Bª"da"
de Rapina" no Bar & Cia - no último
de semana - arrancaram estusiasm
aplausos. Destaque para o eclético
repertório e a forte presença de palco

·
vocalista João.

x-x-x

· O Clube Atlético Baependi está em

·

nos pre,garativos para o concorrido b
do 'Espírito Santo, que se realiza no lia
2 de junho.
x-x-x

f: .

. As melhores'marcas em malhas
do Rio, São Paulo e Santa
Catarina, você encontra na

o REQUINTE QUE VOCÊ MEREfE,
COM A QUALIDADE QUE VOCE EXIGE .

THEGOLDENMESH·
Galeria Dom Francisco - Sala 7
Jaraguá do sul-se

.
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Jaragu,á dº"Sul- A pref�i
.

tufa J.V.LuÍlic�pal �tá ban
'.cando todas .as' despeses

�.

dos 120 lD;ÚSic� que

·---------------------.1'
eStãô ria ç�déid� d�sd� a

.agradecimento· P,oliclinic'â ,. Rio,- -8,''raDe,'o. I �,�üe�i�i�:=' ���J'J:�
, centro In.eiestadu,al de

.

Ma�trQS, Regentes. InS
tratores, Mór, Dirigent�

..

. e C09rdemidores de Con-.
cursos de Bandas �. \ Pali-'
farras. Todo esse c pes
soal es,tA alojado, na

Escola Alberto Bauer, re

alízando as refeições na

escola Albano Kanzler.
Os governos do RiO
Grande do'Sul, Paraná e

São Paulo sequer estão
'cobrindo

. ,9 pagamento
das passegens dos mú
sicos, em Virtude' da fie

cessão financeira do País,
conforme' justificaram.

EDIÇÃO N'! 3.586 Jaraguá do Sul, de 28 de abril a 04 de maio de 1"990

o Hospital e

a público
Maternidade 'São'. José

ag�adecer
-

à direção da

pela' doação efetuada no día 9 do corrente
.

mês, no: valor de Cr$ 1.2QO.000,00 (Um milhão
e duzentos mil cruzsíros}, aspecíalmente para

que a 'instituição �a realizar suas obras

de menvtencão-
.

São' gestos dessa natureza que possíbilítam
aos hospitais, ii sua sobrevívêncía nestes mo

. mentos tão difíoeis em que estamos vivendO.
Através dessa colaboração mútua entre empre
sas e comunidade, percebemos que � mais

íntransponíveís barreíras são superades-

A Díréçãe Admíntstratíva
." Irmã Lu�na Flach

Magda da Silva Rau

Aviso
ASSUNTO:

_.

Inflaqão de 84,32% (relatíva ao

período de 15,02.90 a 15�03.90).

Ö SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE
JARAGUA DO SUL, com sede nesta cidade,
na Rua João planinschek, n? 157, por sua

Diretoria, vem CQm este avíso convocar as

empresas do ramo metalúrgico, mecânico e de
material' elétrico desta cidade, para comparece'
rem nesta Entidade, com o· objetivo de nego
ciar a reposíção da inflação de 84,32%, índice
de inflação oficial divulgado pelo IBGE relativo
ao período acima. mencíonado.

Este avíso é um esforço de negoçíação no

atendimento à reposição do poder de compra
. dos- salários dos trabalhadores. porém, caso as

tratativas não desemboquem em acordo, a com

petente. Ação Judicial será interposta lia Jus
tiça do Trabalhe.

À Diretoria do Sindicato ficará à dispo'
sícäo

.

para a negociação com as e�préS'as
de 30.04·90 a 15.05.90, çias 14 às 18. horas,jil: '

Jaraguá do Su��. 24 de ab�,H p.,e ��.
} . �l\' J �1�irr

A DIRETORIA

, �r./, ,I. '

, COMUNICADO
COmunicamos, que já estão atendendo em novo
endereço, Rua Barão do Rio Branco, 201,
Tel. 12-1744 e 72�t49 os seguintes Médic'os:'

Dr. ,Amaro Xímenes Jr, Clínica Cirurgia
Geral.
Dr. Luís Carlos, Bíanchí - Clínica Gastro
enterología..
Osmar Andreatta - Urologia (rins, bexiga)
Dr. 'Ricardo Puff - Otorrino (Ol:lvioQ, nariz,
Ie garganta) e Audíomentne.
Dr. Roberto Kell - Ecografia Geral
Dr. Vicente A. Caropreso _' Neurelogía . e

Bletroeneefelografta,

A Direção

ADVOGADO
Rube'l FUI·seca Flexa

RUa Reínoldo Rau. 86 - Sala 6 - 19 andar
Centro _ Edifício Mário Tavares
Fone: (047:-") 72-1920 - Jaraguä do Sul - SC.

.,

Dr. Ricardo Pull
Otorrinolaringologista - (Ouvido - Nariz
-Garganta)
Comunica a seus clientes e amigos seu
novo endereço:

POLlCUNIC� RIO BRANCO NI.'
(Defronte' Padaria Rio Branco)

Telefones: 12-1063 12.1144

20:1

Clínica M.e'dic·à
R e u UI a to'lo g i a'

.

-Dr. Wand.et L. r"atzRe
:. '."" _'

Censultõrío Médico

Rua José T. Ribeiro. 785
(próximo ao Colégío Holando M. Gonçalves)
JARAGUA oo SUL _ SC

�teJldimento com Hora Marcada de 2� a 6�f.

Fone: (0473) 72-2%'8

Jarllui. di Sul
sed·ia encaRlre

, de.s·,Misicis-

-,

O Encontro .aconte
ce no Sindicato dO Ves
tuário, (a,ula:S. técnicas) e

no Colégio São Luiz (au.
las práticas') e busca a

padronizaç,�Q dOS regula
mentos � critérios dos
concursos, de

. bandas e

faníarr�, realizados em

todo o País, anualmente.
Pela tradição de Jaragué
do Sul não .realízação
destes eventos OS partící
pentes decidiram esco

lher ° município para se

diar o Encontro - inédi
to .a nível de Brasil,

"E preciso qU,e esse

pessoal tenha apoio téc
nico e seja valorizado",
defenda .a secretsría Ro-
semeire Vaseí que,
a p1l1i;IlCíJ>io, aguardeva
mais de :;00 pessoas ao

evento. As' aulas práticas
�eferem'se

. .

às posturas
dos dírígentes de bandas,
aO alinhamento dos mú
sicos,' à localização

..

de
cada ínstrumento. Os

participantes do encon

tro ainda Vião' elaborar
o calendário anual des
concursos e bandas de
fanfarras.

NÃO F�ÇAMOS DE
NOSSOS RIOS

UXEI�AS' IMUNDAS.
SAL�QS OS RIOS
ITAPOCU e JARAGUÃ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Proclamas de'�
.

MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, OflCitll do Registro ClvO .

110 19 Dbittito da 'CÓID8rca de lai'aguá do Sul, Estado de Santa CatarlDa,
.

BnlBll, faz' Silber liUe compareceram em CartórlQ exibindo 9S, documell" '
.

.

tos �&ldos �la let, a· fim de SIe habllltar� J!iU'a �asar, OS seguintes:
.

Edi� 17.176 de 17.04.90 Di��r Jörn V9gel e ELe, brasileiro, solteiro,
· jai..dlísÖn KJeln

.

e MÔnica Ildete �tte(
...

índustnäno, natural de
; ,KOhls-'

.

'�- --
.

ELe.
-

brasileiro, solteiro, Jaraguá do Sul, domící-
: ELe•.,. brasíleíro; , .solteíro, mecânico de manuten- '

.. Iiado e residente na

"'.íIidW3triáriQ;: naturaL.. de cão, natural de Jaraguá RUa Roberto Ziemann,
".1araguä .. do .. Sul.. dQmlÍcili' do. Sul, . dom�ciha·do e 2.408, nesta' Cidade, fi·

.ado e residente na.. Rua residente em Estrada Ih<)' de Ingó" Alberto
· E'mil Burow, 284,. nesta Itàpocusínho, neste' dis" tüdí e Helga Ana Wolf

· cidade, filho. de Osorío tIlltO, Iílho de Getúlio Todt-

Klein e Silvia de Góes Vogel e Dorothea Mi· Ela, brasileira, solteira"
Klein -,- chel Vogel - costureira, natural de

· Ela, brasileira, solteira, �la, �:a�ileira, solteira, Jeraguä do.Sul, domid'
balconista,. natural de índustrtãría, natural de liada 'e residente em

Ja�aguá do. Sul, domícílí- Schroeder, neste EstadO, Santa' Luzia,' rieste ct;is'

ada e residente na Rua domícíüada e' residente frito, filha de Alvino

Procópío Gomes de Oli- em Estrada Rancho Bom, Lourenzettí e Rosa To·

veira, 1.367, nesta cidade, em Sc�roed;er, neste Es" mazellí Lourenzettí
.

filha de Adolfo. Kohls e tado, filha de Valdemíro

Adelína Kohls � Setter e Isolde Klemann
Setter -

Edlt&l 17.171 de 17.04.90 i: Edital 17.180 de 19.04.90

Arnaldo Fuchs dia Silva' e Vílmar D()rn e Inêz Ma'

Mana Jur�lIla. Per�ira da ria Schneider
Silva Cópia r�ebida do car-

'Ele, brasileiro. solteiro, tório. de Schroedel'r- SC -,

ope.t;a1no
.

natural
�.

tl� ELe, brasileiro, solteiro,
São:" Francisco do', Sul. ..

operãríe, natural .de

neste Estado� domíeílie- Schroeder, nesté Estado,.
do e residente na RUa'· domiciliado e' residente

Richard Piske, . nesta cí-
.

em Estrada Bracínho. em
·

dade, 'filho de. Egídio Schroeder, neste ESt.ado,
Antonio Ribeiro da Sil- filho de Heíns Dorn e

· va e Adelaide Fuchs da Elvira BOshamer Dorn -

Silva -:- Ela, brasileira, solteira,

Ela, brasileira: solteira, índustriéria, natural de

operária, natural de São Carlos, neste Estado,

Ibirama, neste Estado;, domiciliada e residente

domicili.ada e residen'b-=, i
em Estrada! Santa Lu"

.

ha Rua Richalfd Piske,. zia, neste distrito, filha'
nesta cidade, filha de' de Alfredq Schneider e

Rodolfo Pereira da SHva
. Alzira SChneider

e Vanilde Bereira ...:..
EcUtal 11.181 de' 19.04.90

Edital 11.178 de 18.04.9{)! Ellseu Weigsdinll. e Sin°

Adilson da Silva .·e Delair
.

Eclla1r Wendorf

Ro�hi . e, brasileiro, solteirO,

Ete, . brasileiro, solteiro,: ,com�rc�ário, iatÚral, ��
operáriO, natural .de Jaragua � su, domlclll

Joinvi11e, neste Estado, do". ado e r�sldentß na Rua

midiiado e residente em: A�ons.Q Bartel� 14, em

Ribeira- . Molha nest d' _:- Vlia' Baependl. nest�
o ,. e IS .

d' t' 't f'lh ,.j A
trito,

.

filho de Antonio
- IS n o,, I. Q Ule"' rm�n.

Jo- d S"l Ma'
: do We1gsdInl!! e Elvlfa

. ao a A va e na
P

.. W' _..:I.

Tomeli 'a Sl1:......· ommennl!! .. elgl)_'U.lngn a �a Ei b '1' .
. lte'ra

Ela, brasileira, solteira,' a,
... �asl elfa,. .50 1_,

costureira naturiú
.

de'; auxlhar ,de admlm:.traçao,
. , ..

n t r�,l d J g a dO
Jaraguá do Sul, domici.' .

a U.a1,
. e. .

.ara U
.

liada e residente en!." Ri" Sul, domICIlIada e re�.
beirão' Molha' . ,;hé-ste' dent� na Rua Ema Zl,e'

distrito, filha:, :�- ,V��anÜ'; mann.. nest:a cidade,. fi"

Chi' +_ R �..�i'� :(à).�
.. '. �n''3 i lha de Norberto ·Wien·

'I'So..u \ onc1'l'l '. rt' .� v:� ",'C>. : ••..

Melchioretto ROhthi" . ...;._
.. dqfT e Remrlda LWen-

•. f,� p.orf-
Edital 17.119 < de -" a·9i04.90'
Cópia recebl� dn �i16-·.
rio de. Scbroeder, neste.
Estado
PA'l!lNA.

:Edital .11.182 iie 19.04:90
Nelson Todt e M�lfli Lt')U'
renzet:]ti

81 ..��-i" rr
,it� .' �. i.'. .

_ .. ..l
Jaraguá

.

do Sul, de 28 de abril a 04 de mato de 1990

Edital 17.183 de 19.04.90
Roní Defreyn e Helena
TObias

.

ELe, brasileiro; solteiro,
auxiliar de escritório, na·

-tural de Petrolêndía,
neste Estado, . domícília
do e residente na Av.
Marechal. Deodoro, 23,.
nesta cídade,

I

filho de
Theobaldo Defreyn e

Hilma Mohr Defreyn -,
Ela, . brasileira,· solteira,
auxiliar de escritório, .

natural de Porto Uniao,
neste Estado. domiciliada
e Residente na R. Antonio
Tobias" 32, ne·S'ta cidade,
filha eLe José Tobias e

Alzira To;biJélSl �

Edital 17.184. de 23.04.90
Carlos AlbeIrto de Souza,
Todão e Marli Ostrovski
ELe, brasileiro, solteiTo,
torneiro mecânko, natu
ral de Presidente Ber"
nardes, São Paulo, 40'
miciliado e residente na'

Rua Itap()cusinho, nesta
cidade, filho eLe Domin"

gas de Souza TodãQ e Fi'
lomena P. Rodrigues
.Ela, brasileira, solteira, ,

operária, natural de .

São Clemente Santa He"·
lena, Paraná, domic.Hi
ada e residente na Rua

Itapocusinho, nesta c:dacle,
filha de Pedro Ostrovs"
kt ie Anna Ostrovski;-

j
E para que chegue .ao

conhecimento' de todos,
mandel pas!.ar o presente

.

Edital, que será publica'
do pela Imprensa e em

Cartório; onde será afio
xado durallte 15 dias..

Gabinete do prefeito.

LEI 695/90

CONOE'DE SUBVENÇÄO E/OU CoNrJRI�
BUrçÁO A ENTIDADES QUE MENCIONA.

o Pref;eito Municipal de Corupá. SC, faz
saber a todos de q� a Câmara de Vereadores

.

,aprov()u � sanciona a seguinte, Lei;l'
.

•

Art. lI?) � Fi� o Poder :executivo' Munid.r
,

pal 'de Corupá' SC, autorízàdo a coi'itêder
subvenção e/ou contribuição 'as . s�guinties .

· entidades � menciona:

Liga CorupaenSte de Desportes 50.000,00 .

APP - Colégio Estadual Tereza Ramos . 35.700,00
Sociedade Esportiva XV de Novembro. S.OOO,OO
Sociedade Esp. Recr, Ouro Verde! . •... 5.000,00
Grêmio Esportivo Agua Verde _....... 5:000,00'
Sociedade Desportiva D Pedro n .5.000,00
Sociedadte Esp, e Recr 'Palmeiras '''''', 5.000,00

Art 29) ....,.. Para atender as necessidades fi
nanceiras contidas nQ artigo anterio�,. se-

· rão utilizados os recursos ó__ previstos em

dotação orçamentária vigente para, o
exercício de 1990 ;

Art. 39) - A entidade beneficiada deverá
prestar contas dos recursos recebidOS no

prazo de até trinta dias após' o encerra
.mento do exercício ..

Art.. 49) ,_. Esta Leí . entrará em vigor na!
data de 'sua publicação, revogadas as dís-

·

posi:ções em cöntrário.

Prefeitura Municipal de Corupá, 25/04/1990.

ERNESTO FELIPE BLUNK
Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada ·e Publicada a

presente LeI, no Departamento de Administra·
ção aqs vinte e cinco dias do mês de Abril .

de 1990.
..

ANTONIO CARLOS BLUNK'
Diretor do Departamento de Administraçã:o

OTO ERNESTO WEBER.
Dir�tor do Departamento' de .Flnança�

Ibaldolo de Elprego
. De c(>nformidade com o artigo 482 .letra.

"I" da CLT, convidamos o SR.RANDUS R<>.])RI�
GUES, portador da carteira de· TrabalhQ e'

PrevidênCia Social n<'> 88598 ·e da série 00035

a comparecer em nosso Departamento Pessoal'.
no prazo de 72 horas, a partir desta data para
reassumir a função, sob pena. de ficar caracte-

rizado o ABANDONO DE�EMPREGO.'
.

Jaraguá do Sul, 19 de abril de 1990.

CINE JARAGUÁ LTDA.

(J'araguá dQ Sul)
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'laseilBllls
20 de Atirll
Fabt'ane, Irlha de Pedro

� (Mônica) Fodí: Aline,
filha de Ildemar � (Iria)
Fulik; Jacklme, filha de
Haroldo e '(Marli) da

Maia; Diego, filhO de
Francisco e (IQnete) da
Costa; . Josíane filha de
Luiz Carlos e (Rogéria.).
Melech;

Tubos Santa Helena Ltda;
Tubos de PVEl (e1etrodutos), Tubos éle COIICI'eto,

Tubos de Polietlleno (mangueira preta).
Fábric&: Rua Jolnv1lle, 1016 _ Fone 72-1101

.

Escritório: Rua CeL Procópio Gomes, 99

F�ue 72-0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

RESTAURANTE MOKWA
21 de Abril
Eduardo, filho de Nel

nos (Lori) Karsten Eggetr .

24 de Abril
Bruna. filha de Juarez e

(Cleide) Kleine.

. Cúmida caseira
. .

Atendemos pedidos - de reser.va

Rota das Cachoeiras - Rio Novo Alto ,

Corupê - SC.
.

CORREIO DO POVO
HÁ 70 ANOS ESCRE·

VENDO E REGISTRAN'
DO A HISTóRIA DE
JARAGUÁ DO.sUL E

DE SANTA CATARINA.
(FONE 72'0091)

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE: 72.2607

$pézia & eia. Lida.
SERRÁRIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras pare construção' e serviços de trator
com profissionais altamente sspecíalízados.
Rua João Januäno Ayroso, 172 - Jaraguá Es

querdo - Fone 12-0300 - Jaraguá do Sul - SC.

Ye�dureira d·a Raquel

Confecções Sueli Lida
DE FABRICAÇÃO PROPRIA,ARTIGOS

A PREÇOS Dr
'

CUSTO.

.Postos de Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 e na

�ua Relnoldö Rau, 530 - Jaraguá do Sul ..:._ SC-

COMeRCIO DE FRUTAS E VERDURAS
, .'

,

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

Rua CeI. Procópio Gomes de
Jaraguá do Sul -

Oliveira, 1.160
SC

'>, PÁGINA 03

FURGOES CARGA SECA, .�� ; _ICOS, FlUGORlFlCOS
E CARRETAS '1.DE- ,.1, 2 e 3 EIXOS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr.,�r,Fermi, 113 Fone 72'1071
- .- .• J

Jaraguá do Sill, de 28 de abrll a '04 de maío de 1990

C,lula E,angélica
CULTOS: Neste. �bad(q, às 19:00h, na Vila
Lenzi; neste domingo, às 9:30h, no Centro �,
às 18:00h. culto informal no Centro

,-

E�'CONfFRO DE IDOSÖS: Nesta' quarta·f�ilra.
día 25, às 15:OOh, no Centro, reúnem-se OS idosos
do Grupo, "Raio do Sol".

-'-'

LEMA DA SEMANA: Cristo diz "Eu sou o bom
Pastor. As minhas. ovelhas ouvem a minha
voz; eu as conheço e

.. elas me seguem. Eu-
lhes dou a vida eterna" 'João 10. 11, 21, 28.
MENSAGEM E LEITURA DIARlA: .

DIA :>'0.0':4 - A respOsta bra:ndai d�SlVia,' .o
.

furor, mas a palavra dura suscita a ira. (Provér-
bios 15,1)

-

DIA 01.05 - NãQ digas: Víngar-me-eí do
mal; espera pelo Sentor e ELe te livrará. (Pro.
vérbíos 20.22)
DIA 02 - Co '

. mo o passarn que foge, como
a andorinha no· seu vôo. assim a maldição
sem causa não se cumpre. (Provérbios 26,2)
DIA 03 - A paciência de Deus é a minha
salvação, (II Pedro 3,9)
DIA 04 - PeT�everança é_':1/ forma díárta
do amor (I Tessalontcsnsa, 5, 14),
DIA 05 - Um momento de pacjêncía pode
evitar muita desgraça. (Hebreu 6,14 '-e 15)
DIA 06 - N-

.

I
..\

ao JU gues nmguem, antes que
tenhas andado nOs seus sapatos. pelo menos
duas semanas.' (I Samuel 16,7)

I

Posto de' Vendas .

'MareaHo
Chapéus, bonés, viseiras,' camisas, sherts,

bermudas 'e cordas.

Em frente à fábrica; - Amplo estacíonamento.

AS MELHORES OPÇQES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA

Lanzuaster
Jóias, semí- j6ias e relógIos COm o carinho da

L A N Z NAS T'E R
Marechal Deodoro, �91- Fone 72�1267, em Jarag.uá

...

.�

.

-

.

00ão e J '1'I"·a� :jCl' jVlWll ��.
Moda Infanto-juvenil . p�ra ,r�.�r a

elegäncta de seus filhos. Um carinho
especial para o seu bom gosto.

'

Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá 40 Sul _ SC.

genIe nossa �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



11.818.450,71

-"_�.:....;.;",.'��.'��}{_.":.i�:;�.......-;-1IiíI!��'_.;•.__.,:��':'.'.•�•..
'

••�......
'

•.�•.•..•�..ÍlA".....·.·._ii.:•..•� .•:-._.:."'.;._•., ',.;._!III..•..........-__...:_....
-

•.•••••__.._.._. ,!íilA1-"-�".'2t!.IJ1J�r�:
- -- ...-..-..-.-.--

..

I

� Cauções, Incentivos
Aplicar, Empréstimo-

e -Outros Créditos •••

PERMANENTE

ATIVO _, ":'1;
_"_'" ",:,....-

a)'�TI\TO 'C1RCULANTlE
-.

'.

" 31.12;1989 :. 31.12.198f;J, 31.12.1989 31.12.1988
NCz$ - �

. NCz$ _ NCz$ - .. _NCz$
8.985.954,54 .. " ;0 ••;836.595,06· a) PASSIVO CIRCULANTE ......• 4.207.096,20' 123.993,32

--------------��------------��------------------

Pornecederes .. ; .:•••..... , . . . . . 7�4.456,70 46.980,14
Impostos e Taxas ................• 173.814,25 30.498,14
Provisão pl o Imposto de Renda '.. 1.138.218,17 . 18.158,98
Outros Compromissos .1.510.606,48 28.356,06
b) PATIUMONIO LIQUIDO 7.611.354,57 378.937,60
Capit'al SOcial (Nota 3) soacoooo ':J2..:775,OO
Reservas de Capi:ta:l 4.534:055,66 273.360,49
Reserva de Lucros. . . . . . . . . 317.140,25 1 H914,�
Lucros ou Prejuízos acumulados .. 2.460.158,66 60.888,09

r ", �om�.anh1a' Fechada CGCMF 84.'43�.S83/00öl�8; .':.-
,

_ ,. ,Av:enida.. �arechal Deodoro da Fon seca, 930 ....,. Jai'aguá do Sul, - SC

,

RELATÓRIO D!,- A�MlN�S.T-RAÇÂO�:"';;';'. Senhore'sJ Acionistas. - Temos+a satisfação .. ;. cl�, apresentar e submeter a aprecíação de V Sas
as demonstrações . íínanceíras... de- nossa Bmpresa.: referente ao exercido social encerrado em 31 de dezembro de 1989. Estamos' ao in.
teirio disp<ir para 'qu�er :Ê�scla:recinientÓS'- Jaraguá do Sul, (SC),' em _12 <Je: janeirö de. 1990. A DIRETORIA. . ,"1.

:pALANÇO 'PA'l1RIMONIAL

".-.

Bens numeräríos; Depósitos Ban
cá:rios.. a' . víste .e, :Aplioações de UI
quídez . Imediata, "' •.. i ••••••• ; ••

Estoque (Nota 1) .

Crédifos ;,··.1 i.i " ••••••••••

, Co:nta� a receber de clientes .

(-) Provisão pl Devedores DUvido-'
SPS, (Nota .. 2) '.' '., .' .. '.

Outros. Créditos .. ', .

b) ATIVO REALIZÁVEL A LONGO
PRAZO , " �.

.

L�,

Depósitos'
fiscais a

Ele.trobrás
c] ATIVO,

DEMONSTRAÇÃO OOS RESULTAoo,S

.. 5;620.355,61
1 :689;354,64
1.67(i�244,2�
645.246,12

(19.300,00),
1.0,50.298,17:

00 EXERCICIO
31.12.1989

NCz$
12.617.874,89
(2.197.190,13)
10.420.684,76
!(61.910,030,91 )
3.510.653,85�

,

(2.687.243,04) .

6.083.580,02

6.906.990,83
7.i713j34

(i.OO6,59)

14·287,44;
207.,112i,09·
115.195,53
54.015,54

(1.620�OO)
62.799,99

24.649,54

PASSIVO

24;649,54
141.686,32

20,44

141.665:ß8
214.861,71
(73.195,83) TOTAL DO PASSIVO .

502.930,92
502.930,92

31.12.1988
NCz$

1.301-9,71,98
(223.726;81)

1.078.195,17
(779.065,39) I
200.129,7'8

(41.147,36)

257'.982,42
80,35
(65,60)

I

ta); Waídemar ,R9ch�
Diretor-P)jeSicl��.
CPF 004'��f��

(a) Mauro Koch
Diretor Admínístrativo

. CPF 005·720.2Q9-53 \.' ;

76.896,65
2.755.599,58

'1
te: 1 - lnvestimentos ............• _;.'1! 323,19
C. 2 � Ativo Imobilizado '.. ..L. 2;.755':276,39
Valor Corrigído •...... '.' . . . . . ..

.. � 4,046.108,25
(-)' Deprec - Acumulada (Nota 2) . (1.290.831,86)
TOTAL DO. AUVO '.; ....••. '.' 11.818.450,17

, NOTAS EXPLICATIVAS: As demonstrações financeiras
.

foram
-

elaboradas segundo as normas Iegaís, Nota 1 ÜSi. estoques
foram avaliedos ao custo de aquisição, inferiores aOs preços de mercado na data .d.9 balanço patrimonial. Nota 2 - A "Provisão

para Devedores - Duvidosos" e as "Depredações sobre o Ativo Imobilizado" foram calculados com observância dos Iímítes es'

tabelecídos pela legislaçiã;q do Imposto de Renda. Nota' 3 - O Capi,ta1 Social, .I�m ':JT·12.89, consütuí-ss de 4.500.000 ações
.. ordl.náIiias

-

e 3.000.000 de ações preferenciais, todas no. valor�e NCz$ 0,04 (qua;�O; cel1;tavo.s. de ç:ruzado5 novos) por cada ação.

I,
..

'

1.'

(a) joãO Carlos. yentureHi
Técnico eiil 'CGhtabilidade �- ,CRCSC

CPF 247.151.66.9-68
8.998

D_EMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUlZOS ACUMULADOS
31.12.1989 31.12.1988

NC�$ NCz$
60.888,09 3.328,87SALDO NO INICIO DO EXERCICIO

CORREÇÁO/AJUS'DE DO SALDO
INIOIAL :

.

LUCRO AJUSTADO E' CORRIGIDO

D�INAÇÃO DURANTE O
EXERClCIO:
LUCRO DO' EXERCICIO .

DESTINAÇÖES PROPüSTiAS A AGO:

Reserva, ,Legal .

Dívídendos/Gratíücações .

SALDO A DISPOs:rÇAo DA
ASSEMBLEIA .

910.342,72
'g71.230,fH

27.806,81
31.135,69

2.367.60.1-,86 42.370,95

RRECEITA BRUTA DAS VENDAS .

.

DEDUÇÖES DA.VENDAS ....••...

RBCEITA LIQUIDA DAS VENDAS .

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO ..

DESP. CI VENDAS E GASTOS
GERAIS - ; "

.

RECEITAS FINANCEIRAS ; .

LUCRO OPERACIONAL .

REC�ITA.S .NÃO OPERACIoNAIS.
DESPESAS NÃO OPER:'ACONAIS •.

CORREÇÃO MONE'I!ARIA
.

DO

'BALANÇO .. ; _............. (3.173.173,92) (197-:467,24)
LUCRO LIQ. ANTIES 'DO I. RENDA 3.740.523,6.6 60.529,93
PROVISÃO PARA O 1. DE RBNDA (1.372.921,80)' (18.158,98)
LUCRO LIQUIDO no EXBRCICIO 2;-367�601,86 ,-�"---">4'2;310,95 ORIGENS DE RECURSOS:

LUCRO POR AÇÃO '.-. • 0,32 5,65 Lucro Líquido do exercício {maís)
------------......-.--�----"o,�-,.-.Depr,éciações, Contribuições para

reservas de Capital Ie Diminuição
do Ativo Realizável a Longo
Prazo ., .

APUCAÇÖES DE RECURSOS:
Dividendos/Gratificações, Acrésci
mo do. Ativo Permanente, aumento
40' Ativo Realízâvel a Longo Prazo
AUMENTO DO' _GApITAL CIRCo
LIQUIDO ....•.••. � ; , .

128.674,01
750.000,00

2.460.158,66

2.118,54
.10.500,00

.60.888,09

DEMONS'TRAÇÖES DAS ORIGENS E APUÇAÇÖÉS DE RECURSOS

31.12.1989 31.1�.1988

418.()37,34

'-,2-::-ÁJ-Gl-=-N-A---0-4.--'�-L�-'---��--""-f.."""""':-.........,.,""".,-::,,-,.-��""'"='"-·-�__;_----'---""ja-r""'a-g-u:.l"""-d-o-'-S-ul-,-d-e-.-2-g-d
.....

e-a-::"b-rl:-:'l.....a
.....· "':O-::4--:"'de-m-a-j-O-de-'-'1-990:':'1

, ....

4.633.796,40 229:223,11 I
• I

4.566;-256,60 18a·814,2:)1

9.200.053,00 418 •.037,34
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i,Profissional
SEGURO DI VIDAEMERGINelA

,Pronto Socorro 12-1911

Bombeiro ••••••• 193

Drogada ce.: 72-0636

Hosp. Mat. Jguá 72-1300
.

pOliçia" •• ,..... .• 190

'Rádio. Jaraguá
-

J2-0�5�'

Oru. Cutábil
II"A Comerei'al"

S/C Lida.
': • Escritas fiscais .

e

. ,éöntábels
,_ " ..

• Reg_lstros de
- fimías

• Contratos

,. Seg..rros

.' Xérox

, Rua CeI. Procóplo
Gomes de Oliveira,

: n«.t 290

'. Fone: 72-0091

'. J'aragu' do Sul- SC-

"
,

Farmácia
, do ,

Sesi'

"

I:

Agora em instalações
ampliadas e com La
boratório de Análi
ses' CliniCas anexo,
para . melhor atendi
mento-

, Av. Mal. Deodoro _ .

507
'

(defronte., o Colégtc
São' Luís)," .

Fone: 72-0561
.. , - '_ -'-'

\1' 1;, .. "" p·AGIN� :05

Dr� Va.léria C. Togni Dr� Carla S. Porto
Dr' Sqlang� Castilho Dr' Stela Serracíní

;' L

�ísiotê.iilp.eutas .

. Psicóloga
"

Ik·' soráni��;�,Zi�i - Fonoaudiáloga
<

, :RuaFJà,.6!':'lb�',Btà:eK, 120 (fundos Bradesco]
.

Mán'te��Sh cbn����� 1���g UN�ED e
. 'C'DRREIO "0,"O p"O·VO.' 7'2'�O"O'9,1,��.:'�'-']�.-; .._--'..

'

-.

,-

�:BANCO·:oo BRASIL -
-

_

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

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

LAIORATORIO DE MICROBIOLOGIA
E ANAtIPS ClJNlCAS

>". c-. fleDliD.Q
-:-,,,,,Rua Reinaldo .... Kau, 516

• .. " �. 'Ó, POnê:: ;12:2755' '.'

Jaraguá do Sul - SC -

I
�"I"'"

;'

Faça"O para garan:tir algn
que n� :tem preço: . ,

r1'� você e °sue. �'faml1Ià .Ór

',.� ��� �.

•• (.�, •• __ ' '.' ..... _._ _' •. �
�-_ ••_- 0'- .....

•

\ ......_,
..

_, 'lÍ .Lo,."" -', �fT .#.�-�_�L. ;:,.\/_

Informações:
'

.�--' � _� __ :.•:.",." I:', ,,_:_"':-

Rua CeI. Procópio! -Gonfê$;':' :'290 '_,2__ ,,,, ..

Fones 12-0091 e: 12·2684 . - �

I

J'ill'aguá do Sul i ,SC •. ..._,

. ;. "

� '.
'

.... ,

'Ferro' "

Vllbo. '

... Marec�al'
,

-

DE"ENGELMANN &
..

CJA. L�DAeÓ,

Comércío.. de veicul�� ':. USét��;
Peças para, veículos .. ,: " '

Compramos automóveis. acidentados
.

.... .'" .. _,', �.
.

Rua Conrad Riegel, 162·�. Fone 72·0874
Jimi.guá do Sul - ·SC ---

FRIEQEL SCHACHT

ADVOGADOS I\4ARIOCESARFELIPPI
CLÁusio SARATTO

.ESCRITÓRIO:
'Rua'Barão do Rio Branco, 227 Caixa Postal 12

Fone: (0473) 72-0244 - 89250 • Jaraguá doSul - SC

. .
"

SQMAQ o,

.

Jsraguá do SuL gari:h� 'Uma: nOvä' opção ·effi'� -

consertos de 'máqu�nas de' escrever.': somar,
calcular, .. caíxa, registradoras; ,; 'mimiógFäfo'S',
relógio-ponto . � .eotnputadores. ' '

... :>"

P�ocure-nos e· veja. i nossas vantagens é�' 'bons

preços. ' '

Rua .. Dona Antônio, 33, _. Fone: 72-0308.
-

. Jaraguá do Stil ""'"" Santa Catarina··-

, .

,I

. .

SAVIO MURILO PIAZERA; DE .

AZEVEDO

MURILLO lJARRETQ DE . AZEVEDO

�

_'OVOS_80.S ....

,

Ortopedia e 'raumatolluia

- Plrelto ClvU - Crimlnjl}- - Conterclal ...:.
- Trabalhista -:-": �sportlvo --:-�.

.

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

Aurilen�·. M, ,Buzzi
Leonel. P. ,',Floriani

. DR. MARCOS F. SUBTIL
.

1;

. Urgências _ consultas _ ortopedia infan
til e adulto, Membro títular da Soc. Brasileí
ra de Ortopedia e Traumatologie.

'Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

Clínica de

",

I:
Advogados

ii

, Fisioterapia
."..._ ,..

Jaraguá.

.•Rua Rgineldo Rau, 86 - sala 4 .. Fone {2-�7i 1.\

I

1-
•

,

ENCADERNADORA

.L1VROS· REVISTAS'_; NOTAS FISCAIS
•TRABALHO& _ESCOLARÉS.
CARDÄPIOS. E OUTROS

RUA SÃO PAULO, 114 (Pr6x. a antiga eyrus)'
6 . JARAGUÁ 1)0 SUL - se .

Jaraguá elo Sul, de 28 de ahriLa 04 de maío de 1990
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Juvellus ainda
i líder ai

Chave "I"
Jw-aguá do Sul - o

Grêmio EsportivQ Juven
tus iniciou bem a cam

panha ao- CaJIlpe,9,nato da,
2� Di�ão Pr.O.fissiona.l.
d� Futebol, se manten
do na ' liderança da cha
Vie dO "Litoral"r com
três pontos Ranhos, ao,

lado do Próspera com

O qual empatou pelo
escore, de O x O, na tar
,de de quarta-Ieíra (25). Já

no primeiro jggo, O
Juventus mostrou garra
suficiente para golear ao

Laguna- Foram quatro :

gols que comprovarem
a habilidade do atacante
RossetH e a criatividade
do meio-de-campo trico

lor. No outro jogo da
. chave, o próspera ven

ceu ao Jrnbítuba (adver
sário do Juventus rieste

domingo, 29),· por 1 x O.

Ag contrário do exce

lente. público registrado
no Estádio João MarcattP,
durante Os jogQs do Ju

ventus, os lpr��ores
não comparecerem ao
Estádio Marle Balsíní, em
Crícíúma, para prestigar
a partida entre Juventus

. e Próspera, apitada pelo
j'piz Ivo Oeníng, e pelos
bandeiras Bzío Vieira e

Valério Berto. Várias fa-

lhas nos passes prejudi
caram o desempenho do
Juventus até os 25 mí

nutOs do primeiro tempo
A partir' disso; Ö tríco

Iqr ja�aguél'� ,�rçou
o ritmo a acabou

.

per
dendo bOas chances. de

abrir o marcador.

pACINA 06

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

CONFIRA A iIISTÔRIA�·�. �o de llapocu

4tIIíi
'MOMFOBT

i
"A História de Dº8Sa tente nlo @ooe

o Passado só é IBiportante se � seu

Jemp'o foi bem empreeado.
INSTRUMENTOS DE

MEDIÇÃO -

1:' COMPONENTES
INDUSTRIAIS

e e e HÁ 50 ANOS 18.05.1960t "de vez que, sem a constatação prévia
da aplicabilidade da medida, fere frontalmente os

legítímos Interesses da população propri,etária urbana
e é inexequível dentro do prazo fixado". A exí-

. gência causava tremenda celeuma. na cidade e Os

vereadores, unanimemente, aprovaram a proposta
apos aouvida de longa exp�ção justificativa. Des

necessário dizer que tais obras não. foram realizadas
e ninguém fQi multado por iS$Q_�..

-

�. _ Briga em domingueira no Salão Isberner,
antigo Bogo resultava em 1 morto e 5 feridos o fim
de uma bebedeira. Adernar Lehmert a vitimã' fatal..

e e e HA 20 ANOS

_ _ Em 1940, enquanto Q domi�go �ra cOnSu
midº por comentértos �ntre autoridades e p.ovo,
q/ apenas viram passar o Presidente GetúliQ Vargas,
frustrando a eSp€!Ctativa de uma parada, aínda q/ ni
pída.: o Chefe da Naç,ãQ chegava a Blumeneu em
meio de uma demonstraçäo cívico-popular. onde fa
zia breve discurso, Ainda vibrando com suas pala
vras de que "O Brasil não é inglês, nem alemão. O
Brasil é brasííeíro", acabou por dizer qu� para' ser
brasíleíre não bastava respeítar as 'leis, acatar au

toridades, mas. amar ao Brasil, "pois se o Brasil dá o

�o .�xige em troca o próprio. sangue, se preciso fôr".
A insistência de Getúlio não agradou a9S que o

ouviam suas palavras azedas, dirigidas �
.

pessoas
que aqui produziram o pão a que se referia, mesmo
que descendentes de

-

estrangeiras. Mas· enfim ...
concluía: "O que vi, apraz-me dize-lo, excedeu a

espectatíva Ie revela uma clara compreensão dos
problemas nacionais em nosso meio". Ainda na

tarde áe domingo chegava à FllOrianópolis,.
• • • HÁ 40 ANOS

_ _ Em 1970, a COTESC _ Comp. de Teleco
munícações de S.' Catarina' - atenderia solicitações
da comunidade, da instalação de até 2000 releíones,
desde que, a municipalidade doas� área de teTra pa
ra construção de um prédio de dois andares A
promessa das partes fOi ·cumprida... na adm..May
er-Schmöckel.

_ i_ O Rotary Club de Jaraguá dO Sul comemo"
rava o. 659 eníversäríc de Rotary International, sob a
presidência de Victor Zimmermann e palestra

-

de
Norberto S, Emmendoerf,er.

,.

_ _ Atendendo ao um velho hábito do pOvo
da Barra' do Rio Cerro, verificava-sj, recepcão dos
gOVefllantes do município, para um amistoso de
bocha, jogandq os veteranos do lugar centra o
ex-pret. Victor Bauer, o pref. Hans G., Mayer, vice
E. V. Schmöckel e os vereadores Bruno Henn, Mário
Marinho Rubíní e Affonso Pranzner, vencido . pelos
veteranos da Barra e comemorado cOm um gostoso
chopp e churrascada. Bons temposl

,

Sempre jogando n<>.

ataque - ord�m lexpres
sa d() técnicp Dito Cola
- o Juventus contQu .com

os, destaques de flerrão, Ado
e Ross.eti. A_otB 40 �inu
tos o p<>.nteiI:o. direito
sofreu unia série cOntu
�ã1Q - proiun,do corte na _ - Em 1960, a Câmara Municipal. ,_ aprovava
perna estan9,R)fj�"� ..m:s- unanimemente requerimento do vereador Eugênio
InQ ameaça� \I,,�;,��, �ao Victor Schmöckel, propondo a revogação dq edital
participar da ;; ;pfÜ\lClma datado de 18.11.1959, somente publicad..Q nO dia
partida, domingo (29), 16.12.59 no Boletim Oficial ed· n'? 70, Obrigando
em Imbituba cOntra a, 'proprietários Ge terrenos de 13 vias urbanas, a

equipe do ffioi;:SmO nome., construção de muros e passeios, até a data de

_ - Em 1950, ainda se comentava a morte de
Werner Buhr, ocorrida dia 14.03, por; derrame ce'

rebral, De gênio expansivo, sempre voltado pera o

bem, tinha a simpatia de toda a população, Sua ex

pressão "boebo" marcou época. Era filho de Georg
(Pa,ulina) Buhr. irmão de Alfons Biihr, tinha' '::>7

anos e era proprietário do eine Buhr.: na CeI. Emí·
lio C. Jourdan.

_ - Prescrevia uma ação centra () "Correio
do Povo", iornal que publicava na seÇ\ã'o "A pedidos"
artigos Iocelízando a admínístração de Celso Lopes
no Hospital "Jesus de Nazaré", do distrito de Co

rupá. Em consequência do que, por interrnédío do
dr. Arquimedes Dantas, dito admínístrador apresen
tava queixa crime pela publicação feita na ed. de

13.03.1949, contra Willy Germano Ciessner, verea·

dor pela Câmara Municipal por Corupá Ie Paulino

Pedri, diretor gIerente d� �manár,�o. O dr; Luiz de

S()uza aprlesentava ao dr, JOão Marcondes d.e Mattos,
MM<! Juiz -de Direito da ,Comarca bein fundamentada.

pet�ç)ão, requ9rendo a prescrição do crime impu·
tados às vítimas. O dr· Juiz decidia de acordo com

o pedido e ,p<?ntp fi�al.·.. , il>J...._

e_e e HÁ 30 ANOS·

e.. HÁ 10 ANOS
� _ Em 1980, comentava-a, ainda a decretação

.

de luto oficial pOr 3 dias, pelo falo em 10.03.80, _no
Rio de Janeiro (Dha do GovernadOr) da sra. Helena
Constança Jourdan Ruiz" aos 97 anos incompletos,
filha de Emílio Carlos Jourdan,._fúndador de Jaraguá.
Dona Helena, 5a. filha de um total de 14, nasceu a
02.08.1883 no inóspito Sertão do Itapocu, na casa de
Carlos Walt'er, proximidades da atual ARWlEG, sem

pre teve laço� amistosos com Jaraguá. Ela esteve pre
sente na inauguraçãQ da, Prefoeitura Municipal, em

04.10.1941, com seu irmão Rodolfo August() JOurdan,
depois General e uma neta, com ,escrito carinhoso
ao povo local. Por Ocasiãq do Centenário de Jara-.
guá em 25.07.1976" foi representada, tamhém, pelo
neto do fundadOr- dr. Carlos Augusto Leal Jourdan
e .esposà Maria Isabel' Fernandes Jourdan

.

(falo ',em
03.09.83) e qUe foram hóspedes do àiretor do "COrreio
do Povo", jqrnal aO qual coube ii inicitiva de uma

:,�rma do fundil<lO); � :1941..
bf,...

L-.__ �__.' -

Jaraguá do Sul,' de 28 de labrll a 04 de �aio d� l�O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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>

Imíveis' Ltjl.
R. Jeio Piccoll, llt". (Oll' i2-211Z • JaraluA, �oSul

CRECI 0914-J.

'TE,RRENO�
1 terreno com 2.000m2 na Rua Venêncío da
Silva Porto.

APARTAMENTOS
Em. diversas partes da' cidade (prédio em

'

construção)
,

'
,

SÄL,AS
'1 Sala Comercial com 80m2 no Bd. Florença
lia .Aventda Marechal Deodoro.

'

'Chalé
IMOBII.LUlAE

" -

, REPRESENTAÇOES LTDA.'
, Rua Reinaldo Rau 61 ._ Fones 72-1390 e 72-1500

APARTAMENToS

Apartamento - ,C()m área de 150m2, sito á Rua
,Barão do lú6 Branco n? 760, apto. 501,. Edifício
Schiochet:

CASA.S

Casa Com área 102m2, (mistaj. Edíf'. em

terreno, de 450m2, R. Doi; Escoteiros.
,

TERRENOS
Terreno -- Com área de 573,17m2. sito à Rua •

pro'x, Má.'210, Ilha da Filgueira,
quinas Kreis.

'Terreno - Com área doe 453,60m2. sito à Rua,
681, Lote n? 08 prox. EstofadoS'
Jardim;

Terreno - Com área de 589m2. sito à Rua 204.
,

Luiz Gonzaga Ayroso prox, Juventus-

. ,Telefone - Residencialo+ Transferível.

EIJpreendimellos Imobiliários
M'arellto Lida. CdCl 093

Av. Mal. D-eodoro" 1.119 � Fone 12-11�'6 Jaraguá
.

do Sul - sc.

TE-RRENOS
Ana Paula H" - Lotes no Loteamento J�liO:
Rodrtgues-, -- Lote na Enseada 12x25 (Esquína)
Rua Alagoas., Lote em Nereu Ramos 1·015,OOm2
na Rua Campo Estrelle., - Lote estrada nove.

, C ASAS
CaSa com 300,OOm2 na RUa ·DOItáI Gerent [Cen
troj,., Casa Mista 120,OOm2, Jaragu� esquerdo.,'
-Casa d.e Alvenaria com 96,OOm2 (Jgua ,esquer�o).,
Casa de Alvenaria 200,OOm2 R. Nei Fra,:pco
(Vila _ Baependi) Terr·eno Rua Leopoldo �;�nsen
12x46 '.,,'.

TERRENOS COMERCI_A,I� "'f""-
TeTreno cqm 5.189,OOm2 Sito a .l)�� �p,i�yi.lle.,

., 'rerreno com 900,OQm2 e galpão
'

'<l�",���JOOm2
Rua Berna,rdo Dornbusch. ' �là�1t&

,pA�NA 07

28 d� abril
Sra.. Olíli!}" NicQUJli;

,

Sra. Wally Tomaglli,; Sr�
Alencar R· Brgugr. SrA!
Lucínéía Reine,X:; Sr.

. Ricardo Wendorf (RiQ
ç�rro); çléliQ WívjO Ba:�.
genstoss:

,

Nerj Lehmkul
(Sã:o Luís d9. Mar,anhão);
"Edileusa Píccolf Lisan-

_-

f
- r .

dro Belderrain
'29 de abril

.

,
.

Rodolfo R�c)t,; Sra. W�l
ly Ronckí: ..' Sr. Erich
Schwarz; Sra. ,

Oldaía
Vieira '(Joinville); Sr,
Linus Zíemermann: Ar-
thur Hoffmann: Rose

Margareth .Me.ytêr; Irí-
neu Boss Juníor.. Dr.
Dietrich

'

Hüffenuess1er;
Rita doe Cássía .PeHeS';
Crístíans, Huffenuessler;
Renílda Mehler; Sr. Dyl
ton do Valle Per�itl!'t-
01 de maio

Sr.
\
Bertoldo Baumann.

Hilário AlfonsO Gneípel
[Schroeder]: Wilma Blapck
(Joinville]: Hilldß, Bau

mann: Gilberto Luiz
Klein; Reno Bauer; Sra.
Névia Maria Moretti

Eckenberger' (Çuritiba"PR);
Sr. Willy Porath: Maria

Elizabete Pereira; Ricardo
Olívio Schioçhet (Joín
vílle),
02 de Maio

Cláudi9. Arild9. Stulzer

(Londrína] ; Sra, Lucua
Emmendoerfer:

.

Angélica
'Murara; Sra. Evanir Ni.

,

colluzzi: Sr. Nelson Kreutz

feld; Sr. Ramiro Schmitz;
Ernani José Voltoliní:
Sra. ;Marta Reiser Scheu"
er

-

Sandra Denize ,
Ro

we; Sra. Dóra Beatriz S.

Krauset Franciela Alví

na Lettempergher. : Juci

mar
'

Tornelin
03 de Maio
Sra. Matilde' Horst; Sr.

José Otävio Tomelím: Sra.
Isabel Schneider (Blu
menau): Sra' Kátia H.

Bauer;' Francine Pagun
des; Sr, Renato Benetta;
Ernesto Felipe Blunk (pre
feitq de Corupá}: Isolete
Mais.
O. 'de Maj.o
Sra. Ruth Ribeiro; S:r:a.

Cristina Zanghelini';' Sra.
Alda Soares; Sr. Rolf
Frederico Zibell (PomerO-
de); Gilberto Braumbur
g,er (Curitiba); Maurício,
Fernand� Peixer; Gilson
Fabio 'Fodi; Armela Pie
per Schmitz;

de abrll a 04 de mato d� 1990

Llr l'ltveis :

Jaraguá tida.
QECi • 852 • J PODe: 72-2010
Av. 'M'UediBI DeÓdoro da PoDSeCa, 141
Jaregá do SQl s.»te CataI1na

VENDE : ;:':o-.L!

-, Uma case de alvenaria, na rUa Antonio C.
"

Ferreira. - Uma casa de madeíra com

115,OOm2, no Ioteementc Centenéno na rua

Bernardo W..Grubbe. Jiuruor, 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 íerro velho
Spézia. - Um terl'leno rural com 400.000;00
m2 na rua Francisco de Paula. - Um ter
reno rural de 70.875,OOm2, situado no município'
de Schroeder completamente plano com, luz ,e

água .com casa de madeira bem conservada ran-
.

chos apropríados tantos para agricultura, como
para se dividir em chácaras, com estrada que
da acesso em 'todo 'terreno.

-, LOTEAMENTO SAN10 ANTONIO T�MOS
, A PARTIR DE 01 SALI\RIO DE ENTRADA E
MEIO SALÁRIO POR MES.
A LUG A-S �:

Um galpão
Huffnuessler.

Industrtal, rua RodolfOna

Igradecimello
O Hospital e Maternidade São José agra

dece à imensa colaboração da diretoria, da
TELESC através da defínítíva instalação de
um teLefone público, defronte ao Pronto
Socorro do Hospital. A resolução desse proble-

,
ma vem em auxilio às centenas de pessoas
que diariamente necessitam desse serviço
de comunicações, naquelas imediações.

A direção do Hospital agradece de maneira
especial à senhora Nair Enke, funcionária da
Telesc, pelo seu empenho ímpar em favor da
instalação do Telefone Público e, em síntese,
em prol da comunidade jaraguaense.

Admínístratíva . fiEA Direção

Irmã Lucila Flach

Magda da Silva Rau.

-,

II

Funilatia Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmldt, 279 • Fone 72-0448

Jaraguá do Sul, de 28

AniverSariIltes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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" " d, ,", 'd,"� ... � """'�_'d"d__ • .'"-_ALCQóLIsM(.L,= .. _{,l)_�Al-�
AUREA MULLER GRUBB'A, Tabeliã e Oficia,} de

.

. cooli�nlº é:uma ',prisão.
'

, ,Titul<;>s,da Comarca de Jaraguâ do Sul, :&tado de " num A;Op'O, pera cada

Santa 'Catal'ina, na formá da Lei, etG. ,i vítima, :i a:lg��a com
,."

." '_" ",", �le" pareIl.Íte� .� amigos.
..• faz, saber 'a, tgdos quant'o este edital .vírem Engana-se, a, �j m�smo,

;��.� se acht.am'n�te ;Cartório para. ��ot�sto ,os pensa�d9,I?C?de�,cB.qtrolar
o lu;..os, ..con ra:,. ,,,'

,

' , '. , ;'" ' a bebíãe, <, Na realidade
, intoxic8,""Se '! "lentamente.

.

A famHia' ; atÜsá:OU, de
fende. chora" grita, a

meaça, sílencía 'num es'

. "" .f:o,;rço. de ,p.ar.ar sua· bebe.
: ,dejra.· TUdo, "é' "em. vão.

4lcQQlic.o é intimamente
.Jncapaz d�, .escolher
�quando ,pode:ßu J não
'beber, �O;"; quando-parar.
Nega admitir que tem
problemas. Pensa poder
parar a qualquer momen

to o. q�e encremerr
tá

"

o senso, de culpa e

depressão, Interessa;.s�
pelos erros, dos outros

I para sentir-se ,niêIhor
.

em relação ,a seus. '; pró-
prios. Reluta em 'admi
tír problemas-a, procurar
ajuda, Armas dó al-
cóolatrj, - provoca ira.

Provoca Inquietação.
'

Não assume compromis-
sos. Não enoara

. conse

quências. '

, Provoca senti
mento de culpa - trans- ,

fere responsabílídades a

outros, Para sair. º'�
prisão de vidro, temos

a garantia de que, se

coníesarmos os nesses

pecaâos a Deus, alcan-
çaremos o Seu perdão e

continuaremos vivendo

positivamente.

ESTADO DE SANTA CA'l'ARlNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE,
,--""."

""JARAGUA 00 SUL

:DECRETO

.'
r ,:,.�:-.-

�r �oOLÀit�ui.�Nlii,:_ R. Tllevo BR 100 - Ne�t�
.

,Ct1V.O�Q- Â.)E"ÇÄSTRO - Nesta

- :�-�; J, :,' • • !
'_

•

I
..

.

ENO PORATH .:_ Estrada Três Rios s/nÇ - Nesta'
• '.

I
- •• .' •

""
� �

LAURENO' CAMILO - Rua Santa:'. Luzia. �sln9 ..

_
' •• ,_ l, • •

, /

E', como 'os dítos devedores não foram en

.contrados ou sé' recusaram a aceitar a devída
Intimação, faZ 'por 'intermédio do presente edital,
pera 'qUe os mesmos' compareçam neste Cartório
na Rua Arthur,Müller, 78, no prazo da Lei, a: fim
de: liqtiidâr o seu débito, du então dar razão por
que- não o faz, sob 'a pena die serem os referidos

protestados na forma: da Lei, etc·-

KK!Jaraguá dó Sul, 26 de abril de 1990

,
Concede subvenção a Ação SPcial

da laragua dO) SUl e cqntribuiç�s 'ao Corpo de
Bombei·ros Voluntários' de Jaraguá do Sul. As

�ci,açãe> dos Munic!piQs dO Vale do . Itapoco.' e
da 'outras providencias.

,
O PREFEITO MUNIcIPAL DE

JARAGUA DO SUL, no uso das atr;i'buições
que lhe são conferidas e com basa na Lei, Muni
.cíper N9 1.374/90, de 09 de abril de 1990;

D E C R E T A:

Art. 19 - FÍ'Ca � ·Chefe' do Exe
cutivo Municipal autqrízado a' abri-r 'um crédito
,suplementar, concedendo' subvençlã� .a �ção
Social de Jaraguä dQ Sul no valor de Cr$' .:....
2�0.000,00 (Duzentos. mil cruzeíros], 'cöp.tribui
çoes ao Corpo de Bombeiros de Jaraguá do Stil
no valer de Cr$ 200.000,00 (Duzentos, mil cru

zeiros), .,Associação dos Municípíoç do Vale do
Itapocu - AMVAU no valer de Cr$ 500.000,00
(Quinhentos mil cruzeíros], e a despesa corre

rá por conta do programa e verbas abaixo dis
criminados, constantes do Orçamento vigente,
a saber:

,AUREA MüLLER GRUBBA - Tabeliã 18 Oficial
de Protesto de Títulos-

,
,

Passagens e cargas é com IVARIG
Rua CeI. PlOc. G. de OUv,eira. n� 246, Fone: 12-0363

Metalúrgica Ltda.

Oa01 - DIVISÃO DE PROMoçÃO SOCIAL
0801.1581,4872,029' - 'AuxHi'bs pera .. �nti{ladtes
Assistenciais
801·12 - 3.2.:>'.1 '.:;_ Subvenções Sociais ...

•• : •••• - '- ••••• - •••
'

••••••• � • - • o •• Cr$ 200.000,00
801.13 ,� 3.2·3.3 - Contribuições Correntes
-'. 0···· .. ··· -

.•.•
0' .•....•••••• Cr$ 'QOO.OOO;OO

0601 - DIVISÃO DE ESPORTES
,060J.07390312.�21 - Contribuiçã9 a Associa-

. ção dos Municípios do Vale do ltapocu-
AMVALl'

"

601.09 - 3.2·:)'.3 � Contribuições Corrent'es
......

'

.. , .' ; .
. . . . . . .. Cr$ 5OO.000�OO

TOT A L . crs 900.0()(),ÓO

Art. 29 -:- A despesa decorrente
do artigo anterior, correrá por conta da anula
ção parcial do programa e verba abaixo discri
minados, constantes do Orçamento vigente,
'a saber:
0.601 ...:_ DIVISÃO DE CONTABILIDADE'
0601.99999992.022 - Reserva Orçamentária
60l·10

.

-- 9.0.0.0 -' Reservá de Contíngên-
cia - ..•. " . . .. Cr$ 900.000,00

Art. 39 - Este Decreto entra em

vigor na data de sua publicação, revogadas as'

disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 18. de abril de 1990.

IVO KONELL
'Prefeito �IuniclpaI l.L, ... I

Arteferro
Portas - Janelas - Vitrines - Balcões - Portas
Pentogrããcae - Portas Rolo - Cercas - Grades
Churrasqueiras � Anéis Metálicos - Máquinas,
Etc .. .:
AGORA, EM NOVAS INSTALAÇÖES

'

, Rua Joinvil!l.e, 2.051 Fone; 72-0971 '

, Ja.rnguá ,do Sul - SC -

,
Para anuncíar ou fazer

"

assinatura, basta ligar pa
ra o 72-6091. Estamos as

.ordens-

ANTENOR GALVAN
Secretário de Admínístração e Finanças

Clínica 'Veterinária'
SCHWEITZER'�

Dr. WALDEMAR SCHWEn'ZIQt
Clínica de pequenos e grandes animais. cirúrgias, vacinações

raio x. internamentos. boutique.
Rua Joínvílle, nl] 1.118 (em frente ao Supermercado Breithaupt)

,

FODe 72-3268 - laraguá do Sul - Santa Catarina
:- "

para computadores I,
.

�JlJI'ilenlls
f'" ."

níá••
. \ .�, � I

.. �

no " ,f � O R I A N I

móveis para escritório �F..o
..

-

.

, VIAÇÃO CANARINHO LTIM.

ProRràme bem' as iuas viaRens de férias e

i:ecreaçio. A "CaIa.rlnho" coloca à sua dil

posiçio Os modernos e confortáveis,ônibus da lUa

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 901 _ FODe 72-1422

e
,

e - 12-38'6812-149'2
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



COluna s�cial

quipe da Clínica de Fisioterapia Jaraguá
!11 está com o seu quadro completo. Há
s�emjlnas, a clínica cont!l com o� serviços
psicóloga Stela Serracini ..Antenormente
tuavam com competência as doutoras,
éria Togni e Solange Castilho

'oterapeutas), Solange Pazini. -

noaudióloga e Carla Porto (Psicóloga).

Muitas felicidades ao
casal Helcio Chiodini e
Elisiane de Souza, que
estão em lua-de-mel na
bonita Buenos Aires,
desde o dia 22, após a
cerimônia de'
casamento, na Capela
do Perpétuo Socorro

Anive�sariou no último
dia 25 a princezinha
Heloise Nort, filha de
Roseane (Wilson) Nort.
Corujíssimos também
estão os avós, as titias e

a dindinha. Heloise
completou seu primeiro

aninho de vida

PROGRAMA SEU FIM DE SEMANA-----
MASSARANDUBA

.

A animação corre 'por conta da III Festa Catarinense
do Arroz, que abriu oIicialmente nesta sexta-feira (27),
no Centro Esportivo Municipal.
Sábado (28) - Festa na Fomelo's

SCHROEDI;R
'Sábado (28) - Baile de Rei, na Sociedade Rancho Bom,

. com animação do Grupo MUSical Monaco,
de Schroeder. Início: 22 horas.
-Na Sociedade Schroeder III, Baile Dis
coteque, com a equipe SuperSorn. Início:
22 horas. 'Ônibus sairão da Rodoviária de
Jaraguã do Sul, gratuitamente.

.

Domingo (29) � Sociedade Sehroder III, com a segunda
eliminatória do Concurso de Lambadas,
Animação por conta da equipe Super
Som.

Segunda (30) - Baile do Trabalhador, na Sociedade Sch
roeder III, com animação do Grupo Musi
cal Mônaco. Preços de ingressos serão po
pulares.
JARAGUA DO SUL

Sábado (28)' - Choperia da Boate Marrakech, apresen
tação da Banda Núcleo Sul, de Joinville;

Domingo (29) - Gaspar Costa (RS), na Choperia da Mar
rakech.

Terça (12) - Grande festa, na Rua Reinoldo-Rau, promo
vida pela Rädiô Studio FM 'e Jaraguá, com
apoio da Prefeitura Municipal. Apresentação
de bandas de Rock, Coral da SCAR, distri-

CORREIO _

..1;> c::» F-«>,-" C>

�
.- Jackson e Cia e Festa do Rock Alterna
tivo, com distribuição de camisetas, na Boa
te Marrakech;

"

.

.

buição de prêmios, entre 16h e'24 horas.
� Landy Francielle, na Choperia 'da Marre-
kech, •

Quarta (02) - Jurandie Sua Banda, de Joinville, na Cho-
peria.

Quinta (03) - Landy Francielle, também na Choperia.
Nos dias 4 e 5, apresentação da Banda Flerte, de Itajaí,
m&�. .'

.

Sexta (05) - Baile de Rain.h�,. na, Sociedade Esportiva
Amizade, com imcro as 22 horas, ammação
do Conjunto Columbia. /

o inesquecível casamento de'Tânia Rozza e Lenoir �ógo
Ela filha do casal Tibério (Zorai

de) Rozza. Ele filho de Leonides
(Leonora) Bo�o.

A Cerimonia religiosa aconteceu
na Igreja Nossa Senhora das Graças
na cidade de Jaraguä do Sul, toda de
corada em palmas e crisântemos bran
ces, com candeläbrose laços, também
brancos, de acordo com o bom gosto
da Floricultura Poãfinho .de Blume-

. nau, leia-se Luiz Althemburg.
Ao som da música Ave-Maria,

um cortejo de coroinhas (André, filho
. de MárCIO e Sandra Mann) e Daniel
filhode (Carlos, Lenice Bastos), en
-caminhou-se Rara o altar, seguida de
quatro lindas daminhas de honra: Jea
ne, Bruna, Cláudia e Ana Raquel.
Elas vestidas em cetim branco, com
aplicações em

-

sotache dourado, cria
çao de Anderson Reis.
A NOIVA - O jovem estilista, Ander
son Reis, da Haute Couture de São
Paulo criou um longo vestido justo em

tafetá de seda pura em tom pérola,
com ombros a mostra e decote bem
acentuado.

ISCINAS' JARAGUÁ
LT'DA. "Uma nova geração em piscinas"

* Piscinas em diversos tamanhos
* Artigos de praia

.

* Hidromassagem.
* Móveis para jardim.
* Sauna.
* Produtes para tratamento de sua
piscina �'HTH" .•
* Filtros e acessórios:

Rua Joinville, 2.473

recepcionaram os convidados no Clu
be Atlético Baependi.

Tânia e Lenoir seguiram em lua
de mel para o Nordeste (Ilha de Itapa
rica). ,(Jaraguá Turismo).

. O "sim" de Tânia F. Rozza e Le
noir José Bogo, contou também com

a presença de vários convidados que
vieram para a city especialmente.

, Presenças notáveis: '

Dr. Ivan-e Sra (Guarapuava) -

deputado Paulo Bauer e Sra -

Dr. João Baron e Sra - Dr. Wal
ter Coral e Sra - Dr .. Edson

.

Schulz e Sra. Elmo Bogo e Sra
(Mega) ...::... Dr. Alvaro da Luz, e
Sra. - Antenor Bogo e Sra (Gi
dion) - Roberto Breithaupt e

Sra':'_Victor Bauer e Sra -Juve
nal Bogo e Sra. - Hercflio Buzzi
e Sra _:-Bruno Breithaupt e 'Sra
- Luiz Carlos Buzzarello e Sra
- David Karmisrki e Sra (Para-
ná) - Dr. Sebastião Rezende e

Sra - Vânio e Adeli Aguiar (Cu
ritiba) - Sem falar de outros no
mes vips de nossa sociedade.

O vestido tem o trabalho de me

dalhões em bordado fio de seda e re

bordado com minúscula pedrarias em

alto relevo.
.

Enriquecendo a sua cabeça um

pente em original estilo espanhola to
do em pedrarias e com detalhes em

cristal lapidado e, levando a tradicio
nal mantilha em filé, com o mesmo
trabalho do vestido.

.

Acompanhando o modelo, sapa
to forrado em' tafetá com bordado e

detalhes do modelo:
Os noivos ao lado de seus pais,

II

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

RELOJOARIA AVENIDA
Mal, Deodoro, 443 e Getúlio Vargas �� 9
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- III Fecarroz prossegue até
12 de maio, Dia do. Trabalho

para a III Fecar�oz. Às 9 horas cas de arroz, nos seus 9 mil hec
de ontem, representantes do tares de plantação.
setor orizíeola, no Rio Grande
do Sul, e em Santa Catarina,
dirigiram o "Seminário Catari

,

nense do Arroz Irrigado", no
Salão da Sociedade Atirado-

Atacado e varejo
SÓ para variar. As filas

de carros para .

abastecimento .do
famigerado álcool
voltaram no Governo
Collor de Mello, que se

confessa impotente para
solucionar o problema,

'

ao menos até o final de
maio. Nesta semana, o

comboio de veículos, nos
postos do centro de
Jaraguá do Sul e, de resto,
em todo o Vale do

'

Itapocu, denunciavam a

-grande vergonha nacional
do momento.

'

ASularroz, Comércio e

Beneficiamento de
"

Arroz Limitada, de
Massaranduba, é a
segundá empresa do
município, e� ,

_

arrecadação de ICMs,
além de ser a quarta
empregadora de
mão-de-obra. A Sularroz
já confirmou, inclusive a

participação na divulgação
da IV Feira da Malha, em
Iaraguá do Sul.,

'

o,diretor do Procon; em
Joinville, José '

Augusto Martins, esteve
em Jaraguá do Sul; na
semana passada,

'

Foto: Assessoria de Imprensa PAUS

Nesta semana os operários da, Secretaria de Obras e Viação
da Prefeitura devem iniciar a
segunda etapa da canalização
fluvial, no centro de Jaraguä
do Sul. Na foto detalhe da

'

complexa obra realizada na
Marechal Deodoro -
defronte à Igreja São
Sebastião -, semana
passada.

especialmente para
verificar nos
supermercados e

empresas a obediência ao

chamado Plano Brasil
Novo. Resultado: o
Supermercado Minibox
foi autuado por estar
comercializando Mucilon
com preços acima da
,tabela. A Churrascaria
Bavanello também foi
jlagruda, vendendo a,

cerveja a Cr$ 60,00 - o

normal é Cr$ 55,00., '

Segundo o representante
do Procon/Sunab, em
Jaraguá do SUl, Rubens

, Manoel da Silva, .as
multas variam entre 5 mil
e 200 mil BTNs.

'

Diariamente Rubens
recebe mais de 12
reclamações' de
consumidores, sobre os

ciumentos nos preços de
produtos.
De acordo com Lei,
Federal, aPrefeitura de

Iaraguá do Sul continuará
recebendo até o dia 18 de
maio os pagamentos de
tributos em Cruzados
Novos'. Assim, os

'

municipes poderão deixar
os seus tributos em dia,

.

utilizando seus Cruzados
Novos bloqueados e

contribuírem para o

desenvolvimento da
cidade.

OSindicato dos
: Metalúrgicos de
Jaraguá do Sul realiza no

próximo dia 5 de maio
uma assembléia com os
trábalhadores da Weg,
para discutirem "boatos
de que a empresa está
pressionando os

trabalhadores para
aumentarem a produção,
mesmo em 32 horas
semanais", segundo Luiz
Busana. A assembléia '

acontece pela manhã na
sede do sindicato: "Se isso
ocorrer, acabamos o

acordo"; ameaça Busana.

o prefeito Davio Leu, au
toridades estaduais, entre polí
ticos e empresários do setor
agrícola, abriram oficialmente,
às 18 horas de ontem (27) a

III Festa Catariilense, nó Cen
tro Esportivo Municipal de
Massaranduba. A grande mos"

.

tra da produção de grãos na

região norte de Santa Catarina
prossegue até o dia 1 � de Maio
(Dia do Trabalho), quando es
tá previsto o Baile de Encerra
mento, com animação do Con
junto "Os Frenéticos", de Ja
raguá do Sul.

A alegria domina Massa
randuba desde a noite do dia
26 (quinta-feira), com a reali
zação de retretas defronte à
Prefeitura e, depois, seguindo
em direção ao Centro Espor
tivo, onde os mais de 100 expo-
-sitores ultimavam os detalhes

Câmaraaprova
novo horário

'" .

ao comercio

Jaraguá do Sul -- Os verea
dores aprovaram seg�nda-feira
(23), em segunda votação, o no

vo horário de funcionamento do
comércio, no município, que
passa a ser das 5h às 22 horas.
A Lei foi sancionada pelo pre
feito Ivo �onel!, q�e já havia ��
viado projeto aCamara, solici-:
tando a ampliação do funciona
mento comercial, das 5h às 21
horas. "Isso vai possibilitar a me
lhoria do comércio, até porque
já haviam muitos problemas com
relação an funcionamento dos
postosde malhas", afirmou Ko
nell.

Para o vereador Heins Ed
gar Raeder, a decisão do legisla
tivo "deixa felizes 98% da popu
lação jaraguaense". Ele reco

nhece que os comerciários talvez
sejam afetados pela medida, mas
atribui a responsabilidade da fis- '

calização ào Sindicato classista,
e reforça: "Temos a obrigação
de aprovar aquilo que atinge po
sitivamente o maior número de
pessoas, embora saibamos que
alguns vão sofrer".

res.

PROGRAMA
Mas a Fecarroz tem muito

mais. Depois (lo Baile de
Abertura, ocorrido até a ma-

,

drugada de hoje (sábado), a

programaçã_o prevêpara as 29
horas de hoje o "Baile do Agn
cultor'L-com animação do Mu
sical "San Marino" , de Santa
Rosa (RS) e "Os Vilanenses",
de Vila Itoupava, Blumenau.
Será urna verdadeira homena
gem ao produtor, que assegu
rou para o final do ano urna

produção de um milhão de sa-

Corno a Festa é urna ho
menagem ao. produtor rural,
amanhã (domingo) acontece o

desfile oficial da III Fecarroz,
no Centro da Cidade, com pre
sença confirmada de diversas
rainhas que representam as

Festas, na Região. A partir das
22 horas, á animação fica por
conta dos "Garotos do Fan

dango", de Cerro Largo'(RS).
Apresentações de danças típi
cas, à tarde, e o Baile do Tra-:
balhador marcam a segunda- ,

feira (30). Na terça, antes do
encerramento haverá novas

apresentações de grupos fol
clóricos. Várias exposições
ainda acontecem simultanea
mente durante esta III Fecar
roz, que é só diversão.

Cohab municipal se torna
I realidade em poucos dias

Jaraguá do Sul - Os empre- rial, "iniciamos de imediato as

sários se mobilizaram e pratica- construções' ; assegurou o prefei
mente definiram a criação da pri- to Ivo Konell. "Já dispomos de
meira Companhia de Habitação 250 lotes para a construção das ca-
da Município. Durante a reunião sas, nos bairros de. Jaraguá Es_�
da Associação Comercial e Indus- 'querdo e no Itapocuzinho", com
trial ue Jaraguá do Sul, segunda- pleta. De qualquer forma, Konell
feira (23), se constatou que apenas ressalta que ainda falta a liberação
três empresas serão suficientes pa- dos recursos por parte da Caixa
ra assegurar o capital inicial da Econômica Federal, uma decisão
Compahia, previsto para 80 mil pessoal do presidente Fernando
BTNs. Enquanto a Prefeitura arca, _ Collor de Mello. O objetivo da
com 51% do total, as empresas Companhia de Habitação é dotar
assumem os 49% restantes. o município de condições para so

lucionar, por' meios próprios, o
Assim que ficar decidida a grave -problema de déficit de mo-

participação do grupo empresa- radias, em Jaraguá do Sul.

peças e assessóriQs para Fiat -
Fprd 7, Volkswagen - Chevró./et.

Rua João PicólII, 139 - Fone: (0473)
. 72-0325'

90,ADÉCADACHEVROLe!� ASUAMELHOR·MARCA. '>

'

-,

eS-AUTO
'PEÇAS LTDA
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Prova de Canoagem demonstra
integração·entre. ospilotos

Jaraguá do Sul - Trinta'
e sete pilotos, representantes
dos estado de Santa Catarina, .

Rio Grande do Sul e São Paulo -

participaram da IV Competi
ção de Caiaques.Canoas e Ba
teiras, na manhã de domingo
(22). Eles iniciaram a descida

. pelo Rio Itapocu a partir de
Corupá (caiaques) e de Nereu
Ramos (Canoas 'e Bateiras) e

cruzaram a linha de chegada,
sob a ponte Abdon Batista, em
Jaraguã.do Sul, PQr volta das
12 horas, quando os primeiros
colocados receberam os prê
mios, oferecidos pelas prefei
turas de Corupá e Jaraguá do.
Sul, Oarpe Malhas.e Lojas.
Hermes Macedo.

Mais de '290 pessoas pres
tigiaram a promoção, coorde
nada pela Divisão Municipal
de Esportes (OME), de Jara
guá do Sul. A dupla Gilberto
Bardin e Idelfonso Ulmann, de
Guaramirim, cruzou a ponte

com a segunda 'colocação che
gando às 9h54min.

Na categoria "caiaques"
(quatro metrôs) a família Less
mann deu um show- à parte.
As llh09min, dois caiaques
cruzaram a linha de chegada,
praticamente juntos. Teodoro
Lessmann ficou em primeiro,
Nestor Lessínann, em segun
do, ambos com Q tempo de
1h57min - entre Corupá e Ja
raguá do Sul. RuyOorval Less
mann chegou em terceiro, com
o tempo de 1h58m'in. Na cate

goria "caiaques" (trêsmetros),
a vitória ficou com Júlio Ro
berto Rodrigues (presidente
do Clube de Canoagem Ken
tucky, de Jaraguá do Sul). Odi
Ion e Lorenor Manske ficaram
com a segunda e terceira colo

Abdon Batista às 9h52min, caçöes, réSpectivamente. Os
vencendo a categoria "canoas primeiros colocados em cada
e bateiras", da qual participa- categoria ganharam troféus,
ram outras quatro duplas. medalhas, coletes salva-vidas,
Edilson Hubes e Rogério Es- além de prêmios em dinheiro,
kelsen, deelbirama, ficaram' entre' Cr$ 2 mil e Cr$ 5 mil.

Família' Lessmann recebe troféus

Ponte líga TrêsRios·do Norte aNereu.

.

o prefeito Ivo Konell inspe.ciona as obras da nova ponte
/

o setor de obras dá prefeitura
municipal de Jaraguá do Sul,
está construindo uma ponte'
que liga Três Rios do Norte
a Nereu Ramos, estando '

prevista a conclusão dos -

serviços para o mês 'de maio.
A nova. ponte terá 6m de
comprimento por 4 de
largura, facilitando o tráfego
para os moradores daquela
localidade. Foi feito um

estaqueamento de 4,50m de
profundidade de encontro a

rocha que servirá de apoio
para as. sapatas da ponte.

.ti obra ocupa 14 funcionários
da prefeitura no local. Até o

momento foram utilizados 41
sacos de cimento, 8m3 de
brita, 18m3 de areia, 6m3 de
pedra pulmon, 20 batras de
ferro de meia polegada, 60m2
de tábuas e 42 estacas de
madeira.

.

Futebol de Salão e Bocha

_ softem a desclassificação
de�5 x o 'sobre Araquari, e até

. ameaçou as representações dc
Joinville e São Francisco (classifi
cadas), das quais perdeu por 4 x

3 e 8 x 7, respectivamente. i

Jaraguá doSul- As equipes
de Futebol de Salão e Bocha do

município foram defínitivamente
afastadas dos próximos Jogos
Abertos de Santa Catarina, que
se realizam em Blumenau, neste
ano, No último 'final de semana, ',Mas nem tudo- é desilusão.

ambas foram derrotadas durante No Campeonato Estadual de Ju-

os Jogos Microrregionais, ocorr�- dô, os atletas jaraguaenses - que
dos em São Francisco do Sul, fi- treinam. no Clube .Atlético Bae
cando desclassificadas para os Jo- pendi - foram destaques, obten
gos Regionais, que acontecem �m ao a terceira colocação no final.

São Bento do Sul, entre os dias A nível individual, Mauro Mahfud
27 de junho e I? de julho.

. ficou em primeiro lugar, no peso
Na Bocha Masculina, a dele- pesado, Jandir Pereira 'obteve a

gação jaraguaense até iniciou segunda colocação no peso pesa
bem, derrotando os representan- do. No Meio pesado o atleta Paulo

tes de Campo Alegre, pelo escore
: Wolf ficou em primeiro, enquanto

de 2 x 1. Na segunda partida, veio Maiehol obteve o terceiro lugar no
a derrota, para Garuva (2 x 1) e juvenil peso [igeiro. N_o Ciclismo,
uma nova decepção frente a São Sílvio Ewald conseguiu o quarto
Francisco do Sul (2 xl). Garuva lugar na prova classificatóna e o

e São Francisco foram as delega- II? lugar no resultado final da Pro- I

ções classificadas. No fute?ol. cl!! va da Inconfidência Mineira, reali
Salão, Jaraguá do-Sul tambem im- zada nos dias 21 e 22 de abril, em
ciou bem, aplicando uma goleada Belo Horizonte.

Calendário do f�i�a da Malha
Bicicross tem ,n,�,� fase

�

,

início dia 28 de divuigução
..

Iaraguâ do Sul� Está confir
mado para o mês de maio o lança-

Iaraguâ do Sul � O compe- mento oficial da IV Feira da Ma-
tente bicicross jaraguaense reini- lha 1990, conformeo Plano de Di-
cia suas atividades para o ano de vulgação elaborado pela Comis-
1990 neste sábado (28), com a rea- são Central. O_rgap!zad?ra.. A
Iização da primeira prova" às Campanha publicitäria fOI desen
l3h30min, na Pista Malwee deBi- 'volvida em duas fases distintas,
cicross, A prova será aberta a to- compreendendo o período-de lan-
dos que quiserem participar, des- çamento (durante os três meses

de que possuam uma bicicleta que antecedem ao evento) e o pe- ,

cross - qualquer marca ou mo- ríodo principal (no mês de julho,
delo _:_ e equipamento de segu- quando serão intensificadas asvei-
rança (calçado, tênis, calça com- culaçöes das peças publicitárias.
prida, camisa de manga comprida Para marcar a realização da
e capacete). .. IV Feira da Malha de Jaraguá do

Sul, os organizadores acertaram
Medalhas aos três primeiros junto à Sularroz....Comércio e Be

colocados na prova serão distri- neficiamento de Arroz Limitada,
buidas pelos organizadores, que deMassaranduba, a cessão de um

contam -com o habitual apoio da espaço na embalagem de seu prin-
Malwee Malhas. Os treinamentos cipalproduto: o arroz Martini, O
da equipe Malwee de Bicicross ini- produto é líder de vendas em Curi-
ciaram há dois meses e, segundo tiba (PR). Cerca de 300mil ernba-
o treinador AdolarMoretti, a par- lagens serão impressas, retratando
tir do dia 16 de maio será iniciado a logotipia da Feira. Selos adesi-
o treinamento éom a escolinha de vos e o 'cartaz promocional tarn-
bicicross - segundas e quartas- bém já estão impressos, para dis-
feiras a partir das 19 horas, até tribuiçäo nos principais eventos
às 21 horas e aos sábados, a partir turísticos e culturais de Santa Ca-
das ·14h30min. -, tarina.

'

·
..

.
Escolha já o seu

Aproveite parapagar em
4 vezes ·sem juros .

Promoção vá/ida enquanto
durarem nesses estoques

. Jafaguá do Sul, de 28/04 a 04/05/90 Página 01
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Trabalhàdores Rurais movem
-

,

"ação "coletiva contra INPS
"

Foto: AssessorIa de Imprensa PMJS .

"ANOTAÇÕES
. .", �

Os, matutino.s A NOTÍ- da CASA CIVIL, temerá
CIA e JO RNA L D E ria e contraditória, pelo
SANTA CATARINA, de menos. O diretor de seu

19-04-90, mostram o que "status" deve ficar nas
.

se passa na BESCOR _;_ suas funções e não arras

Besc Corretora de Segu- tar asasaspelas ruas. Para
ras e Administradora de isto' existe o diretor piesi
Bens SIA. - A corretora dente que é quem represen
oficial do estado continua ' ta legalmenie a' empresa.

, sendo motivo 'de escânda- Este diretor chama-se Ar
lo, como o foi em 1988,': mando Costa. Certo?

quando o próprio gover- Cauteloso" Andronico
nadar Pedro Ivo pediu a não afirma, mas insinua

cabeça dos .então direto- que nosso diretor teria
res, ex-deputado Jair Gi- montado uma foto dada
rardi e Flávio Pinho de à imprensa. Que infantili
Oliveira.

.

dade! Da Capital telefo
O deputado Paulo Bauer nam à nossa redação. Pe

(PDS),. sempre atento; dem anotar para quando
acompanha os atos que en- houver o prometido in
volvem o governo e suas quérito, de n�? esquece;,
empresas, comprovando de arrolar o estranho
com farta documentação. _ funcionário da BESCOR -

asirregularidades e a for- - Nerilson Almeida Silva
ma obstinada dos atuais di- e perguntar-lhe em que
rigentes que continuam carro esqueceu amoamba-

.

abusivamente praticando gem política do candidato
atos que lesam o estado. Andronico, porque tinha
Deve a diretoria, em nome em todos. Andronico não
da decência administrativa sabe mentir com classe.' 'i

vir a- público e mostrar Viaja em carro da empre
transparência. sa até Camboriú e dispen
Segundo o. noticiário da sa o nfoto.r:ista e vai de car
imprensa diária, o ex-di- roprôprio até Blumenau,
retor Andronico Pereira morando em Florianôpo-
Filho falae age ainda ago- lis? Aí tem!

.

ra como se estivesse à testa
da diretoria administrati
va e financeira. No direito
administrativo, Hex" não
tem mais tinta na caneta.

Tô certo ou tô errado?
Também é leviana a afir
mação das reuniõést!in as

sociações de classe, a ser

viço do BESC CLUBE e

"Nenhum benefício que
substitua o salário e contribui
ção ou rendimento do trabalho
terá valor mensal inferior ao

Salário Mínimo". Com base
nesse Artigo 201 - parágrafo
15 -, da Constituição Federal
promulgada em outubro de
1988, a assessora jurídica do
Sindicato. dos Trabalhadores
Rurais de Jaraguá do Sul e Co
rupä;Tânia Inesita Maul, deu
entrada na Justiça com uma

. ação coletiva - são mais de
mil trabalhadores de Jaraguä
do Sul, Corupá, Guaramirim,
Schroeder e Massaranduba -,
para exigirque o Instituto Na
cional da Previdência Social
(INPS) reajuste o valor da

res na Agricultura e já surtiu
efeitos em Santa Catarina, es

pecialmente nos municípios de
Lages, Gaspar e Blumenau,
onde as ações já estão corren
do há mais tempo. "Queremos
que sejam acrescidos juros mo- .

ratörios e correção monetária, ..
retroativos a outubro de 88",

'

defende a advogada. "Este é.
um processo novo, mas tem
quase 99% de chances de dar .

certo, até porque é necessário'
se respeitar a Constituição", '

completa. Até o final de sema

na, 320 associados jaraguaen
ses, rnais 500 de C.orupá e ou-

.

tros 550 trabalhadores rurais
de Massaranduba haviam soli
citado seus direitos.

Tânia está confiante na vuôria

complementação previdenciá
ria para um SM (atualmente a

categoria recebe meio salário
mensal);

O movimento está sendo
encabeçado pela Confedera
ção Nacional. dos Trabalhado-

Dia do Trabalho não terá'
ato público em todo Vale

,

Este cenário, na Rua
Getúlio, Vargas,

passado histórico de
�

Jaraguá do Sul, será
transformado e ..::_
curiosamente -

preservado, dentro de 30
dias, quan�o estará
\ concluida a obra de
ajardinamento e

construção de área de
lazer na área, próxima à

.

antiga Estação de Trens.

'Jaraguá do. Sul - Os sindi
catos de trabalhadores do muni
cípio e região não programaram
qualquer ato publico pela passa
gem do dia 1� de maio (terça-fei
ra)" "Dia do Trabalho". Na opi
nião do presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos, Luiz Carlos Su
sana, "a data se transformou em
motivo de festa, porque a conjun
tura atual nes �mpede de pensar",

Já o secretário do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da
Construção, e do Mobiliário, José
Maia, distribuiu release, explican
do exatamente à "História do 1�
de Maio". '

Mas enfatiza que -Ha classe
J' o·

- \
"

• .;

_ operana aJi>areceu com a cnaçao
das indústrias, entrando com afor
ça de trabalho e recebendo um pa
gamento, chamado salário", Ele
acrescenta que "o patrão passou
a sugar cada véz mais e aumentar
o-seu capital", e destaca: "Quan
do alguém pegar o Código Traba
lhista de um País, deve saber que
ali estão séculos de sofrimento ca

lados ou de revoltas", O 1� de
. maio "e uma data que ficou como
símbolo dessa/luta em todo o mun
do�de domina o poder do capi-
tal", finaliza Maia. '

.

Somado a tudo isso, os servi
<, dores municipais realizam uma

.

grande "Festa' dos Trabalhado
res" ,-a r.aI:tir das 10 horas deste
sábado (28), na sede da Associa
ção dos Servidores Públicos Muni
cipais (Arsepum), atualmente di

rigida por Osmar Rausis. A Festa
terá muito chopp e até torneio de
Futebol de Salão.

Para concluir: no tempo do
, gov. Antonio Carlos Kon
der Reis, alguém também
fluis comprometer o nome . ::
de nosso ·diretor. Deu-lhe
o governador da época 24
horas para provar o .con
trârio. e provou! E os ou

tros? Ora, 1)S outros sifu!

CArBSASSE
A ESSÊNCIA DA PUREZA· .
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AWiastlra em 'silêncio
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