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Aumenta disputas por.
.

..Wedekin e'Mescolotto:
candidaturas no PFL fecham frente no vale
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o ��Mais .Aruigo"
completa 71 anos

No próximo dia 10 de mâio, o
"Correio do Povo" c_ompleta o
seu 71' aniversário. Mais um
ano de lutas com o'propósito de
servir à comunidade

espoucar dos foguetes pelos 70
anos, a missão e o culto em ação
de graças pelos festejos de tão
longeva data ..A cidade

,

amanheceu com faixas alusivas
aos 70 anos, durante a

comemoração, em J989. Na
entrada da Ponte Abdon Batista,
a Pepsi saudava o "mais
antigo", a sua, dedicaÇão
comunitária e a disposição de
contar com nosso trabalho.
\;

jaraguaense e de mantê-lã bem
informada. Ainda hoje, como
em 1919, persistem o ânimo e

o entusiasmo em vencer etapas
e enfrentar desafios. Ainda
ecoam em nossos ouvidos o

ESTILISTAS DA'MARISOL VÃO À
FEIRA INTERSTOFF , ALEMANHA

Página 6

Jaraguä do Sul, de 05 a Ll.de maio de 1990

,

Inauguração da UTI marcada
.

para segunda·feira (dia 7) .

,,. � "

,

. Jaraguá do Sul poderá
contar, a partir das 20 horas

, desta -segunda-feira, com a

, .maismoderna unidade de tera
pia intensiva, em Santa Cata-

Juventus é
líder isolado
'na Chave A

O Grêmio Esportivo Ju
v��tus joga sua quarta partida,
válida pelo Campeonato da 2! '

Divisão de Profissionais, neste
domingo, em Laguna, contra
O time da casa. Na primeira
partida, o tricolor jaraguaense
goleou aos lagunenses por 4 x

·0.'0 Juventus realizou uma ex
celente campanha no primeiro
turno, conseguindo a liderança
da C_hav..e_�'A" (litoral), e deve
confirmar sua superioridade
nos próximos jogos. Afinal, a

equipe conquistou cinco, dos
seis pontos disputados. Página,
7

rina, considerada uma das
principais. carências do muni
cípio, na área da saúde. A nova

UTI custou nadamenos do que
Cr$ 6 milhões -'- somente o ga-

sômetro, foi importado ao pre
ço de 20mil dólares. A unidade
está instalada em uma área de
231metros quadrados, no Hos
pital São José. Página 7

·Konell deixa presidência
do-PMDB-JS eRosá assume
o prefeito Ivo Konell de

ve assumir um cargo na futura
Diretoria Executiva do PMDB
e, em virtude do convite, deci�
diu solicitar seu desligamento
da presidência do partido, em
Jaraguá do Sul, cargo para o

qual foi reconduzido em abril'
deste ano. O Secretário Alvaro

. Rosá vai assumir o cargo de
Presidente do PMDB local, de
vendomanter a mesma compo
sição do diretório. Página 3

, Os cinco bailes promovidos
. pela comissão central
organizadora da III Festa
Catarinense doArroz lotaram
o ginásio do CentroEsportivo
Municipal, em ,

Massaranduba. Apesar de ter
sido realizada em dias de
muita chuva, a Fecarroz
reafirmou o sucesso, no
detalhe (l bela apresentação
dafanfarr« Barão âe
Antonina (PR). '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



________�-------- �-()�nmo

Acidentes de trânsito são

provocados, na maioria das
vezes, 'por imprudência de
motoristas e pedestres, ou
tras, por defecções na pista as
fáltica, ou ainda por mera fa
talidade. Na madrugada de
domingo tudo isso se reuniu
em uma grande tragédia, que
provocou a morte de três jo
vens. No confuso acidente -

testemunhado e vivido por 12
pessoas -, as dúvidas ainda
são muitas, mas a principal
acusação recai sobre a suspei-

Editorial

Fatalidade e Morte

Brasil e
Celso Vicenzi * .

Existe em Florianópolis um bar
chamado "Lugar Comum". bastante
freqüentado pldos jornalistas. Certa
mente a qualidade do ambiente émo
tivo suficiente para essa afluência. mas
não deixa de haver uma ponta de iro
nia com a situação di> jornalismo-brusi
leiro.

Perguntar é preciso, diria o poeta
Fernando Pessoa. ao se deparar com
nossas rádios. jornais e TVs. Na terra
.do consenso - e da falta de bom senso
__ perguntar parece que ofende. Nes
sa equação equilibram-se a incornpe
tência profissional e os indisfarçáveis
interesses dos maiores donos dos
meios de comunicação. As exceções.
para não cometer injustiças. são as de
praxe., '

Num país onde a renda do 1 %
rnais rico da populaçãoé igual a tudo

- o que ganham os 50% mais pobres.
o jornalismo parece seguir a submis
são voluntária de seu, povo. A escra

vidão é histórica, bem o sabemos. mas
não precisa ser perpétua.

No meio de tanta desigualdade
social. há aqueles que se opõem a tudo

que significa mudanças. hasteando a

bandeira da ordem e do progresso. Já
se disse. noutros tempos: "A p,átria
é o último refúgio dos covardes'.

,

E se a ordem é isso que se vê
no Brasil. viva a desordem!

Esses porta-vozes da mediocrida
de, falam emmodernidade, mas são.
no máximo. contemporâneos de igno
rância e da perversidade. Não repro
duzem com a ênfase necessária. afir
mações - por exemplo - de Cesare
'Romiti, superintendente da Fiat Ita
liana (4� maior lucro do mundo) ao

explicar por que a Itália atingiu níveis
tão altos de progresso econômico: "A
gente conseguiu pagando bons salá
rios". Na Itália, um engenheiro da Fiat
ganha menos que o dobro de um meta
lúrgico, informe a revista Isto E Se-
nhor.

.

Lição de casa para todos nós, da
profissão: "O jornalismo complemen
ta as mediações que a ciência e a, arte
provorcionam para a compreensão do
mundo humano", segundo Adelmo
Genro Filho. E preciso, portanto,
compreender a história,' a -política, a

economia, a filosofia' e outras ciências'
para, pelo menos, na pior.das hipóte
ses, evitar as ingenuidades,

Uma boa pergunta sempre, veio
precedida de uma boa reflexão. E pre
ciso indagar-se para indagar alguma
Página 02

ta atitude de um morador do socorro - não ajudou a desví
local.

'

rar o automóvel capotado e,
depois foi para casa, embora

Nem mesmo a Polícia sa-
.

tenha visto muito sangue e

be ao certo como tudo acon- tragédia em sua frente e, para
teceu - isso será elucidado completar, ainda expulsou QS
durante o Inquérito, já ins- jovens d! suas t�r�as, armado
taurado - , mas os jovens que com fa�ao, � eXlgmdo o paga
viveram o drama da morte de men�o Imediato de .sua cerca

avariada. Em pamco, todos
amigos, acusam, a uma Só correram e três inocentes
voz, o fazendeiro Leopoldo morreram. O inquérito, e só
Foguel, como culpado direto ele, dirá que culpa tem o se

pela morte. Segundo eles, nhor Leopoldo no acidente.
Leopoldo se negou a prestar (Veja detalhes à página 8).

•

Imprensa:
coisa aos outros é aproximar-se da ver
dade existente na matéria pautada.

Um exemplo: O'Ministro do Tra
balho. Rogério Magri, disse que nin
guém precisaria confiar. necessaria
mente. nas afirmações da ministra Zé
lia Cardoso de Mello (que dissera que
o ganho real do trabalhador em abril
seria de 12 a 18%). pois no momento
em que fosse gastar o salário. sentiria
a diferença.

IN ingtiém perguntou (pelo menos

não passou na TV) se esse era o méto
do estatístico que utilizava para fazer
cálculos na época em que era sindica
lista? Ou então: Se o ganho real em
abril foi de 18% e a perda em março
de 84,32%. pela sua matemática. mi
nistro. o trabalhador saiu ganhando?
Se salário não causa inflação - como

o senhor sempre afirmou - por que
o governo não repõe. pelo menos. a

inflação de março, que todos fatura-
,

ramo menos o trabalhador?
Por. Gutenberg. que .raios de jor

nalistas são esses que não fazem per
guntas, não desmentem informações
mentirosas e, vivem a concordar com
o entrevistado?

,

Os meios de comunicação melho
raram muito. tecnicamente. Os jor
nais. por exemplo. melhoraram a lin
guagem. o. planejamento de edições
e a utilização de recursos visuais. Mas
a questão central é a qualidade da in
formação.

Virou lugar comum falar das au

sências do plenário e das mordomias'
do Legislative. E claro que isso deve
ser denunciado. Mas por que não se

,

informa sobre as votações importan
tes. Antes da ditadura os pnncipais
jornais brasileiros dedicavam várias
páginas à cobertura do Congresso. das
assembléias legislativas e das câmaras
de vereadores. Parou por quê? Por

que parou? '

Como exercer plenamente a de
mocracia se ninguém informa o que
os parlamentares estão votando e com

qúe interesse? Quando não se desmas
cara o parlamentar religioso ou aquele
tipo "caridoso" que ajuda alguns' P07
bres coitados mas é também o mesmo

que sempre vota contra os interesses
das classes mais pobres? "

Isso é jornalismo, o resto é arma
zém de secos e molhados. certo Mi
lIôr?

Os meios de comunicação infor
mar�m;, exau�tivamente, 'que.90% dos
'brasileiros nao foram, atingidos com

o roubo (não é "transferência de titu
laridade" coisa nenhuma) da poupan
ça e do over. E no entanto,a televisão
gastou horas e horas discutindo o inte-

�

E por.aí
resse de 10% dá população.

'

Os jornais dedicam paginas e pá
ginas para os chamados "serviços".
Esses veículos poderiam descobrir que
nem só de over, black e ouro vive o

brasileiro. Em janeiro. informa o jor-
.

nalista Aloysio Biondi, enquanto a ci
randa financeira merecia manchetes e

páginas e páginas de "orientação", o
arroz. o feijão e a carn disparavam.
"Subiam mais que o ouro e o dólar.
Ignoradinhos. Nem uma notinha e res

peito. como se carestia não interes
sasse a ninguém". questiona esse jor
nalista de 53 anos, 34 de profissão.

Outra praga tupiniquim são os
modismos. Geralmente são pautas de
"comportamento" que procuram in
duzir o consumo de determinados pro
dutos e serviços. E o Brasil real, esse
que interessa a 90% da população e

que. portanto. também deveria ser do
interesse dos outros 10%, permanece
ignorado. É a lógica burguesa: à peri
feria. os espaços periféricos dos meios
de comunicações. .

Afinal, que imprensa é essa que
desafiou canhões e baionetas para de
nunciar a tortura e hoje se cala porque
mudaram os torturados? As delega
cias continuam torturando e a polícia
e os esquadrões da morte continuam
'matando. sem julgamento. E pena de
morte já. E sem tribunal.

, O jornalista Gilberto Dirnenstein
está lançando o livro "A Guerra dos
Meninos.... onde prova o extermínio
de crianças de 8 a 17 anos. Em média,
um menor é executado. por dia, no
Brasil.

E 'conclui, com afiadíssimo racio
.cínio (Imprensa n� 31): "Houve época
-, não faz muito tempo - que, nós,
jornalistas, éramos mais sensíveis
quando se falava em tortura ou exter
mínio. ( ... ) Esses exércitos paralelos
que se disseminam pelo pais matam

por dinheiro e, com o tempo, acabam
se degenerando. engrossando o crime
organizado. Já há indícios, também re

tratados em"A Guerra dosMeninos".
de que esses grupos vêm buscando es

paço politico nos bolsöes onde atuam,
utilizando ô argumento das armas..

Quem mata por dinheiro, e até crian
ças, mata qualquer ceisa - inclusive
jornalistas". '

Melhorar as pautas e as pergun
tas. Jornalismo é por aí. Pelo menos

pra começo de conversa.

,

* Presidente do Sindicato dos Jornalis
tas Profissionais � Santa Catarina

Barbi, Felix Kukenbeck e Alvan Kars
ten que continuam nesta cidade para
satisfação e prestígio de seusínümeros
amigos.

Antes de finalizar quero repetir
que cheguei em Jaraguá nos meados
de 1949, procedente de Joaçaba e por
motivo de transferência no meu cargo
'de funcionário da fiscalização federal
do M. da Agricultura. Tinha entãoôü
anos de .idade, era viúvo sem filhos,
e algum tempo depois, nas horas vagas
da minha função, passei a comandar
o programa esportivo da Rádio Jara
guá, antiga ZYP-9, a semelhança do
que já tinha feito durante 3 anos, tam
bém nas horas de folga, na ZYC-7 Rá
dio Sociedade Catarinense, depois na
moramos, noivamos e casamos. Desse
casamento vieram 3 rapazes e 3 moças,
hoje todos formados, casados e bem

. encaminhados na vida, quatro dos
quais residem foram deste município,
todos filhos muito queridos e que são
a alegria e orgulho dos pais.

Dito isto vou encerrando esta des
pretensiosa crônica de recordação e

saudade que. pot certo contém erros

e omissões, pelo que peço desculpas
aos leitores, afirmando que há 40
anos, quando cheguei, Jaraguá era

bem diferente, pois não tinha ruas cal
çadas, edifícios altos, não era desen
volvida, não tinha um movimento pal
pitante nem era tão bonita com� hoje"
mas em compensação possuía um

maior espírito comunitário e mais faci
lidades para se viver. Agora as coisas
são mais difíceis, entre outras com es

cassez de casas para locar, mas isso,
meus leitores, é o preço do, progresso
e que se faz presente em toda comuni
dade largamente bafejada pelo desen
volvimento como é o caso de Jaraguá
do Sul. .

JARAGUÁ DO SUL -1950

São, 40 anos -

Recordação e Saudade
(3�_Parte - Conclusão)

Crônica - José Castilho Pinto

'A rua, Antônio Carlos Ferreira
começando na Mal. Deodoro tinha,
onde hoje estã-o BESC, o jardim da
residência do fotógrafo Loss, a seguir
a fábrica de silenciosos de João Wiest,
consultório dentário de Arnaldo
Schulz e bem mais adiante a fábrica
de móveis do Guédke.

Na rua Domingos da Nova esqui- ,

na com Mal. Deodoro ficava a loja
de Seme Mattar, já citada, em seguida
o engenho de Arroz de Reinoldo Rau,
a Padaria do Lombardi e depois a Da
Nova era só de residências até ao Ce- ,

mitério Evangélico na esquina com a

Procópio Gomes.
A rua Venâncio da Silva Porto

era uma reta comprida onde havia no

início a serraria de João Batista' Ru
-dolfo, e quase no seu final urna fábrica
de taeos e outros derivados de madeira
e mais tarde passou a fabricar somente
metros. Cruzava parte do Bairro Bra
sília então incipiente, e que graças a

instalação de várias indústrias desen
volveu-se sendo hoje o principal bair- .

ro da cidade.
Até aqui estive a falar rnais da

estrutura material da cidade de Jara
guá do Sul e menos do seu povo, por
isso vou citar algumas das numerosas

pessoas que conheci na época, muitas
das quais já deixaram este mundo
atendendo ao chamado do Pai Celes
tial e outras que ainda estão aqui. As
sim é que havia o Heins Mancke, o

José Rocha (Zépi), Arthur Müller,
Cláudio Stulzer, Ervino Enke, Valde
mar Grubba, Werner Buhr, Eugênio
Planíschek, este que me ensinou a diri
gir quando em 1969 comprei o meu.
primeiro automóvel, todos eles, já fa
lecidos: Osvaldo Gomes, Werner
Stange, Roland Janssen, Eugênio V.

"

Schmöckel, José Santos, Edmundo
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Konell deixa a presidência
do PMDB de Jaraguá do Sul

Werner Schuster reeleito

presidentedo PFL local
ao diretório, além de 15 suplentes.

.

Na disputa pela vaga como

candidato à Assembléia Legisla
tiva, .0 advogado Fogaça lamenta
que "não tenha tempo de visitar
o pessoal, que não entende a im
portância da densidade eleitoral".
Mesmo parcialmente derrotado, o
advogado jaraguaense lembra que
ainda faltam importantes prévias,
em Massaranduba, Schroeder e

Barra Velha. O diretório do PFL
tem até o dia 2 de junho para se

manifestar a respeito do candida
to-a-candidato.

Corupá - Está cada dia mais
acirrada a disputa pelo cargo de
candidato-a-candidato, dentro do
Partido da Frente Liberal. De um

ladovo empresário de Guarami
rim, ��emir Izidoro, que .venceu
a previa em seu mumcIElo, por
uma folga 'de 36 votos (38 x 2).
De outro, o advogado Altevir Fo
gaça Junior, que recuperou-se na

segunda prévia, realizada na sex

ta-feira (27), em Corupá, onde
eles empataram: 12 x 12, além de
um voto nulo. Apesar de tudo is
so, o díretöriodo PFL, em Jaraguá
do Sul, foi renovado no domingo
(29), durante a Convenção, que
teve mais de 100 filiados.

O empresário Werner Schus
ter foi reeleito para o cargo de pre
sidente do Partido, no município, .

tendo como vice, Nivaldo José
Lehmkuhl, secretária, Osvalina
Vargas Rodrigues, e tesoureiro,
Altevir Fogaça Junior. Como de
legados do PFL local, foram elei
tos Altevir Fogaça e Ingomar
Schünke , como titulares, e Antô
nio Berns e Geraldo Wernin
ghaus, como suplentes únicos que
votam na Convenção Oficial do
Partido, ainda sem data definida.
Ainda foram eleitos 45 membros

de sete delegados e, agora, o
do prefeito Ivo Konell. Ele não
tem idéia do número de reu

niões do diretório regional,
mas já sabe que em ano eleito
ral, os.encontros serão muitos.

Iaraguâ do Sul - O pre
feito Ivo Konell oficializou na

quarta-feira (02), o seu pedido
de afastamento da presidência
do PMDB Municipal, confir
mando a passagem do cargo ao
secretário Agropecuário, Al
varo Rasá. Konell justificou
sua renúncia pelo convite feito
por dirigentes do diretório re

gional do Partido, para que as

sumisse uma função executiva
estadual. Como é incompatível
o acúmulo dos dois cargos,
"não houve outra alternativa",
disse o prefeito, .ressaltando
que permanece no diretório
municipal.

Com o afastamento do
prefeito da Executiva e seu in
gresso no diretório regional do

Justamente pensando nes

tas eleições, foi que o prefeito
Konell ofereceu o município
de Jaraguá do Sul para a reali
zação da reunião entre os pre
feitos do PMDB - 69 no total,
mas nem todos compareceram
ao encontro. O próprio gover
nador CasildoMaldaner esteve
na reunião, no final da manhã
de ontem, juntamente com os

outros candidatos a candidato:
Paulo Afonso..Dejandir Del
pasqualle e o Deputado Luiz
Hennque.

A partir disso, reiniciam as

conversações com os cutros parti
dos representantes da chamada
"União pela Microrregião" , com

posta imcialmente por PDS/PFLI
PL. O presidente do Partido Libe
ral, Osmar Martins, argumenta

. que o PFL já indicou o candidato
ao Governo, e reivindica ao par
tido o direito de iniciar o candi
dato a DeputadoEstadual. De sua

parte, o diretório do PFL afirma
que o PDS já indicou o candidato
à Câmara Federal. Paralelo a essa

discussão, seguem as disputas pelo
nome de consenso entre PL e'
PDS, à Assembl�ia Legislativa .

o pr(!feito vai assumir o PMDB, a
nível estadual em poucos dias

PMDB, os jaraguaenses do
Partido contam agora com

mais um voto para a Conven
ção Estadual' - que seria reali-

. zada no dia 6, mas foi adiada
e ainda não tem data definida.
O Diretório conta com os votos

"Luti' , deve reassumir presidência do PT

.Ademir Piske pede verbas ao

Prourb para concluir obras

Jaraguá do Sul- Os 239 filia
dos ao Partido dos Trabalhadores,
no ,m_unicí�io,. devem ho�o�ogar no
próximo dia 20 a chapa urnea para
dirigir o diretório, novamente enca

beçada por Luiz Hirschen. São mais
18 nomes, escolhidos durante a pré>
convenção petista, realizada no dia
28 (sábado), na sede do Partido, e

que teve a presença de mais de 70
pessoas. Entre elas, a visita do sena
dor NelsonWedekin (PDT), candi
dato da Frente Popular ao Governo

do Estado, juntamente com o candi
dato a vice, Eurides Mescolotto
(PT). Ambos enfatizaram apenas
que a coligação PDTIPT "é irrever
sível", embora não seja aceita por
alguns setores, em cada um dos par
tidos.

hegemónica "Articulação" apoiar a
coligação com o PDT, na cabeça da
chapa, outros grupos, como a "Con
vergência Socialista" e "O Traba
lho" discordam da composição, ar
gumenrando que "isso foge aos de
sejos da base e é, portanto, uma de
cisão elitista". Independente disso,
o PT Estaduál já tem nomes certos

para concorrer a Deputado Federal
Luci Choinaski, (deputada esta

dual); Reinaldo Machado (Secretá
rio da CUT/SC); e João Socas (Join
ville). Para a Assembléia Legislativa
disputam, pela região os nomes de
LUIZ Hirschen (Presidente do PT/
JS); João Valmir de Amorim (PT/
GM) e Francisco Lessa (advogado/
JS). .

Schroeder - O prefeito Ade
mir Piske deve divulgar nesta se
mana o resultado da concorrência
pública para a pavimentação, em
paralelepípedos, da RuaMarechal
Castelo Branco - entre a Palmiro
Gueidel e a Rua Duque de Caxias.

A empreiteira vencedora fará a

pavimentação de um trecho de 400
metros lineares - cerca de 4.200.
metros, quadrados. Operários da

. própria Prefeitura estão realizan
do as obras de infra-estrutura ao

local.
-

Ademir Piske pretende con

seguir recursos junto ao Prourb,
Programa do Governo do Estado,
para custear as obras de pavimen
tação da Castelo Branco. Paralelo
a isso, prosseguem as recupera
ções das estradas no interior do .

município, seriamente afetadas
pelas chuvas. Na semana passada,
a Prefeitura praticamente con

cluiu o Ginásio de Esporte (nos
fundos doprédio da administração
municipal), faltando apenas deta
lhes como colocação de pisos e

azulejos.
/

A nível de PT, a chamada Fren
te Progressista (composta por mais
quatro partidos: PV: PCB, PCdoB
e PSB) trouxe divergências entre'
suas correntes internas. Apesar da

Pilote sempre aquroaoo
Entre os pedetistas, a resistên

cia contra a coligação está, a princí
pio, unicamente hgada ao sindica
lista Luiz Carlos Busana, que solici
tou sua desfiliação do PT, na semana
passada. Para o delegado do PDT,
no diretório, o nome de Busana está

ligado "à baderna. Lodernar Resner
confirma que nao tem maiores res

trições ao petista Eurides Mescolot-
to - "faz parte da linha do PT com

idéias negociáveis", segundo ele -,
e confessa: "Hoje em dia nenhum
partido tem força suficiente para sair
com candidatos próprios".Wedekin
e Mescolotto também tiveram um

rápido encontro às 17 horas do dia
28, no restaurante Itajara.

R. Reinoldo Rau, 632
·72-1599�HONDAI Menegotti Motos I�

VOCÊ VIU O VERONA POR AÍ?
Nós também não! Está faltando FORD VERONA

n & Cia.
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A sua elegância
começa por
fora.
Vista

Moda Sempre
Getúlio Vargas, 55

ÓTICA
HERTEL

• Laboratório, ótico
especializado.

'

• Há mals de 50 anos atendendo
você.
• Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889

'

KADRI
Pwu&�""
-;;;;:

PROGRAME SEU
FIM DE SEMANA

SCHROEDER
Súbml» (5) - B(){/{f/ nu Sociedade S,:hrf}e·

der 11/. com unimuçúo durqui
/)(' '<-,u!ler Som. com inicio ás22
horas.
- ltuilvi!« Rainhit cReidoBo
[ao. da Socirdiu!». Vitáriu, (lW'
acontece IIÜ Sociedade Rio ('(I.
murada.

.

/)Oll1iflgo (()) - r,'CllIipl' Slifler Som. unimit
IIl1 Sociedudc Schroedcr
11/. com inicio àsI 7 horas,
{)nihus .\'(ti de Iaraguú do .

Sul, gratuitumcrue.
CORUPA

Súhllclo (5) _:_ Grundr bui!e. com animação
do Swecter Som, /la Socieda
de Atiradores. inicio ás 12
horas.

.

/)/(1 /C),_ l:..stáprevistu lima grundr gincu
nu,. 1/0 ("o/égj() Estadual Tcrc:u
Rumos, que ('()j1lC'l1lOrll Sl'IIS 50
anos dr [undaçâo.
MASSARANDUBA

Súlnu!« (5) - A Hoare Fornelo's retorna,
com {� liberação th; prefeito
Duvio Leu, ás S(/lIS agiraçú<,s
normuis dc fim de ,HJ/�1CI/lCI,
Uma gründe noite cs(á sendo

JA�Ä'láLJA"öo SUL
Scs,« (.1) - Na Hoare Marrakech "Slti de

voltu a Bcnda F/erre. com (I
Noite d(' Outono, Na Choperia.
sho« com a Burula'rSulud« dc
Out Door", dc Floriunopolis:

-

,\'"hudo (5') Noite dos Bancários. animação
da Bunda Flerte, de ltujai.
� Na Chopcria, dosc duplu
com o Salada de Out Door..

/)OI1Úllgo fi) - Gaspar Costa. RS. anima
a rupuzuula, IIU Chopcria
tia Marrakech.

Segnnd« (7) - Gaspar Costa;
Terça (8) - Lundv Frunciel!e, dr Timbo:
Quurta ('I) - Jurundv e SI/(/ Banda, d"

Ioinville;
Quintu (lO) - Lundy Frunciclle. tudo isso

lia Choperia da Murrakreh.
A direção apenas avisa qtu:
() horário dc apresentação
tlos músicos <' das. 2/h tis 2311
- segunda a quinto - e das
'21h tis 23h30l1lill (finais dr
semana).

.

Equipamento de Nutr-ição
revolucionário à cozinha

Que tal dispor de um jogo de
panelas cof!1 capacidade de

,

assar, fritar, defumar, torrar,
esterilizar e descongelar
alimentos, tudo isso, sem a

utilização de óleo de soja,
nem mesmo, de água?

-

Agora, as panelas podem ser
transformadas em formas de
bolo, frigideiras, assadeiras,
saladeiras e tampas, graças
ao moderno."Equipamento
de Nutrição", lançado em
Jaraguá do sul na semana
passada, pela proprietárià da
Nutry Family; Comércio de
Utilidades Domésticas Ltda,
com sede em São Bernardo
do Çampo (SP), Marilene

'.

Trindad_e, que esteve na
cidade para ministrar o
Curso de Nutrição e Saúde
e apresentar o equipamento·
revolucionário para a
cozinha.
A revolução começa pela
"praticidade". Esta é a

palavra-chave para resumira
utilidade do E,quipamento de
Nutrição, que funciona
através do processo
semi-vácuo a vapor, graças
à composição do material:

.

Manganês, Magnésio, Silício
(brilho), ;J/ém do fundo de
mola, e do "segredo '

industrial" que· Marilene se

nega a revelar. "É possível
cozinhar beterraba, chuchu,
vagem, cenoura, mandioca,
ovos, couve-flor e tQ{los os
tipos de legumes, sem que

o sabor dos alimentos passe
de um a outro", conforme
comprovaram as

parlicipantes do Curso.

As cozinheiras (os).de
primeira viagem, Marilene
adianta que "o equipamento
pode ficar no fogo durante
12 horas, sem, que os
alimentos se queimem".Mas'
ums dás principais
vantagens revolucionárias
do equipamento - um

conjunto de 11 peças, que
realizam até 50 combinações
-, é sua capacidade de

,

manter as vitaminas e

proteínas do alimento, sem
o "SO de ólep e de água. "Ele
preserva o sabor, e você
ganha tempo", afirma
Marilene, que mantem duas
fábricas (Repuxo e

Acabamento) para produção
de pronta-entrega, além de
representações das

.

empresas em Curitiba,
Maringá, Londrina (PR)
Recife, Cuiabá, Três Lagoas
(MS), em foda a Grande São
Paulo e no ABC Paulista,. E
agora está instalando a

.

primeira representação em
Santa Catarina, na Rua José
Emmendörfer, 1828 - Fone
72-1542 -, com Fernando,
em Jaraguá do Sul. O modelo
dQ equipamento de nutrição
é importado da França e está
sendo fabricado há oito
anos, no Brasil.

,III
FECARROZ/90
Destaque para o

charme das anfitriãs
da beleza, durante a

/1/ Festa Catarinense
do Arroz, realizada
entre os dias 27 de

, aJJril e It de maio, no
centro Esportivo
Municipal. Nafoto, a
rainha Tânia Regina
Ranghetti, ladeada
pelas princesas da
Fecarroz, na

-

abertura oficial em
uma 'noite de muita
chuva, que não
conseguiu afastar o
público.

A beleza séria da jovem de Gu

�a pose de Bianca Olivéira Oito

Centenas de pessoas circu
FM, durante o show em

promovido pelas direções dos
e noite do dia 1�. Diversos
pelo palco improvisado. Ré

o REQUINTE QUE VOCÊ MEREfE, ,

COM A Ql!ALIDADE QUE VOCE EXIGE:

Todo O encanto em vestir malhas'
.

exclusivas Rio/São Paulo,
.MiíIIÖIl\,

[®\leormóv�i� ) THEGOLDENMESH
Gaieria Dom Francisco ....... Sala 7

'.

Jaraguá do S�/·SC
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.Policlínica Ria' 'Brale:o
COMUNICADO

comuri!camos, que já �stão atendendo em novo

,', .endereco. Rua Barão do Rio, -Branco, 207,
T�1. 72�1744 e") 72-21_49 os seguintes Médicos:.

Dr:' Amaro Xímenes Jr, Cliniéa
.

Cirurgia
Geral.
Dr: Luís Carlos: Bíaneht ,_ Clínica Gastro'

enterología-
Osmar .Andreatta - Urologia (rins, .bexiga)

,

Dr. Ricardo Puff -, Otorrino (Ouvido, nariz,
:,e garganta) e ,Audiomentria._ ,

Dr. Roberto Kell �" Ecografia Geral
"

'-:'" Dr. Vicente A. Caropreso - Neuro-Iogi.a." e

EleÚoencefalografia�. ,
.

.

Dr. Rolf Horst - Ginecologista� , .

. A Direção

ADVOGADO
Rubem FOlseea Flexa'

RUa Reínoldo Rau, 86 -- Sala 6 ......
'

1� andar
Centro - Edifício Mário Tavares'
Föne: (0473)' �2-1920 - Jaraguá do Sul - sc.

,

f'
i
,

No Museu Municipal uma foto, mostra um

conjunto de personalídades .' reunidas defron
te do então Hotel Brasil" de Rudolfo Keusch,
datado de' 192Ó:' Em 1918, viera de Blumeneu
para fíxar-se em Jaraguá, Dois' anos após Ja
se reunia com as maís altas personalldades dO"

lugar: Prancíscc Correa, . de Bananal; Venän
ci9. da Silva Porto, ele próprio ..;;_ Arthur Mül
ler;' o futuro desembergador, então jUiz 'de
direito. da Comarca de -Joínvílle, dr. Heráclito
Carneiro Ribeiro, (visitando ofíelalmenta a cida

de); Cari Fritz Vogel; Henrique Píazera, -lnben
dente do. Distrito de Jaraguã, Georg Horst, far
macêutíco: Emílio. Píezera, exercente de fun

ções públicas: JoSié Marcelino Müller; comerci
ante; Irineu Vilela Veiga, de Bananal e seu
futuro Intendente, em. 1930; José' Pasqualíní,
tebelíão: Eduardo Kellermann, comerciante:
Le@poldO; Janssen, Intendente de Jaraguä, nego
ciante' e hoteleiro: Franz Fischer, , negociante,
escritor e jornalista; Victor Rosenbsrger, Inten
dente de Jaraguâ, tradutor público; Angelo
Rubíní, agricultor, índustrtal e Juiz de Paz;
João Raimundo, negociante ,e Juiz de Paz, que
'sucedeu RUbin];

,

Rudolf Eg&ers, cunhad.o "de
Ca-rlog Mey, res. em Hansa H:umboldt e o dono
da hotel, sr· Rudolf Kausch.

IIvt 811rtll
illllirl

lilda, II laia
"

'�O tenent� CPJIlandante
Rogéri9.' Luiz Kumlehn
ViajOU on.tem (�xta{eir�
4) a Florianópolís, esp?"
·(:ialmente para' acertar a

-data de . inauguração do
Novo Quartel da Polícia
Militar, .em Ja,raguá

-.,

do
'. -Sul, que segurementa .de

''Vi� ser íaeuguradc ainda
.. �e .. mês. Após o ato so

Iene de inà:Ug1:l.ração,· o

19. Pelotão será t)."asriJor.
mado em 3\l C9.mpanhia
de Polícía Militar - vin
culada ao 89 Batalhão
(J�!inviIle): Com a as-

censão à Companhia, o

comando passa a ser ex

clusividade d� tim' Ca:p.i
tão! sendo nec�tii1' a

transferência de um 'pfi
.elal, ,pala Jaraguá do Sul.

N�� semana, Rogério
K:uinlehil, 'já acertou a

tránsferêncía de
.

pratica
ménte todo� os obje
tos e atívídades pare o

futuro' quertel. A RádiO
Patrulha (telefone 190),
agQra; péilssâ a atender na
Vila, Lenzí, ,e,

.

até segun
'da-feira (1) todas as atí
vídades serão transfértdas
do 'prédio �n:figo. Para
conclusêo o' novo quartel
restam' apenas os servi
ços de manutenção e lim
peza.

- Durante a, reUluao se

manal ' reatízeda pelO
Clube de Diretores LOjlS
tas (quarta-feira, 2), .

o

tenente RQgério Kumlel1n
informou aOs' lOjistas sua

preterição d� aumentar
o número de viaturas ao
Pelotão até a�ora
restrita a cinco carros,

que traf.egam graças. a

um convênio, Com a Pre
feítura Municipal. Kum
lehn Iamentou que cons

tantemente tem faltado
combústívej na cidade
para o ebastecímento
dos veículos, Ele afir
'mOu que a pr�visão é de
'um percurso diário

"

de
300 quilômetros - em
rondas habit.uais' reali
zadas pelqS soldados
PM -,

.

mas lesse número
chega à ,

' metade, em

função da, escassez de
combústlvel. Nesta se-

. gunda-f,eira, os soldados
já estarão indusiive rea

lizando as refeições n.o
novo Quartel.

Dr., Rica.rd,g Pul'·

iI

II

Otorrinolaringologista - (OUvido - Nariz
- Garganta)
Comunica a, seus clientes e amigos seu

novo endereço:

Irtur Müller: - 33� an,l.
, .

'--�I: filleililtl,
o día '27 de abril de 1990

'marcou o 33� ano de' faleci
mento

-
-,

de Artur Müller.
Juntamente com Venâncio
da Síãva Porto passou a

editar este semanário que
no corrente mês completa

:
> o .seu 11�' ano de exístên-:
�'da· 'Sua vída lembrada p?"
- lo

'

mestre Emílio da Silva,
em seu 'l!J Livro' de Jaraguã
do

.

Sul, pág. 320/322,
-

de
monstra a personalídade
forte de um

I

homem
'

qUI?
acreditou em Jaraguá dÓ

Sul e serviu a . comunidade 'até a sua '; morte.
Grande parte de SI?U desenvolvimento deve-se

- ele. que não chegou completar o seu 629 ano de

vida, pois, naseende aos 6 de mâio de 1895, em
Blumenac, veio a falecer no día 27 de abril
de 1951,.

BRANCO �
Rio Branco)
72..1144

207POUÇUNICA RIO

(Defronte Padaria
Telefones: 72-1063ii

------------------------

Clínica 'Médica
Reumatologia

D'r� Wander :L. Watzko
-""

,,'
-

"',

çonsultório Médico

Rua José T. Ribeiro, 185·'

(próximo ao ColégiO Holando M. G6'ilç�lves)
JARAGUA DO SUL - SC '

.... " ..,;

K': •

fone: (0473) 72:29:)'8

Em 1989, dirêção .e funcionário do CP .tribu
taram homenagem aO ilustre homem público tão
prematuramente desaparecido.

E. V. Schmöckel �

I
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Proclamas de Casam;lit�::}"J
MAR�T ,ADEUA GRUBBA LE.HMANN, Oflclál do. RegIStro avi

110 1� DlStrtto. d., Co.marca de Jaraguá do. Sul, &tado. de Sante CatarlDa,
, BrasU,�fat 'sabei" que compareceram em CaPf;qrto. ex�blndo., os' docUDlen�
tos 'exlgtdoS �la lei., a fim de se habllltare.m:l.!ara casar, es seguintes: -

r

Edi�l r1�18S dß 'i4�O•.90 Gomes dos Santos - Ramos: .

n",�h:,,_ d's/I:;�'
" -� I ���,

.Jvo T�v�DI .e ,�filç1a Ela, brasíleíra, sOltei.I::B..t· filhQ <i� . O].:est�1 Feltrím
pereira "" \ .Ó:,' .operäría.jnature! de Ja" ',e Mercedes Eeltrim -

.

Ele, prasUt;ir9, ,:SQlt�iro,' raguá do Sul, domiciliada Éla, brasileira, solteira,
. ,r�pl'es:&Ulta:n�, n.aturaL de) e residente ne Rua: ,:. .Ana, :costur�h:a, natural de

'

',. Massara.ndu.,biJ.,:: neste, ',·'Es- Karsten, nesta' Cidade, ,,' :Coru�".'nest� Estado, do
,

. .tado, ,Qomiciliad�" e: ; :; 're" filha' de Orlando Cerrut- mícilíada � resídenta em

sídente. :na, Rua Bernardo' ti e Terezínha Fagundes Nereu Ramos, rieste dís

Dornbusch, 630,,: '. nesta Ceriutti,:,";"" ,trito ' J.il:QA)\d� .JpjãO' ser
.cídade, filho de Raulino EdItal lÚ188 d� 24.04�9Ö tíe Emilia Co�d�!(O; de

Trevísaní e Miranda Buz- Gll�rl0 'Cadºs Gçetz' e'
paula, -

'
.

"2i'- Nílse Kubert EdUal ,1'l.l9-!..,d,e; .. 26.04.90

Ela, . brasileira, solteira, Elg,
�

brasíleíro, .solteíro,
José. ,Grudzien janicke e

bancária, .natural de Ja" pintor, natural de Coru"' AntOllla.FátbDa: da.Bílva
·

. raguá, do Sul, domícíltada pá, nests bstadoi domí- Ele; brasUeiJ.:9� �sºltgiro, .

,e -resídente na Rua Leo-' cíííado e residente' nà opetáx;ip,.�,na.turäl de .

poläo Jansen, 315. nesta Rua' càrlQ; SÇhulz; HH,' .Mamburê; ..Parané, "domi"·
;cidade' filha .de -Raímundo .çil4adP ,�.r,esid�FI+·e'·, ne

- nesta cídade, filho de ....� .

Pereira .e ",Olka 1:Fa;rias� Pe- ALberto Goetz e Alinda Ruà .Guanabara,,,:212 nes-

reira - GOétz '':_
_' - ,ta : tidad�J.. filh.Q, .de, Esta" '

Edital 17.186 (fe 24.1)4.90" EI�: prasileiri;l., so1t�ü:a, nislau'JantckLe, Elza Grqd'

Cópia, re(:Elblda .dó .taJ1ó·, enf�rmeira, natural de .z.ien.---

rio. d� Schr�der, ªes1� Xanxerê, n�st2'Estado,
Ela,' brasileira, solteiJra,

.'

Estado
.

dOmiciliada e residente ,o.perária, na'tjural. de'
, NilSon ZaÍlgh�Uni e In" em Rlo ,da LuZ n: nesb2 Aparecida do Oeste'" Pa"'

·

JJaburg Völz i
� -

(li�rito, fil� de L�iz raná? ,domiciliada e· resi- ;

Ele). brasileiro, sölt�iÍ'o, Ruber1r e Leandrina da
dente �m Estráda.�ova, :'

,'m�ntadQ.r de máquina, Rocha RUbért -
.,

.' neste dd.s.tritOj JUba.":. de

';nâtliral 'de Jataguá 'do' Edital 17.189 de 25.04.90 Benedito António da: Sil-'

· ,
SUl, '. 'domiciliado _e, fie- Nedir Alv� Hannii e

va e Aparecida da Silva -
1

..

. EditaI 17.192 de 26.04.90
, sklente 'em' Estrada San- Lo.�ni Antunes da Silva �ndré Ponticelli' e lvete
" ta LuzÚr,

.

'neste distríto, El�� qr�Í1ei.I·o,_ solt�iro,. SWa1i:b , •.
..

_ filho d�- _'Oljvio ;-Zahgheli" operário, natural.
- �.

de
�-".,

'ni' e Regina Buceio Zan" SéUlta Hel,ena Paraná' do�' Ele, ; brasüeiro, . ,·solteiro,

ghelini
.

-

. '.
.

r miê:iÍiado,,� ,f�sidente' em ,tqrneiro, natural- de Ja'

Ela, brasileira, solteira,. Estrada"Nova, -neSlté raguá .. do Stil': ddmicilIa"

industriária" .natura;l de distr.ito, filho' de Waldo",' do e residente em:Estfa

J,aragulÍ do Sul,
.

domici"' 'i mir,� ,Haimig e Er.melina da Garibaldf ,nesté, '. e:lis' "

: liãda ,e fesidente, na Rua, ,i, Al:ves Hannig -
trito, filho cle �Leof'oldo

Marechal Castelo Brq:nco,,; Ela" ,brasileira,' &olteira, 'Ponticelli·· e ReRinai' Bur"

,6.,43�, ,.em. Schroedef, nes-:: doméstica; 'natura,}' .de .ger Pontioelli -.

'te iE,sita.do filha de. .Al- 1 Banacão, Paraná, ,domici"
,Ela; . brasileira; "solteirà,

fred� . Völz. \e I
•. Paula ;, liada e, residente exn Es"

. do lar, natural de· "Jara-

Völz -

.

: trada NOVa neste ,distri� guá, do Sul, domiciiiada e

Edital 17,.187 de ,24.04.po. to, filha d� Manoel Jo-' residente . em .. ;Es,trada

PaUlO Jo.s.é dos, Sä:Jltos e :, sé' Antunes da Silva e Garibaldi, nest,e. . dist'rito,

Rósell Cel'J'Utu'
,

'.Maria, Rosa, Santos
.

:da
filha de Andreas .Straub e

E�e, QrasUeirQ, solt.eiro,; Silva·.�
"" .' Matilde Steindl Stra.ub ..;_

operano, nat\lral de' Ed.ital 17.190, de 25.04.90 E pára que chegúe ao :.
Lages, neste Estado" dO: Arcangel()l' �ltl1ín ,e_ conhe.cimento de tDdos, j

,miciliado e residente na Matlt Bel'Íi mandel pas�:ar ó preSente :

R.úa 295 em
.
Jaraguá"Es- : Ele; ,brasi1eÍ'r9�. .solteiro, Edital; que será publica·

qU,erd,o" neste, distrito, .. servente, natural d� Ja" do. pela
�

imprensá' e em

· filho doe JOsé Felipe ,dos: : raguá do Sul,
.

domicilia" Cartório, ónde
.

será afi'

Santos e Ana M_,ärlene'. do e residente em Ner,eu
'

xaélo. durao.te 15 d.as.
........................

Barão do Rio Branco, sala 4 ' L
FONE:72.2607 I

�',.
-' ,

.114 �.h..

Filêilel'ia
Ro.�rto Jo.ãQ •EiÍSler

'SESQUI�TENARlO 00 SELO POST.AL

.

'

.. -l'tlii Inglaterra, em 06 die maio de l8M), .toí
,

çol�adº 'em círculaçãr, primeiro ßelo ��
adesivo do mundo: denominado de "Penny Back"
face, .à .sua .cor .e..valor fada!:.,

.

-Antes da cr�a� do selo postal,.,a: .taxa

para. en!r�ga de ,çorres.p<>ngência era paga pelo
destínaterío: <>nJefand'q assim, aqueles que .

re

"; c�ia1ll muitas. cartas;· e aqueles que ,d�pacha·
( -.

:Vam' ' em:'iguaJ '9'li maior quantida.de,·· em,', seu

pl'ÓpriQ '. <benefício; o faz.iani de torme 'gratUita,'
,'..9 �e. na opinião de Rowland Hill, era prQfunda-.

,

mente injusto.
.

. �Além deste fa't;b, conta a história que o ide"
elísador do selo p�al presenciou uma -pessoa
,recusaI; .e.irecebímento de uma carta, por. IljãO
possuir a importância pecuniária correspendenter
penalizado, prontífícou-se a pagáda, mas pa
ra a sue .surpnesa, esta pessoa r�uso!U"se a aeeí-

. taro ' Depois, confidencialmente, '�ontQu"lhe .que
não. precisava pegar a carta para saber .do seu

conteúdo, pois, em .conc;9rclân€Ía com o remeten
te, haviam combinado um código que era mar

-cada na part� de f<>ra do ,envelopel
,Motivos ,qu� .Q levaram a elaboraçãq de um

plano de reforma postal. Este plano foi enviado
para ° governo em 1837 para estudo, no ano,

seguinte foi sansionada a lei, ,mas que fora, co.
10cadQ em prática somente a partir de maiO de
1840.

-

, ,

Bastou criá"lo que o s€lo começou a ser obJeto
de . interes�; interesse nem semplie filatélic;o,
comó podemos observar neste anúncio publica
do na revist,a TIME em .1841: "Uma jqv.em se

neora, desejosa de forrar ° seu quarto cOm se

los postais pbliterados, encorajada a iSsO PQr
seus amjgos ql!� já lhe conseguiram 16.000

.

exemplares, quantia aliáS' insuficiente para a

finalid�de, ficaria imensamente él!gradecida a

, tOdas as pessoas; de boa .vontad�, que lhe PU·i
desse;m forneçe,r este art,igo -'- Sem outr,o uso

nem valor, perrilÍtindo"lhe assim realizar seu

inedito projeto.".
.

De gosto discutíV1el, pOis existiam' apena!S' dois
selos na época, o "Penny black" e ci "two pen
ce blue''', e não \São 'exatamente apropr.iados para
decorar um quarto. por ,outro. lado, é desw
conhecido o ·fato de que consegui realizar ,o,
seu intento.

O primeiro anúncio considerado COmo filaté"
l�ço somente. fOi publicado eXIl 22 de março ,de

1851; no jornal londrino '�'�amily Herald", .'pelo
qual um Mr. T. H. S. Smith, pedia aos possuido
res � de 'selos postais q�e Ih� vendessep. OS dispo
níveis ou que trocassem "as :duplieatas .. ,

Lançava-$� ,1lS'S'im; a semente da mania que
tomarja� ,conta do ,mundo.,

Posto de" Vendas MarcaHo
Chapêus, bo.nés, viseiras, camisas, shorts.

. .

bermudas e co.rdas.

Em frente à fábrica, -:- Amplo estacio.namento.

JARAGUA DO SUL, DE 05 A 11 DE MAIO, QE,-.l990 .
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EIPISC . furlola
{

tabela para
controle leiten

:M'Ukt� pequtenQß .�

znédíos produtores de

Ieíte no Brasil deixam de
faturar maís com a ven

doa' do produto, p'or falta
de um controle Leit�iro
de suas

.

:V:aç_as. Mas as

essocíações de criadores
adotam o cOntr9le leitei
ro, um ínstrcmento efi

dente para avaliar o

desempenho produtivo
dos animais, tal . que é

oficialmente recOnhecido
pelo Ministério' da

.

A-

grtcuäure, No entanlto,
sãb raras as oportu-
nidades em que o con

trOle . leiteiro é utílízado
�lO assístente técnico

na ídentincacêo de

anormalidades na produ
ção de leite, do rebanho
como um todo ou daS

vacas

.

individualmente.

CORREIO' DO POVO

Asslnat1,uas
e

publicidades

Fone: 72-0091

NÃO FAÇAMOS DE
NOSSOS RIOS

UXEIRAS IMUNDAS.
SALVEMOS OS RIOS
ITAPOCU e JA,RAGUA.
t'AGINA 03

CONFIRA A HISTÓRIA ... ......odel�

"A Hls�6tla ele �tISI ••te Bio I!_

ficar s' na. sau".". •
MOMFOBT

o Pa"'. IÓ é 1IIlportante se o seu

tempo foi bem empre,atto.
• • • "HA SO ANOS

- - Em 1940, um navio místerícsc, presumll-
vente francês, da ·'�arinha d� guerra, invadia águas
terrítortaís. varrendo todas. as nOites com podero
sos holofotes as águas da costa, projetando-se sobre
navios e até canoas . A situação se agravava quan-

.

do o navio brasíleíro "Cassíporê' fOi perseguido,
do qual consegvíu escapar, ancorando no porto de

Macapá.
.

� - O Sport Club BTaSlil.oe o Clube Aymor,é jfY,
gavam no

.

campo do Brasil, na Mal. Deodoro e os

quadros eram os seguintes; AYMORE to- Sueco;

RuPP e Leopoldo; Juvencío, Zacharías e Ary; Oecy,
Checo, Antonio, Amaury e Ferreira. BRASIL ,_.;. Amo

MoretU e Leopoldo; Oresti, Mahnke e Grossklags;
Haroldo, Jorge. Lorenco, Mielke e Willy.

.

� - O Dr. Abelardo Fernando Montenegro, ad-

vogado, anunciava no "Correio do Povo", na '00.

1.025, de 06.04.40, seu egçrit-ório à Rua Mal. FloI'iano

Peixoto - Jaragué, aceitando causas eíveís, comer

ciais e cmmraas. Inventários;� Arrr-olamentoSl.
Atendia chamados de S. Fço- até Mafra,.

• • • HA 48 ANOS

INSTRUMENTOS DE
�fEDIÇ""Q .-

1:' COMPONÊ'NTES
INDl'STRfAiS '

{�.

Quase vís-ã-vís dois cinemas .dísputavam o pübuco':
Oe um lado, onde estacionariam os veículos, o CINE
BUHR e do. outro, onde n� havia estecíonemento.
o

.

novo CINE JARAGPÁ. Políticos matreiros jO-.
gavam lenha na fogueira da insatisfação dos dois
estabelecímentos, um deles pioneiro de sétima arte

atingindo em cheio a infeliz déia do estacíonamento
que só prejudícava a; todos
.:_ - O Circo Scope Arllericano entrava na briga

pelo lazer e pela organização do trânsito no momen
to do pique. O Circo grat,ificava rêgíamente os poli
ciais destacados, que Os megaaha <l,gradleciam pe
la imprensa a "generosa gratificação pela sua

atuação nos movimentadOs dtas de estadia".

•••• HA 20 ANOS

Pera demenstrar a

utilidade do centrote leí

mental de Itajai da

EMPASC - Empresa Ca

tarínense de Pesquisa A

gropecuária, vinculada à - - Em 1950,. era desesperadora a' situação
Secretaria da Agncultw dos exportadores de bananas. A exportação dessa
ra, vem realizando, desde fruta dependía majoritariamente da estrada de

1982, um' acompanha�. ferro e à Rede de Viação Paraná-Santã Catarina não

mento de propr�edades atendia as reclamações de seus usuários e quando
leitjeiras no Vale do a insistência era muito grandé dizia-se "vá pedir
Itajaí, motivando Os pro- ao governo". Enquanto milhares de tonoledes a-

dutores a adotaI'lem ta- j;-odreciam, nos banenaís g nos armazens, a situação
belas de controle que cl0s lavradores era de miséria. Como se sabe a ex-

medem a produção de } portacão da banana era um dos esteios economícos

leite de cada vaca no día dos municípios (Jaraguá, Retorcida e Guaramirim,
15 de cada mês, 'Iam- Corupá] e o incremento da cultura era devida aos

bém os : técnicos da excelentes mercados do Rio Grande' do Sul � da

ACARESC - Serviço de Argentina. Ironicamente Q governo pedia aumento

Extensão Rural passaram da produção. O Ministério da Agricultura fazia ape

a utilizar o cOntrole lei- . los nesse sentido e havia resposta por parte . dos

teiro em trabalhos de . pequenos produtores que punham seu produto nos

assistência técnica,. armazens e lá apodreciam, enquanto centenas de

requisições ficavam aguardando autorização, ao

mesmo tempo que nas .estações passavam vaziOS

pelas zonas produtoras rumo a serra. Par,eda ver-

áadeira sabotagem. um crime contra a ,economia
. particular dos humildes lavradores.

• • • HÁ 30 ANOS

assinava
Zanluca,
cipal.

Em l�,�� o p'{ef�it� Hans Gerhard Mayer
PortarIa n<! 12, designando

.

Zenida . Lenzt
para responder pela: Inspetoria Ecolar Muni-

- � Em 1960, acontecia um caso engraçado,
envolvendo dOis cinemas na Rua Gel EmUld car
lüs Jourdan.' Depois do ep:sódio acontecido' defron
te o "Corréios e '!',elegrafos", onde o veículo foram

multado, a munic"h)alidade baixava determinação de

que na rua Emí1i.à·: Jouran os ;veículos SÓ podiam
�tacionar apenciS. num lado daquela via publica.

'., .. ''''1.011;

O pror, Paulo Mo�ett�, assinava a coluna
O QUE VAI pELO LIONS .notícíando as atívídades
do clube de serviço fundado por Melvin Jenes.
O Líons de Jaraguá sediava a Reuníão dvs clubes
do Norte Catarmense, tendo por local o PARQUE
AGROPECUÁRIO ,IMINISfRO JOÃO CLEOPHAS",
com o presttgtamento .do alto mundo Iíonistico re

gional, Vice-Gov. J.oão Lúcio da CQSta, L-lO-A,
Germano Kurt Freíssler, Preso da .Dívisão L-1O-A-1
- ,ex·Gov., e ° dr. Francisco Antonio Píccíoní, Preso
da' Divisão L-IQ-A-2. Também estiveram presentes o

pref. Hans G. Mayer, Q vice E. V. Schmöckel, °

Repres- da Câmara, Ver. Bruno Henn e o Ver.

Affonso Franzner. Preso da SALVITA.

• • • HA 10· ANOS

- - Em 1980, por ocasião da visita do Gov.
Jorge Konder Bornhausen, o Pres, da APROVAI (Assoe.
dos Prof. do Vale do Itapocuj, lançavam um mani
festo do Governo Catarínense ,onde ·os professores'
mantíestavam apcío e aplauso pelos esforços, fazendo
da educação lia präorídade das prioridades",
de valorizaçêO peSsoal e profissional.. reclassifica

ç,ão de cargQs, qualificaçã.o do prOfessor, 'para

con-!Lar no governo, c-omo "governo par.a todOS, cam

a participação de cada um". O Prof. D'Olcídeo Menel
foi feliz na mani!estação que abrangia qs municípios
de Jaraguá, Corupá, Guaramirim. Massal�anduba e

S'chroeàer, deiocando com o dr. Antel:O Nercolini
Secr. da Educação com o empenho de Jazer justiça
a tantos que tudo merecem, a tantos que( tudo espe-
ram em respostas concretas e em I'Ieco�nheciment(j)
sincero.

Técnicos do GAPLAN visita:iTam a; AMVALl
com vjs�tas aO Plànejamento Global � ntegr ado, um

conhecimento de potencialidades e ne cessid�ades.

JARAGUA DO SUL, DE 05 A 11 DE MAIO DE 1990
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TnilOS
Tubos de �ve (eletrodutos), Tubos de Concreto,

Tubos de Polietileno (mangueira /pret�)�,{ ,:,,;
, Fábricá!: Rua Joinv1lle, 1016 _ Fone 72-1101

Escritório: Rua CeL Procópio Gomes, 99

F�ue '12-0066 _ Jaraguä do Sul _ SC

23' de AI!ri;l "

, Deíse, fi�ha, de Ornélío
';', '(:Silvana') ;t A"'�êU"er'/ Luana

. lV,ll(1íJ.-- , ,

filha de . Antonío (Renil
da) G�spa:r; Luis, filho
de Vílmer [Neuza) M..e
diria: Waldenei, filho de

___.., ___;..;___--.'
':' -v vátcie'ti' "(Neli)' Ca�äll!ei-

RES,fAURANTE MOKIA:':
"',' 'Comida caseira

Atendemos pedidos .de reserva

Rota das Cachoeiras - Rio Novo'Alto
Corupé -:,SC.

Spézi'a & Cia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE ,TRA1;OR

Madeiras pera construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua JO,ão Januärío Ayroso, 112 - Jaraguá Es

querdo - Fone 12"'0300 -, Jaraguá do Sul - SC.

,Yerd'ureira da
r

'Raquel,
COM:t!RCIO DE FRurAS E VERDURAS,

, �EMPRE FRESCAS E VERDES, PÄO CASEIRO
,

"E CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTO.

Gomes de
dó Sul

Oliveira, 1.160
SC

Rua CeI. Procópio
- "Jaraguä

__ J .....

24 de Abril
Juliana .tilha de Jarles

'

,
(Jurema] Rosa; Aline,
'fill}ä ,qe Jhony '(Mar.a:}'
.Pàmírez: jóana, filha '-de' .

Ad�o', (ROsa); Kal�cki; _Bar
bara, filha de

.

Âpar�ci-'
.do', (I..oúr.ci�)· Cruz

'

25 dte' Abril
Raquel, filha, .de Rícar

.do [Inês] Bradbeck: yTriS"
tiane, filha de',Nelson,
,(Brigv�ta) Klein

26 de Abril
Díetrich, filho de Os-

mir (Dírcínhaj PoratP
28 de AbrÚ
Daniela, filha de Jorge

,(Sirlé) Preszanivk

CORREIO ])O POVO

CalUI"â EY�lgé'li"c'a
CULTOS: N.este sábado, às 19:00h no Rio Molha
,e, ' às 19,:OOh, ein Três

-

Rios dO Nort;ê'; neste do.
, mingo, às 8:00h, na Ilha da' f1igueira,' em Ri
beirão glande no No�te e, naRua Roberto Zíe
màiin;' às, 9:30h! no Centre, em Nereu Ram.os e,
"e� João P�ss,oa; às 18,OOh'·uo,Centro.,,'" .. ,

,CURSO DE. BATISMO: Se
-

realizará neste sábado(
dta 05" ' C9JlÍ .ínício às 15:00b; no salão Comunal
do,éenirQ.'

"

- - .

, CHURRASCADA: Ã- CQmünidade -de JQjão _ PessQÇl.
convíqa todos para a churrascada que se .realí
zarâ neste' domingo día 06.' "., . �

, " ,

EN�o.N'l'RO DE IDOSOS: Nesta quarta-íeíra, día
'09, às 15:00h, no Centro reúnem-Sé os ídosos
dó "Grupo Raio de . Sol";

, - - , '

LEMA 'DA SEMANÀ: "Se alguém está em Cris,,'
to', é nova criatura; as coisas antígas já passa"
ramo Eis que se Iízerem novas." II Cprin�i� 5,11�
MENSAGEM E LEITURA DIÁRIA
DI.A' 01

.

- Quandq trazemos pesspas' para
Jesus, então temos que trazer Jesus às pes
soas. fAtos :)1,6).

DIA '08 ;_;_, A fé não somente trouxe sentido,
ela trouxe alegria a,_o mundo. ,(I, JOão 5,13
e 14)

.

DIA: 09 -' O Senhor Jeus diz: Venha comi
go; então chegarás ao alvo, (Deuteronômio
,,4,7 ,e 8)

,

DIA 10-: Senhor, deixa-me ir onde tu vais,
deixa-me parar onde tu pares. (Rute 1,16). ,

'DIA 1 i -

o

O Senhor conhece um caminho
onde nós não vemos nenhum. (I Crônicas
14,8·16)

DIA 12 .:.;.._, Tua Cruz pode ser pesada, mas!

não maís pesada que a graça de Deus. "

(Isaías �4,8)
DIA 13 - Agradeça pelos dois: pelo

tens e ,por aquilo que não necessitas .

penses 4,12 e 13)

que
.(Fill-

_J

�:Fio
.

",

"

,

VIAÇÃO CANARINHO LTDA,,.. --t_�-------__-------...--�...----�';' ," s .

Confecções Sueli-- Lida
,DE FABRICAÇÃO' ,PROPRIA.'

A P�EÇOS Dr 'ÇUSTO.

postos de Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 e' na

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

ARl'IGOS

Moda Infanto-Juvenil para realçar a

FURGOES CARGA SECA, 1S0000000COS, FRIGORIFICOS elegânc;:la de seus filhos. Um carinho
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

_
' .' especial para o seu bom gosto.

Jara'gu4 E�querdo .Rua Dr. Enrico Fermi, 113 Fone 72-1077 Na Marechal Deodoro. 819 _ Jaraguá do Sul _ SC.

�PAGiNA 04
-_.....

JARAGUA DO SUL, DE 05 A 11 DE MAIO ,DE 1990

Programe bem as suas viagens de férias' e
recreação. ,A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernes e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco. ,

Av. Mal. Deodoro, ,987 _ Fone 12�1422

AS' MELHORES OPÇÖES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA

Lanznaster
J6ias, ,semi-Jóias e relógios com o carinho da'

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391- Fone 72-1267, em Jarag;uá

I,
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..".. 1.: casa de Alv. com 200m2, sito à R., João Mar·
eatto (ótimo pontp comercial).

.

TERRENO
--'- 1 terreno cl 2.000m2, R. Venâncio da S· Porto.

-A'
-.

IIlERIMOYElS
, Inte.rmediíria de

, '.

I'móveis Itda.
R. JQão P1ccoIi, 10-.4 - fone 12-211�· Jarap' do Sul
...;., 'CRECI 0914·J. .

LOJA
-'1 loja comercial (térreáf ne Marechal Deodo
ro, 'Ed Florença" -cl �8Om2 defron·�·'- "a'" eOlégio .'

• , . ue o ,

Sião Luiz
,CASA

Chalé
IMOBILL\IUAE
REPRESENTAÇOES LTDA.

Rua Reínoldo Rau 61 - Fones 72-1390 e 12-1500
. APARTAMENTOS,

Apartameóto - C9m área de 150m2, sito à Rua
Barão do Rio Branco n? 760, apto- 501, Edifício
Schiochet:

.

,CASAS

Casa' - Corri área 102m2, (mista). Edií.' em

terreno, de 450m2, R. Dos Escoteiros.
TERRENOS

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

270, Ilha da Ffgueira,
.

pröx. Má.

quinas Kreis.
.

; ..:

Terreno - Com área de 589m2. sito à Rua 204.
Luiz Gonzaga Ayroso prox, Juventus

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

Telefone ;;;_ Residencial Transferível. .

Empreendimentos Imubiliários
Mareatto Ltda. CRECI 093

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

TERRENOS
Ana. Pàula II., - Lotes no Loteamento Julio

Rodrigues., -- Lote na Enseada 12x25 (Esquina)
Rua Alagoas., Lote em Nereu Ramos 1·075,00m2
na Rua Campo Estrella., - Lote estrada nOva.

C A S A S

Casa com 300,OOm2 na RUa Donal Gerent (Cen
tro),., Casa Mista 120,00m2, Jara_guá esq'uel'do:,
Casa de Alvenaria com 96,00m2 (Jguá .esquerdo}.,
Casa de Alvenaria 200,OOin2 'R. Nei Fr�'êo

''''"'' '

(Vila Baependi) Teneno Rua Leopoldo Ja'FJ,$en
·12'x46.

". ","
'.' '.

TERRENOS COMERCIA;lg. 'iI\ ,i'

Terreno com 5.t89,00m2 Sito a 'Wiã:)1oilB�l�lê.,
�: : Terr.eno cQm. 900,OOm2 e galpão de Z�1!tm2

Rua Bernardo Dornbusch. ..

'.'

,Aniversarialtes
05 � Ma1� ,

!', Sr,-Heins Marquardf Ma-:
rííse . Schmitz Mattar; . Mi-'
riam, Hefemann. I1s:e:
Trapp: Sr. WUm,ar Víçtcr
Vi�rgu.iz; Maria C, dIo.
Roserío: Sra. Ursula K.'

Duwe; Sra .Olívía SChio- '

,
chet: J�r Gerent ·(A�'

torgél -- Parana): Sr" Vi- i

cente Cattoni; Vilmat
Pavanello: !Elsa, Georgi
Carla Spézía: Elíseu Jai-
.

rp' _SchJillitt; Geraldo Kars
ten; Paola Elena Pradà
(Itajàí); Raquei' 'I'erezí-.
nha Krawulskí: EliS'élll-'
gela, Mais.

' .

- .,

06 de Maio
Sra. Hulda Horsj Maier;!

Sr. Ge:uônimo' Trentím.
:

Sr, Nelson Stíngen: Sra-'
.

Isolde Wackel'hagen; SrJ
Envino � Líermann (JOinvil
lej.: 'MárUia flaffermann;
Karolina Burow; Angela'
Baratte .de AraÚjo; Már
cio ; Schubert (Floríanó
polís}; Sra. Marly Bau
rriér; 'Jose 'Norberto Mül·
ler (vice - prefeito) de Co-

'rupá).
.

07 de MaiO
, , ' . ,,_

Sr. Avelino Karsten;,:
S�. Laur() Demarcbí: Ira
oema '-(�JJezinha Mo'f�
bis' Tomasellt; Sr. Cân�
dído Leítnold: -Sr. MáriO
Rosa;

.
Sra. .. ' Agnes

: Cizs'
Rozza: Diego Beyer ", do
'Naschnerito; Sr. Emílio
Klitzke; Ruth' RO�I;
Edmílson Pessee.

'

'llr Ilíveis'
Jaralllá""" 'ltda�' "

;

CRECI • 852 • ., Fone:' 72-2010
.

Av. Marechal Deodor. d. FoDSeca, 141
Jar. do SUl

.

- SaDte €atal'ifna

VEND:S

08 de Maio -

Sra. ! Marcí �lg�. . MaS'
carenhas de Oliveira; Sr.
Osmar Schmitt (São José
dos Pinhais - PR.); D�
Elsa Buck; SI: Bruno
Fríedel: Sra. Adéiia Harbs;
Sra. Doroty VitÓria Grub�

,
,

ba Tavares da Cunha
MellQ; Sr� Adernar HenR;
Sr. Rolf Zehnder;' , André
Komchen; TepezÍJlha ,de'
Lourdes Kanzler; Sra.·
Charlotte Voelz Neitzel;
Sra. Gisela Bauer: Mohr;
Man, Roberto &hwartz.

09 ée Maio .

Sra. Marina Murara;
Sra· Anélia EJ;lke K{U"S'
t'en; Sr. 'Gregório .

Müll-er
(Corupá); Sr. José Hehn;
Mài'isa

.

Marlene Holler;
Celso Orlando Pirmann;
ViViane Krause; Ademar
Blank; . RaJael Pigouy

. (FloriánópOlis) •

A 11 DE MAIO DE 1990

- Uma casa de alvenaria. na rua 4ntPnio ,C.
Ferreira. - Uma casa de madei,ra com.

115,00m2, no Ioteamento Centenário na rua

Bernardo W. 'Grubba Junior, n9, 32. Um
terreno 'em Nereu. Ramos cOm 12,50 x 40,OÓm.
- Doi�''J.lpte,� ,(:om 1.OOO"OOm2 na lateral da
RUa Bernardo Dornbusch ,perto do íerro velho
Spézía. - Um terreno rural com 400.000,00
m2 na rua Francisco de Paula. '

- Um ter·
reno rural de 70.875,OOm2, situado no múnícípío
de Schroeder completamente plano com luz Ie

água .com casa de madeira bem conservada ran

chos apropriados tantos para agricultura, como
pare se dividir em chácaras, com, estrada que
da acesso

.

em todo terreno.

- LOTEAMENTO SANTIO ANToNlO T�OS
A PARTIR DE 01 SALÁRIO DE EN'r.RADA E
MEIO SALÁRIO POR �S.
,A· LUG A· S E:

Um galpão Indústrial, na rua Rodolfo
Huffnuessler.

. ----.�.�------------------�------�--�

'Funilaria Jaraguá Ltda.
,

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Fellpe Schmldt, 279 • Fone 72-0448

.
.

Inf,orlDe ParoqUial
CASAMENTOS:

05 de Maio

10:00h. Matriz -- Rogério D�Amaceno e Adriana
Regina Naízer

.

16:30h. Matriz � Delvino Parizotto ·e. Eliane
Marilene Ceruti

.

17:00h. Matriz .:_ Ma.rçelo. da ?ilva de .Lima !�
.

Maria NildaPetd' ,

17:00h. Ner,eu RamOs - RogériO Claudino Garnes
e Luciane Regina Menel.

MISSAS:

Sábado - 19:00 horas: Matriz; 18:00 horas São
Luiz Gonzaga; 19:-30 h. São Judas Tad�eu; 19:0_0.h.
Slú Francisco; �8:00 h. N. Sra. do Caravá:ggio
19:30 h. N. Sra. '}parecida; 16:30 h. Molha (BO
das); 14:00 h. �atri;z; (Missa das erianças.);
20:3.� _ h,' Santa Dizia (Pasf. Saúde�. ". ' , .

' .

Domingo - 7:00, 9:00 .e_19:00 h! Mat.riz; 8:00 h:
São Judas 1\adeu� .9:30 h. Stil,· Cruz (Fes/ta);
9:30 h. São José; 8:00 h. Molha.

.

JARAGuA DO SUL, DE 05

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Estado de· Salta' Catarina .. -'Prefeitura Municipal de' Jarlauá .
da Sul

.
'

SECRETARIA DE :PlNANÇAS ,"

Divisão de ContabiUda.de BAV\NCETE FlN)ANCE'IROI'
'.

-
_' M�S DE MARÇO DE 1990.

L,

ORCAMENTARIA ORÇAMENTARIA
------------------------------�----------------�---

RECEITAS - CORRENTES DESPESAS CORRENTES

Receita Tributária
.

.

I _
, :_ • ,:,r ,., 8.264.356,19 Despesas de CUS1l:eio

.

Receita Patrímoníal
. .1�-"'�"'" 18.552.258,8Ü' Transferêncías Correntes

1�eceitar Industrial ,i",:� ,.l .. '" _,

2.i57,00 DESPESAS DE CAPITAL
ransferêncías Correntes i; 46.610.617,78 Investimentos

OU�ras Receitas Cwren� 602.950,61 Transferências de Capital

rrílullS'
• •

�"._ v

Vilar', '(Cr$)

, ..

.Despesa

, Títulos Valor (Cr$)

.41.862.499,11
3.186.405.22

',,� ,', 10.109.840,35
,

64,110,68

. RECEITAS DE CAPITAL
Operações, de

-

Crédito Internas
Aliena�ão ce Bgns Móv�

.

,.

r ... -..
:./0" •• .:_�: .. ,-'

EXTRAORÇAMENTÁRIA
2,998.956,61 Pago Despesas de Meses Ante(i,ºr��

780,00
.

Restos a Pagar de 1989
2.177.162,60

18.546,41

DEPóSITOS - CI RECOLHIMEN·
TOS
Imposto de Renda Retido na Fonte
lAPAS - Cf Contríbuäção

'-------'-·---=--------IPESC -. Cl Contribulção
IPESC - CI Assístêncía Méctica
Hospitalar
IPESC - CI EmpréstimOS
,ARSEPUM - CI Recebimento
DEPOSITOS - CI Diversos
'DEPOSI1�S - CI SEGUROS

RESTOS A PAGAR
Contrapartida da
penhada a Pagar

CI :EMPENHO
pesp.esa, EIl)'

.r.' 25.361.341,65

EXTRAORÇAMENTARIA'
D"EPÕSI1fÓ - ti' RECEBIMENTO
ImpQsÍQ de Renda :R!etiao na Fonte' '. '{
lAPAS - CI C01'l'1� .IBUlÇÃO

'

�.. -

IpESC - CI CONTR .IBUIÇÃO ! .,[
IPESC �: CI

.

Assi�� encía Médica _::::::� ,

Hospttalar "�_" "i�j ,_

Ip,'ESC - cI AmortiZi ição .de EmpJé&-
tímos

' ,

_: '-�.
ARSEPUM - CI O ontribuíção ;

DEPC)SITOS - Cf 'Diversos
DEPOSITÖS - CI Seguros 'I
DEPOSITaS - ç-l Caução : 'h�, ,�:i TT 1 i

28:563,30
742.750,22
22.376,61

�':·r[.
-.

4: ..: .:
22,48

17.456,89
732.890,02
36.886,98
1.000,00

- .....
'�

.. �

18.�54,,30
723.001,73
22.585,04

:)'42,80
22,48

17.383,51
1,960.879.,57

41.675,68

SALDO PARA- O MEs SEGUIN'IE
Caixa
Bancos

"
.:"� 265.286,91

611106.306,46

VINCULADO EM CI BANCARIA
------- Banco do Brasil S/A .

...."... CI Víncu
.lada

304.125,71 . Besc SIA. - CI Vinculada
16.256.919,37

----------�------�-----------------

SALDO DO MI,$ .Mrr�RIOR r

Caixa ;

Bancos :\ "",' 'I i'\ L , '1 f,'
, .1'; . f ,'\ I U �&i

--------.

VINCUI,.AD() EM CI BANlcARIAS
Banco do Brasil S/A� - Cf Vincu-
lada: '

.

'

I ��.: S/A � CI Vinculéida

P"ßALlZÁVE(
. \ C-ELESC S/A. - CI TlP

,,:
.--

'''_I ',� '4133:195,60
1.171.446,42

,lf.�)
"",'

4.337 ,6!?4, 18
2.915,104,17

REAUZÃVEL
CEl;ESC' S/A. - CI 11lP 139.216,56

SUPRIMENTOS
1:)'2.846,28 Câmara de Vereadores ·2.458,02

RENATO lOSE BORTOUNI
:CRC -:- sc N� 5.400'

Técnico em Contabtlidad.e....:...
----------�--����-------------------��------�=-���--����-=�������:"P""Á!=-�--IN�.-:A.__';"'06.:-::--'----"'--"""""-.... JARAGUA DO SUl., 02 DE MAIO -DE 1l1'"

,SUPRIMENTOS
-Cêmara de. Vereadores ·9.918,31

ces 128.964.379,74tOT A' L ....••.� .:� .. o •• t•••••••
�••••.••• ',' •••••

ANTENOR 'GALVAN
.

secretário dé Finanças
IVO Ko,�.,

Prefeito Múnlci�al

.. ' ..

JARAGuA DO SUL EM 30.03·90.
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LAIKDA1'ORIO DE MlCROBIOLÓGtA

. E ANALISES CLINICAS'

FlelDiDQ
Rua ,Reinol4o ll� 59i

.

PoDe: :12·2755
Jaraglllá do Sul - SC �

EMERG.'INCIA

Pronto Socorro 72�1971

. Bombeiro •••••.• 193

.Drogaria Cat. 72-0636

. ,Hosp.·,Mat Jguá 72-1300

'alicia .•• ' ',' • • • •. 190

Orl. Conlábill
�'A Cemereial'"

S/C Lida.
,

.• 'krltas ftacals e
.

cODt6bels
.

I

.• Registros de firmas

,. Contratos

• Xerox

••� Cei. Procópio
Gomes de Olivel.ra,
nC1 290

•.FoRe: 72-O�91

.. Jaraguá do Sul- SC·

Farmácia
do
Sest

i

Agora em instalações
ampliadas e com La-

.

boratórío de Análi
ses Clinicas anexo,

para melhor atendi
mento-

-. ;Av. -Mal. Deodoro
507

!,'(defront� o Colégio
l .s� I;.uís) .

<.'. ::' ,ERn�L 72-0561

Comércio de veículos usedos
Peças para veíeutos

Compl"OS automi6� acidentados

Rua Conrad Riegel, 1.6,2 -- Fone 72-0814

�.ragl1á do Sul - SC· -

'r \ 'i

E

D', VlltA·
garantir ,a1gn
tem,' 'pr-eço:
sue. lamil1a

'SEGUlO
Faça-o para.

que não
você ',e

Ferro' Yel�1 Marecllal

Informações: .

\
_'. \

Rua Ce�. Procópio Gomes, 290
Fones 12'0091 e 72'268,4
Jarag'llá tio SUl - SC �

SOMAQ
Jaraguá do Sul ganha uma nOV:a opção em:

consertos de máqUinas de escrever•. somar,
calcular, caixa registradoras, mimiOgrafoS',
relógio-ponto � computadores.
procure'nos e veja nossas vantagens e bons

preeos-
Rua Dona Antônio, 33, - Fone: 72·0308.

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

DE ENGELMANN "& ClA. LTDA.

ADVOGADOS
FRIEDEL SCHACHT

MARIO CESAR FELIPPI

CLÁUS/O,BARATT0

ESCRITÓRIO:
Rua Baräa doRio Branco, 227 Caixa Pestal t 2
Fone: '(0473) 7�-0244 - 89250 - JiI raguá doSul-SC

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

'MURlllO BARRETO DE· AZÉVEDO

Orlapedia e 'rallalalolia
DIt. MARCOS F. SUBm

Urgências _ consultas _ ortopedia infaJli.
til e adulto.

.

Membro titular da Soe, Brasíleí,
ra de .Ortopedia e Traumatologia.

.

Av, Marechal Deodoro 1.512 _ Fone 12.2218

Clínica de

- D1re1to ovn - Criminal· - Comercial -
- Trabalhista -:- Esportivo -

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

Advogadas'

I.

,

Fisioterapia
Jar'a9uá

Aurilene'
.

M,
'

Buzzi
.

Leonel P. Floriani

,.I.UI l.�in.IQo Rau, 86 ,,- sala 4 - Fone 12�2711.:

"

D'r? Valéria C.' i�gni
'

Dr.' Sol9r�ge �stllhO
II Fisfôterap�tas
I" ..', <. ;'i,. .

Dr� Solet,-nge' MI��i - Fonoaudióloga
Rua J��m;\f���l'20 (fundos Brad�$Co)

.

..') l�,).,�'i�6Í1e: 72·3659
Mantemês' �\\tt�ênio com: UNIMED e

.• IÄ}NCO DO BRASIL
,� ,;. ''"',�: -:f J

,

'ENCADERNAOORA
I ---'.'-,--,

Dr� Carla S. Porto
Dr� Stela serraclnÍ

Pslc610ga'

.L1VROS • REVISTAS,.. NOTAS FISCAIS.
.,TRABALHOS ESCOLARES. ,

CAROÄPIOS. E OUTROS

RUA SÃO PAULO, 114 (Pr6x.,a antlga eyrus)
.

ti .

JARAGUÁ DO SUL .. se '.

'CORREIO DO PO'IO' ·12-0091
JARAGUA DO SUL, DE 05 A 11 DE MAIO DE 1990. �
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, ,

Ja'raguá dl-a 1 Jjlraguá �9. Sul - Cpn- o Condutor da Litorína

inaugurada com· sucesso···· , " _-:I���8í�:j:; :�IL)� �=
q Q�f�íto Ivo Konell Ja:nrguá do Sul! sofreram Malergren sa.iu iLeSp do

, CÓnfir'mou nesta semana escoríeções, eJIi conse- choque, que- "jog.OU" e

a:' visita, do secretêrio dos quêncía do acidenta ocor- veículo quase s,obre
.

a
. _ .lranspor��s ,� O:bÚlS do rido- na confluência da guarita da RFFSA. A mo-

Gove:rno dO Est-ado, José via férrea com a Rua .tríz teve sua parte dían-
August� Hülse,.

-

à Jara- .Coronel Procópio Gomes teíre-esquerda avaliada.
guá do-Sul, às 11 horas .

de Oliv_eirq.:;. 'por volta
da manhã

.

de
' ; o

segunda- das 19 heras de querta- O motoríste do Fiat trate
feira (dia 7) especialmen- feira. Ilson França da Ro- gava no sentido Ilha da
te para ínspecíonar uma cha, 21 anos, (condutor) Figueira/Centro, e não
série de obras pendentes, e Osmar Buzzí, 32 anos, percebeu a sinalização
no munícípío..' : . Konell '(Ocupante), residentes à sonorizada de alerta para
vai levar 9 secretário Rua 25 de Julho, 1.900, ío- passagem do vagão. O
para ver de perto as de- ram. atendidos nc Pronto Fiat ficOU totaJ.meAte des'
ficiências da construção. Socorro do. Hospital 'e truído, A Polícia Civjl
da Rodovia Jarag1!láfpo· Maternidade são José, abriu ínquerim t poIU:ié).l

: .merode, além de solicitar mas liberados às 20h30" para investigar, as cau-
: duas príorídades .rodovi- mino ,sas dO acidente.
áriaS' da municipalidade:
'os asfaltamentos da es-

trada Rio da Luz (entre
a Malwes e aCeval ) e

do contorno da Ilha .da
Figueira ,que va�' desafo

gar 0 tráfego de veícu
los pesados dó' centro
da cidade,

Desde 0 dia 20.' de. abril o, município de

Ja,raguá do 'Sul conta com um reforço especial
para o atendímento à, saúde: a, inauguração da

Policlínica Rio: 'Btanc_q Rua Rio Branco,
201 �, um� idéia coloeada em prática' atra
vés da União -dos médicos, Osmar Andreatta
(Urologista), ,V;ic�nte Caropreso , (Neurologís
ta), Rolf .Horsf (gÚíecologista), Ricardo Puff:

(Otorrinolaring:Çlogästa), LuàJl Çarlos Bíenchí
Igestroenterologísta], Roberto Kiel (Radíolo- :

gista) 'e Amaro Ximenes (cirurgião}. Todos,
estes estão atendendo regularmente na po-'

líclíníca..
Além d� todos estes serviços especializa

dos. a Policlínica Rio Branco mantem consul-
forias rios: setores de Endoscopia,' Eletroen-

cefalografía, Audiometria e Pequenas ci-
,

rurgías, 'Os sÓdós mantém atendímento a

particulares, ou. através de cOnveniOg com

a Ul'limed el cora o Banco do Brasil. A Policlí
nica R:io' Branco está 'ülstalad:a em uma área
de 996 mettos quadrados, em seus três pavi
mentos.I
--------------.------------------------�--��

Passagens, e cargas é com VARIG
Rua CeI. 'Proc. G_ de Oliveira, n" 246, Fone: .12-0363

Melal'úrg,ica Arleferro Lida.
Portas - Janelas . Vitrines - Balcões - Portas
Pantográfícag - Portas Rolo - Cercas - Grades
Churrasqueiras .

- Anéis Metálicos - Máquinas,
Etc. • •

'

AGORA EM NOVAS INSTALAÇÖES,
Rua .Joínvílle, 2.0'51 Fone; 72�0971

, "Jaraguá 'do Sul - SC _;;_

1

<",_

� 1.' ",

/'

Para anunciar' ou fazer

assinatura, basta l,igar pa
ra o 72.;Q091. Estamos as

ordens-

Dr. WALDEl\fAR" SCHWElTZER
Clí:nica de pequenos e grandes animais. cirúrgias, vacinações

, raio x, internamentos. boutique.
Rua JoinvUle, n9 1.178 (em frente ao Supermercado Brelthaupt)

Fone 72-3268 - Jaraguá do Sull - Santa Catarina
-_ ---_

",rilenlos
.-}-

r. "' ... ;_.

para compuladores
I ,,J

'maQUlla,S móveis parae
,

e ,f L O R I A N I 72-J492II

escrilório
. - ....

'
,�

- 72-3868 .:

, ,

�" ,.

quando estava descober
tQ já foram quantífíca
das, enquanto que quan
do protegido por pas
tagem as perdas foram
insignificantes. FOi com
provada: 'a eficiência das
pastagens em fornecer ni-
'trcgênto, causar o retor
no de outros nutrientes
e aumentar o teor de
matéria orgânicá, quan-
do comparados COm', tuI
tlvoS anuais continuados.
Contudo, adverte o pes

quísadcr, quando se

pensa em pastagens,
.

é
necessário associá-las às
suas maneiras de utiliza
ção. Estas podem ser

através de :

cQrte mecâ
nico ou -de COItle pelo

, animal, ou seja, pe�o
pastejo, ocorrendo en
tão o pisot�iO; !SObre o

solo e sobre o pasto. Os
,efeitos deste pisoteio pro
mOvem danos físicos di
reto na planta causados

pelos cascos dos animaiS
e compactação do solo,
Para evitar estes efeitos
é necessário que se fa

ça Um rodízio das áreas
de pas.tag�ns, com as

da agricu�tura anual Hn-.
tensiva, aconselha o

técnico.

ManejO de pastauens a,uxilia iluUo
na correia conservação dos solos

Por fim, MáriO Angelo
nissalta que, para se ber
um retorno eC,onÔInico
satisfatório,; I

é' pr�ciso
'manejar corretamente as

pastag,ens, manteucÍ<l>' "ade
'quada co_betura d,o solo
e bom volume d� :ra,ízes,
além de alimentar

.

Com
sucesso Os anim&is�··.

'.�' 1>

.

Clínica Veterinária'
"

,SCHWElTZER'"

"A exploração agrope
cuáljia inadequada dei
XQU seqüelas graves que
precisam ser sanadas e

à utilização de práticas
que auxiliam a, conser

var a Iertílidade dos so

los e ímpossíbilítem o

seu esgctamento é uma

prioridade nos días de

hoje", O alerta é do en

genheiro agrónomo ,Má
río Angelo Vidor da Es

tação Experimental dê
Lag�s da EMPASC - Em

presa Catarinense de Pes

quisa Agropecuária, se

gfu,ndo o qual as práticas
consistem no emprego de

plantas que apresentam
raízes cOm capacidade de

recuperação da estrutu
ra do solo de penetraçãO
em camadas compactadas.
Ele considera que -esses

vegetais devem ser com

petitivos, ter crescimen
to inicial rápido e ,man
ter boa cobertura do solo.
"E, como é difícil encon-,)
trar todas eSsas qualida-'
des em uma Única plan- ,

ta," prossegu,e MáriO,
'

'''é necessário um siste

ma de rotação Eie cultu
fas com aproveitamen
to dos restos culturais
e/ou 'consorciação .

de
duas ou mais ,espécies
'com estas características."

MANEJO DE PASTAGENS
A cobertura vegetal é,

portanto, ch�tv� para
evitar as erosões, com
isso, garantir a conser

vação dos solOs. Perdas
de 289 toneladas de solo
por hectare 'Por ano,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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imediações da, Rádio Studio.
aos trabalhadores,
guá e Studio FM, na tarde
ais e cantore« passaram

.

sucesso "promoção. ,

ANIVERSARIANTES
Muitas felicidades ao senhor Vi/mar
Henrique Rosa, pessoa da mais alta
simpatia e sempre um batalhador
para construir uma vida melhor a
todos, que aniversariou no dia 29
de abril: Seu Vi/mar reuniu a família
no domingo mesmo, para uma

confraternização. Muitos e muitos
anos de vida.

A proprietária da Boutique Canto
Jovem, Lígia Werner de Souza,
aniversariou no dia 3 (quinta);

José Alfredo de Souza, proprietário
da Arte Fibra, festeja passagem de

ano no dia 5 (hoje, sábado),
'

juntamente com Helga Seidel,
, esposa do proprietário das Telas
Seidel Ingelore Linzneyer, esposa
do proprietário da KL Confecções);
E no dia 6 (domingo) aniversaria

Selita NascimentoPalermo,
professora do Colégio Tereza Ramos

e Escola Básica São José, em
Corupá. A/ém disso, aniversaria o

vice-prefeito Norberto Mu//er.
O correio do PovO parabeniza a

todos estes ilustres
representantes da sociedade

,

corupaense.

Felicidades. ao casal José Juliana
Lever e Tatiana Tavares, que

casam hoje (5)" às 20hl5min, na

Capela Senhora das Graças, Barra
do Rio Cerro. Após a 'cerimônia
os noivos recepcionam os convi
dados no ClubeAtlético Baependi.
Tatiana éfilha de Rosalvo Tavares.
e Regina Maria Tavares, e Juliano,
filho do empresário Silvino (Jea
nete) Lever. Aliás, no sábado (28),
a despedida de solteiro organizada
pelo amigos de Juliano esteve de
arromba, com desfiles públicos e

tudo amais ..

ISCINAS JARAGUÁ
LTDA.

o prefeito de
Corupá,
Ernesto Felipe
Blunk, seu vice,
José Norberto
Müller, e o

vereador Luiz
Tamanini .;

presidente da
-Associação de '

Pais e

Professores,
inauguraram,
no di(l21 de
abril, a
Pré-Escola, da
Escola
municipal
Franz Dorn, de
Ano Bom,
Corupá.

quatro vezes, sem aeréscimo, la (Elemar) Jampch e Wilson, é

filho de Maria (Edgar) Dorn.
E o Posto Centenário, ao lado

da DG da Weg, na BR-280, está
sob nova direção, desde. esta sema
na. Marcelo e Alfredo assumiram
o comando e prometem implemen
tar com força total a lavação, pul
verização e polimento de automó
veis. Sucessos..

-. -. -. -. -.

Também em Corupâ casam

no dia 12 (sábado) Eliane Wiezi
nhewski e Carlos Borges, na Igreja
Católica. Após a cerimônia os con
vidados serão recepcionados no .

Salão Paroquial de Corupá. Felici
dades.

A Associação dos Servidores
da Prefeitura Municipal de Corupá
promovendo com sucesso um al
moço em comemoração ao Dia I?
de Maio, do Trabalhador. Cerca
de 80 associados participaram dos
festejos.

.

A Ação Social de Corupápro
moveu um Café no dia 3 (quinta
feira), às 15 horas, no Restaurante
Gruta Verde, para a posse festiva
da nova diretoria, atualmente en

cabeçada pela esposa do vice-pre
feito de Corupâ senhora (JoséNor- ,

berto Müller).

A Academia Stretch esteve

presente, durante a realização da
badalada III Festa Catarinense do
Arroz, realizada em,Massarandu
ba, 'até o dia 1� de maio. A Stretch
apresentou uma vitrine viva, feita
pela Mara e pela Tatiana, para as

lojas Cival e Pituka, de Massaran
duba. O desfile de modafoi de "en-
cher os olhos".

'

Wiliane Jampch e Wilson
Dorn' casam neste sábado (5), na

Igreja Evangélica de Corupá, às
19h30min. Wiliane éfilha de Gise-

,

,Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças, prataria,
artigos de ouro e tudo omais pura presentes na

'RELOJOARIA AVEN'IDA
Mm, Deodoro, 443 e Getúlio Vargas n: 9

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

A Galeria de Arte René Lali
t'!4ue para a jovem Vanessa Garcia, _ que tem oprazer de convidar, atra-
íIa.rep!esentante da sociedade vés do leiloeiro oficialArturHenri-
uaense que Carstens, para o leilão de Ta

petes Orientais, óleo sobre tela, re
produções de petits bronze e mobi
liário europeu, às 21 horas do dia
9 de maio (quarta-feira),' no Res
taurante Itajara, em Jaraguá do
Sul. tudo será leiloado por lance
livre, com direito a pagamento em

"Uma nova geração em piscin�"
* Piscinas em diversos, tamanhos
* Artigos de praia

.

* Hidromassagem. ,

* Móveis para jardim.
* Sauna.'
* Produtos para tratamento de sua

piscina ,"HTH" ..
.

'

* Filtros e acessórios: .

Rua Joinvi/le, 2.473

III

PROMOÇAO
4�
ANlVER�ÁRIO

.

c�
TROCA·TROCA

,

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

IABORA'OIIIo COIORIDB PR{JPRIO
,Revelação em uma hora

FOTO LOSS LIDA.

LOSS
Av .....Marechal Deodoro, 302

, Fone: 72-0181"e 72-3508

-=;'L

' '

,

'

_r_' 89.2_50
-

J_ARA_GUA_DOSIIIIIi...UL-_sc""""'_--...iiiIiíiiiiIiiiliiiiiiiliil� TRADiÇÃO E QUALIDADE DESDE 1933
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Jaraguä do Sul, de 05 a 11/05/90

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_______........_-_------IEc.:co::;.:n:;om::::Ia:..,..·...... CaRR,EIO--
, I[> «> F- «>," «>

Presença do público foi a
grande atração da Fecorroz

TARINENS1t:'

II

h Atacado e varejo

ssz: cálculos do
Departamento

Intersindical de
Estatísticas e Estudos
Sócio-Econômicos'
(DIEESE), 'o lndice de
Preços ao Consumidor
atingiu opatamar de 4/ (�(
no último mês, uma
realidade clara de que a

'inflação dos primeiros
dias do Governo Collor,
superou - de lange -,-- os

"zero" por cento,
anunciados pela ministra
Zélia Cardoso de Mel/o, '

O pior, em tudo isso, fi
que toda essa defasagem
não será repassada aos,
.salários das
trabalhadores, porque o

IPC já não serve mais
como base de cálculo para
a inflação, E.o dinheiro,
cada dia valendo menos,

Importações de álcool
iproduzido a partir da
Uva, da Argentina,

. aquisição do perigoso mas

necessário Metanol, são
algumas das medidas
urgentes tomadas pelo
novo Governo, enquanto
aguarda a nova safra de

.

cana-de-açúcar, no Brasil.
Alheios a isso, os
motoristas brasileiros até
já se acostumaram às filas
quilométricas para
abastecerem seus veículos
à álcool. A "vergonha
nacional?' se intensificou
na última semana, em
Santa"Càiarina.

As medidas econômicas
também provocaram a

desistência da
participação das

, principais estrelas do I
Encontro Interestadual de

Maestros, Regentes,
Instrutores, Mór,
Dirigentes e

Coordenadores de
Concursos de Bandas e

Fanfarras, realizado em

Jaraguá do Sul; do dia 27
(sexta-feira) ao dia 29
(domingo), Apesar disso,
o encontro ainda teve a

presença de 400 pessoas,
,

vindas de vários estados
da Federação.

Está mantido o prazo
para a conclusão da

nova ponte, no Iaraguá
Esquerdo. Nesta semana,
o prefeito 1)1.() Konell
confirmou o fechamento
das conversações visando
as desapropriações (total
de quatro); na área.
Funcionários da
Prefeitura iniciam em

breve as obras do acesso

à nova ponte sobre o

Vailati, ao mesmo tempo
em que os operários da
Mama iptensifica'in o�
trabalhos;para cumpnrem '.

o prazo: 20 de julho.

A direção dos Móveis
.

Berlim realizou no dia
30 de abril a sua

Convenção Interestadual
de Vendas, reunindo
eq_uipes de vendedores e

clientes, para a

'apresentação. de novas

linhas "Euroline" (luxo)
e "Popular" (jovem). As
cozinhas são toda em

madeira e componíveis.
No dia I� de maio, os
vendedores tiveram um

congraçamento entre si.
Localizada em

Guaramirim, a Indústria
de Móveis Berlim é

dirigidaporAclino Feder.

. Massaranduba - O
, público prestigiou em

massa aos bailes realiza
dos durante a III Festa
Catarinense do Arroz,
no Centro Esportivo
Municipal, entre os dias
27 de abril e 12 de maio.
Foram' cinco noites de
grandiosos bailes, ani
mados por bandas e gru
pos musicais competen
tes, que sacudiram os sa

meso Paralelo a isso, os

expositores fecharam im
portantes negócios du
rante a Fecarroz, que foi
visitada por um público
superior a 50mil pessoas.

Mesmo abaixo de
muita chuva, a III Fecar
roz iniciou com pique to
tal, na noite do dia 27

Davio Leu discursa na abertura
-

(sexta-feira), quandoum
público superior a mil
pessoas lotou o ginârio
de esportes para assistir
à solenidade de abertura,

Marisol-presenteãFeira
Interstoff. em Frankfurt

Pesquisar a moda e' ade
quá-la às necessidades e pa
drões brasileiros. Este é o ob
jetivo da presença de estilistas
da Marisol, de Jaraguá do Sul
(SC), na Feira Internacional
Interstoff, em Frankfurt, Ale
manha Ocidental, encerrada
ontem (04). A feira, uma das
mais importantes do mundo, é
responsável pelo lançamento
de novas tendências que in
fluem na concepção dê cole
ções no Brasil e exterior.

Estiveram presentes á fei
ra a estilista Cristiane Donini
e o desenhistaAdolfo Zimmer
mann, integrantes da .equipe
dö departamento de desenvol
vimento de novos produtos da
Marisol. Além de Frankfurt
eles realizaram pesquisas em

paris e Milão, capitais da moda
mundiaLA próxima participa-

ção da Empresa em feiras-e ex
posições será na 39!Fenit, mar
cada para 4 a 7 de junho, em
São Paulo, quando apresenta
rá as -novidades para o Verão
90/91 das etiquetas Marisol,
Criativa e Melissínha By Ma
risol.

que contou ainda com as

presenças de políticos de
diversos partidos. No
mesmo palco se viu o de
putado federal Luiz Hen
rique da Silveira (Repre
sentante do Governador
CasildoMaldaner), o de
putado estadual Paulo
Bauer, vários prefeitos
da microrregião, todos
comandados pelo anfi
trião da Festa: o prefeito
Davio Leu.

Para fechar o espe
táculo, a Fanfarra da Es
cola Municipal Albano
Kanzler, de Jaraguä do
Sul, fez uma excelente
apresentação, seguida
pelo mais novo grupo de
tradições germânicas de
Massaranduba .:....- Grupo
Folclórico 11 de Novem
bro. Encerrando a pro
gramação festiva da noi- .

te, a Fanfarra doColégio
Barão de Antonina (Rio
Negro/PR) deu um ver

dadeiro show de evolu- .

ções e ritmo. A Fecarroz
ainda teve Exposições de
Banana, de Novilhos,
Feira Agroindustrial,
uma arrozeira demons- .

trativa e o Concurso de
Receitas de Atroz.

Peças e assessórios para Fiat
Ford,;_ Volkswagen - Chevro/et'

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

�., "A,SUA.-MEI!.HOR·MAR�.

es AUTO
PEÇAS LTDA

Página.06 .

9O,.A DÉCADACHE.VROLET
TER UM CHEVROLET
É'TER O MAIS
INTELIGENTE
CONCEITO DE
UTILITÁRIOS

. "

IlllfNDiiRfER VEicUlDS
Jaraguä do Sul, de OS a 11/05190

I
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Ci'clista jaraguaense
entre os dez melhores

Jaraguá do Sul - o ciclista
Sílvio Ewald mantêm-se entre os

.

dez melhores da modalidade, em
todo o Brasil. Durante a Prova da
Inconfidência Mineira, realizada
nos dias 20, 21 e 22 de abril, em
Belo Horizonte, e desenvolvida
em três etapas, ele obteve simples
mente a décima colocação na clas
sificação geral, enfrentando nada
menos do que 80 atletas de nível
nacional e até internacional.

Apoiado pelo patrocínio da
Chocoleire , Proserv, Borrachas
Konesa, Malhas Nanete, Metalúr
gica Lombardi, Hobby Tape,
Alaor Cabeleireiros, Arte Calhas,
Crismar Malhas, além do verea

dor Luiz Zonta e de seu pai, Sílvio
Ewald, o ciclista Sílvio iniciou a

primeira etapa, na sexta (20), per
correndo 15 quilômetros de mon

tanha, e ficando em oitavo lugar,
no final. Feras da Caloi, Pirelli,
Bic e equipes de Campinas partici
param da prova.

Mas o grande destaque veio
na segunda etapa (dia 21, à tarde),
quando Sílvio obteve o quarto lu-

.

nhã. Seriamente contundido
durante a vitória sobre o Irnbi
tuba, por 1 x O, no domingo
(29), o lateral Simonal deve fi
car de fora da partida. Ele le
vou um pontapé no tornozelo,
aos 6 minutos de jogo, deixan
do o gramado comfortes dores
e hematomas. Dito adianta
que tem três opções para o seu

lugar: Renato, Adilson e Jos
sa.·

O técnico tricolor comen
ta que o jogo contra o Imbituba
teve muita garra e disputa de
bola, porque o campo não ofe
recia melhores condições de
jogo. Durante todo o primeiro
tempo, o Juventus ainda en

frentou o vento forte. "Na eta

pa final encurralamos o adver
sário e, além do gol (conver
tido por Petróleo, aos 35 minu-

. tos), tivemos outras duas chan-

luvenius enfrenta o Laguna
em Jog� válido pelo returno

J(!1"aguá doSul- Desta vez é ofi·
cial. As 20 horas do dia 7 (segunda
feira), o prefeito IvoKonell e o secre

tário da Saúde, Amato Ximenes, inau
guram solenemente à Unidade de Tra
tamento Intensivo (UTI),. no Hospial
e Maternidade São José. Inicialmente'
prevista para um custo de Cr$ 3 mi
lhões, a Unidade acabou custando aos

cofres públicos a cifra de Cr$ 6 mi
lhões. A Prefeitura importou um apa
relho (gasõmetro) dos Estados Uni
dos, que custou US$ 20 mil dólares.
O aparelho é fundamental para a reali-

ces reais de gols, desperdiçadas
por Petróleo e Rossetti. .

Os jogadores do Juventus
terminaram o primeiro turno,
até mesmo na hderança do me
nor número de cartões amare

los, apenas dois, nas três parti
das. Independente disso, ficou
a lembrança de uma campanha
inicial impecável. Já na estréia,
a vitória de goleada (4 x O) so
bre o Laguna, no João Mar
catto, rejuvenesceu o futebol
profissional j araguaense. O
forte Próspera fOI o segundo
adversário, com quem empa
tou, fora de casa, em O x O.
Para fechar com o otimismo,
o tricolor passou p�lo Ibituba,
pOF 1 x O. "E preCISO chamar
a torcida ao.Estádio João Mar
catto. Afinal temos duas con

secutivas em casa", finaliza e

apela Dito Cola.

UTI do São José será reativada dia 7

Botafogo e João Pesoa lideram
as chaves A e B, respectivamente,
do Campeonato Seniors, promovido
pela Liga Jaraguaense de Futebol.
Já foram realizadas 36 partidas e

marcados 137 gols, o que prova o

bom condicionamento ffsico-dos
atletas - uma média de 3,8 gols por
Jogo. Eusebio, da Arsepum é o go
leiro menos vazado do certame, en
quanto Manoel, do Paraná, com oito
gols, e .Ademirvdo Inter, com seis

gols, são os artilheiros. Abaixo pu
blicamos a classificação até agora: .

CLASSIFICAÇÃO GERAL DO
CAMPEONATO SENIORS DA LJF

CHAVEA
12 - Lugar - Botafego 07 Pts

Veteranos 07 Pts
Estrela 07 Pts

42 - Lugar - Arsepum 06 Pts
52 -e-e- Lugar - Vid. Barão 05 Pts
62 - Lugar Internacional 04 Pts

zação de exames de sangue.
.

Os próprios operários da Prefei
tura trabalharam duro nos últimos dias
para concluir a Unidade, instalada em

uma área de 231,25metros quadrados,
onde atenderão 12 médicos e três equi
pes de enfermeiros, que vão atuar em
turnos alternados, além dos funcioná
rios do setor de limpeza. São 10 leitos,
seis rnonitores cardíacos, quatro respi
radores, um. carrinho de emergência
com monitor, desfibrilador, eletrocar
diograma, além do gasômetro.

Botafogo e João Pessoa Iíderam sêniors

gar, ficando prensado entre' as
equipes da Caloi e Pirelli. No do
mingo, pela manhã, o ciclista jara
guaense participou da terceira eta
pa da Prova - 130 quilômetros,
de Sabará a Ouro Preto - fechan
do em 112 lugar. Sílvio, Wilmar
Krüger e Osni Pate I passaram por
um grande susto, quando retorna
vam para Jaraguã do Sul e tiveram
a frente do carro em que trafega
vam cortada por um Pick-up D-20,
de Iguaquecetuba (SP), provocan
do forte batida.· Os três sofreram
ferimentos leves .

Comercial e Botafogo lideram
os dois campeonatos da Liga

Iaraguâ do Sul-.Os dois cam

peonatos promovidos pela Liga Jara"
guaense de Futebol prosseguem neste

domingo (06), com a realização da pri
meira rodada da segunda fase. Duran
te a primeira fase (total de nove roda
das), a SER Comercial (Categoria ti
tulares), ficou em primeiro, somando
12 pontos, seguida pelo Cruz de Mal
ta, com 10 p.Iontos, pelo Botafogo, com9 pontas, Garibaldi e Alvorada, com
oito pontos ganhos. Pelos juvenis, a

primeira colocação coube ao Botafo
go, gue somou 13 pontos, seguido pela
Amizade com 12, e Juventus, com no

ve pontos.
.

Durante as nove rodadas, as equi
pes marcaram 135 gols, nos 32 jogos
realizados desde o dia 4 de março. Lui
zinho, do botafogo, 'ainda mantém-se
como goleador, pelos titulares, com

.

11 gols. Pela categoria Aspirantes,
.. Luizinho da Amizade é o goleador..
com 10 gols. Osvaldo, da SER Ami
zade, é o goleiro menos vazado (titula
res), tendo sofrido apenas um gol.
Adilson, também do Amizade lidera
como goleiro menos vazado, pelos ju
niores, com seis gols sofridos. Abaixo,
publicamos a classificação, após o tér
mino da primeira fase, em ambos os

campeonatos:
.

CI-AS$IFIÇACÃO GERAL DO CAM·
PEONATO DA 1! DIVISÃO DA LJF

Categorià de 'Titulares
1 � - Lugar - SER Comercial 12 Pts
2� --- Lugar - GE Cruz de Malta
10 Pts' .

3� - Lugar - Botafogo 09 Pts
4� - Lugar - GE Garibaldi 08 Pts

SR Alvorada 08 Pts
6� - Luzar=-- GE Juventus 05 Pts

�SC Paraná 05 Pts
8� - Lugar - Malvice FC 04 Pts
9� - Lugar - GE Pinheiros 03 Pts.

Categoria do Juvenil

1� - Lugar� Botafogo FC 13 Pts
2� - Lugar - SER Amizade 12 Pts
3� - Lugar - GE Juventus 09 PIS
4� _ Lugar - SR Alvorada 08 Pts
5� - Lugar - GE Cruz de Malta
06 Pts .

6� - Lugar - Malvice FC 05 Pts
.

SSC Paraná 05 Pts
8� - Lugar - GE Pinheiros 04 Pts
9� - Lugar - GE Garibaldi 02 Pts

Marcados 135 Gols
Realizados 32 Jogos
Média de 4.21 Gols "Partida"

Iaraguâ do Sul - A equi
pe do Juventus cumpre o pri
meiro jogo do returno da Se

gundona, amanhã (domingo,
06), contra o Laguna, após ter
somado cinco pontos - dos
seis disputados - no primeiro
turno, sagrando-se campeão.
Em seguida, na chave "A",
vem Próspera, .com quatro
pontos, o Laguna, com dois,
e o Imbituba, até agora sem

somar pontos. Para concluir o
returno, o Juventus terá duas
partidas no Estádio João Mar
catto: dia 13 (domingo), contra
o Próspera, e dia 20, frente ao

Imbituba. Duas equipes da
chave se classificam para dis

putar o quadrangular final.
Mas .0 ,téCnICO Ditei Cola

Ja tem problemas para colocar
a sua melhor formação em

campo, contra o Laguna, ama-

72 - Lugar - Pinheiros
CHAVEB
12 � Lugar - João Pessoa 09 Pts

Paraná 09 Pts
32 - Lugar =- Alvorada 06 Pts

Guarani ·06 Pts
52 - Lugar - Arweg
04 Pts
62 � Lugar - Flo

. resta 01 Pts
'Fco de Paula 01 Pts

ARNO
O PRE'SENTE DO

OI·A A O-liA DAS MÃES
.

As Lojas Breitha-qpt''fem todos' es
.

produtos Arri,o p.or um preço que é um
presente ...Se preferir pode aproveitar

'0 nosso crediário.

Produtos Arno com as maiores
vantagens está "as

lOJAS BBEITHAUPT

Jaraguä do Sul, de 05 a' 11/05/90
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ANOTAÇOES
A oposu;ao não dará tré
gúas ao governo; diz a im
prensa diária. "Depois da
pesada denúncia sobre o

calote do ICMS pela CE
LESe. formulada pelo de
putade Gilson dos Santos,
foi a rez, agora, do depu
tado PauLo Bauer, apon
tando desmandos na BES
COR. Este deputado deve
voltar à carga. Está uiti-,
mando a coleta de dados
para denunciar vários ca

sos de nepotismo' no âm
bito do executivo. Garante
ques a coisa égrossa. A
imoralidade campeia por
todos os lados.

x-x-x

Os corruptos usam como

escuda de sua defesa, as

explicações simplistas de
que pessoas recebem mui
to e são taxados de "mara
jás" ou dizem que os vêf"
culos usados em campa
nha política, são truques
montadas pura compro.'
metê-los. Mas alguém já
pensou-em ir a�iantfJ.? ('er

. guntando-se, se estes avi
sos dados pela imprensa,
não são só. o começo de
um monte de coisas mais

graves qUf se escondem
por trás dessas denúncias?
E não serão" certamente,
desfalques de imagina-
ções!

"

x-x-x

Q povo, pór seus meios de
comunicação, deve exer
cer uma rigorQsa fiscaliz(J
ção. Se isso não acontecer
muitos abusos de ontem e

os de hoje, estes voltarão
amanhã, aqui e acolá, de
maneira fantasiada ou

francamente escancarada.
Já tem gente que não reage'
mais às denúncias porque
sabem que não vai dar em
nada. Esta resignação é
perigosa. A partir deste
instante ou aderem à mo

ralidade ou desaparecem
do planeta. Quando pode
remos sentir O cheiro da
moralização?

x-x-x.
"

A Prefeitura de Corupâ
concluiu as obras-do aterro
da cabeceira dar'fonte, na
estrada ItapoéuYHansa. O

.

prefeito Ernesto Felipe
Blunk também lembra que
já foram concluidas. II ma
cademizaçao e abertura de

.
valas na Estrada Tifa Pa
lestina � cerca de 500 me

, tros.

x-x-x

Diretores de. Associações
de Pais e Professeres reali
zaram um treinamento e'

.foràm empossados para
exerce, o cargo em)9 esco- ..
las da rede municipal de
ensino, em Guaramirim.
Para atuar junto ás APPs,
os diretores recebem. trei
naménto sobre relações.

.

humanas, a firn dé. valo».
rizar o trabalhoparticipa
tivo, através da iruegraçâa
escola/comunidade/famí:"· .

lia. O treinamento iniciou
às 8h e se prolongou ati
o final da manhã deste do-.
mingo..

'

CAI'ZaAaSE
A ESSÊNCIA DA PUREZA

'.1.
r

\.:,
� .

Muitas duvidas no acUlente
• •

.

J\ '

que vitimou Ires pessoas
A fatalidade. tirou a vida de três dos participantes doacidente (ao todo

pessoas, em um dos dois acidentes foram 12 pessoas) .as três. mortes só
consecutivos ocorridos por volta das aconteceram, parque os dois amen-

4 horas da manhã de domingo (29). drontararn a todos. Leopoldo .estava
, .ern Schroeder. na tentativa de auxiliar armado. "o filho dele. chegou à dizer
os colegas a desviar o Fiar, 'placas, que não era pra-tirar 1) Fiat dali, se_mJS-H(j(j(j, que haviacapotado no quilô-

.

...;que a cerca fosse paga e, logo atras,
metro dois da estrada Itapocuzinho, veio o pai, com um facão nas mãos.
e invadido as terras de Leopoldo Fo- Todos saíram correndo e muitos che
guei, os irmãos. Paulo Roberto,.20 garam ao asfalto, 110 mesmo Instante
anos e Tarcisio Bertoldi, IH, residen-

.

em que as duas Parat is se aproxima
tes em Schroeder um, acabaram atro- .vam , em alta velocidade", relatou
pelados pela Parati , placas EJ -1290, Marcia César Pereira, Alves _ ocu
conduzida por Odiney Bornpani. 17. pante do Fiat _, 18 anos, e que teve
anos, sem habilitação, os irmãos tive- apenas uma lesão no braço direito,
ram morte instantânea.

.

"Eles fugiram com medo do Leo-
,

A tragédia foi ainda pior, tirando peido e foram atropelados", afirma
também a vida de Alvanir de Souza. Osny de Souza, que ainda chora a
22 anos, ocupante de uma Brasília morte do filho Alvanir. "Vou abrir
(sem placas), que também parou para processo para ver. se há justiça. Se eles
prestar socorro aos outros cinco. cole- não corressem dali, não estariam so

gas acidentados no Fiat, dirigido por bre a pista na hora do acidente", recta,Gilmar .Alves, de Jaraguä do Sul. A ma. No local. do acidente, a cerca ja
própria polícia ainda não sabe se o foi consertada (no dia seguinte), fica
motorista de outra Parati, Placas ram apenas asmarcasdepneus na gra
JZ-3176, conduzida' por Walter Teret ma, muito sangue-e a sensação demor
Junior. 18 anos, atropelou alguém. ao te no ar.

frear bruscamente e derrapar na-pista, O delegado Odilon Claudino dos
também ficou totalrnente destruída, Santos, da comarca de Jaraguá do Sul,
no acidente, a moto Honda _ sem

. abriu inquérito poficialna quarta-feira
placas _ pilotada por Gilvarie Jonas (2), para investigar-os motivos da tra
Muller. Ele apenas se salvou porque, gédia, trezes pessoas estão arroladas
no momento do choque, estava no ter- para prestar depoimento, após o aci-

. reno dé Leopoldo Foguel. Até agora, dente, roíam conduzidas ao !"ronto so-

a pivo maior da confusão.'
.

corro do Hospital São José as. vítimas

'FA.CÄ.O Rosimery Rincos, 17 anos (já libera
da) e Nädio Muller, 18 (faleceu segun-

Leopoldo e seil filho Marcos Fo- da-feira, em 'Jóinville).
..

guel estão sendo acusados por omissão :'Defesa
-de socorrov- por duas vezes � e ten-
tativa de homicídio. Segundo relato ,O fazendeiro Leopoídó Foguel

confirmou que estava com o facão nas

mãos, ao sair-de sua residência, após
ser 'chamado pelo filho Marcos, I:I1as
se defende: "encutei o estrondo e, em

. seguida, já estavamtombando ocarro
de volta, meu filho foí.lä e pediu para
os rapazes pagaremos estragos na 'cer
ca, foi ameaçado e me chamou: "Pai,
traz a-pau de fogo", pegueio facão

.

e fui até lá para defender o meu filho".
Leopoldo reconhece também 'que

não p,rêstou socorro, nos dois aciden
tes:' No prímeirocaso.oFiat jã-estava
descapotado, no segundo, eu nem po
dia me meter, porque corda o risco
de um dos rapazer enfiar uma faca na

minha barriga", Leopoldo Foguel
também lembra que o úníco acosta
mente existente na pista _ 4,20 me

trosT é o da casa aele..
..

"
'

Bandas 'e fanfarras com critérios únicos.

e. silincio

,
Em todo o Brasil, a partir de ago- feitura de Jaraguã do Sul, que tratou paulista, que se encarregarä também

ra, ,bandas e fanfarras que disputam da organização. do encontro interes- "pela distribuição do material.
,

concursesoficiais terão os mesmos cri-
.
tadual de maestros, regentes, instru- Houve uma proposta.; aceita a

térios de avaliação e organização das tores, !PO!, dirigentes e coordenado- princípio e carecendode confirmação,
competições, Isso foi possível graças res de concursos debandas e fanfarras; de que Jaraguã do StJ) sedie um con-

\I pronio.ção da 'Secretafia de Cultura,' "Em 'c::ada cidade a organização e os curso anual brasil.eira de bandas e fan-

.Esporte e Turismo da prefeitura de critérios de avalil!.Ção eràm äifereIítes,. :farras'. O concurso interestadual, rea- .

-laraguá do Sul (SC), que reuniu diri- o que tornav� �ssas compet�ções, em .lizado todos os anos na cidade, e que.
gent.es, milest(OS, coordenadores de alguns cas?s, mJus!a�, pOlS um.mesmo em 90 terá suaoitilva edição, contuôo,
concursos de bandas é fanfarras, no grupo podia ser o ultimo colocado em em garantia. de efetivação, restando
úWmo final de semana. À promoção uma Cidade e campeão em out·ra", cônflrmação de data, !devendo ocorrer
cont9u com apoio das secretarias de. acrescenta Sadi Lenzi. '. em novembro próximo. .

�cultura dos estados do, Paraná, São Durante o encontro em Jaraguá O 'se'gundo encontro interesta-
Paul0, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, realizado nos .dias 27, 28 e 29 dilal de maestros, regentes, instruto-

. do Sul, que enviaram .seus represen- de abril, foram realizadps cursos de res, mot, dirigentes e coordenadores
tantes para os trabalhos que resúlta- aperfeiçoamentos, debates, palestIas, de concursos de bandas e fanfarras se-

ram na elabQnaçãõ de um rerulamento' aulas práticas e apresentados vídeos rá realizado no ptóxiJ)lo anae alguma�
úílÍCÓ, a nível de Brasil, para esse tipo'-- sobre concursos em diversas cidades, cidades -:- Pelotas (R,S) e Faranaval
de competição,. ..' especialmente no Estado de São Pau- WR):_, já se candidataram para se-

"Havia 'uma çérta injustiça para lo, se inscreveram e plJ,rticiparam d.o diarem o evento considerado de alto
as bandas e fanfarr.as" comenta 0 che- eneontró 54 pessoas. Uma equipe tra- nível e' altamente proveitos,o para o

fe de divisão,'Sadi Lenzi, da Secretaria tau da redação final e impressão, que desenvolvimento desse setor cultural,
de Cultura, Esporte e Turismoda pre- ficou ii cargo da secretaria·de C41tura do país.
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